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ПЕРЕДМОВА 
 

 
Модернізація вищої освіти в нашій країні актуалізувала 

проблему застосування інноваційних технологій музичного 
навчання, особливо при підготовці майбутніх учителів музичного 
мистецтва. Широке поширення нових педагогічних технологій 
вимагає від сучасного викладача ЗВО знання тенденцій 
інноваційних змін та ймовірність  їх використання у власній 
практиці. Відтак, важливим завданням викладача є пошук нових 
методів і технологій, що відповідають інтересам сучасної молоді та 
ефективно впливають на формування їх музичних знань, умінь і 
навичок. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба використання 
комп'ютерних програм та сучасної інформації з мережі Internet для 
візуалізації, оптимізації та урізноманітнення занять, що дає змогу 
розкривати та розвивати творчі здібності студентів і спонукає до 
прояву їх індивідуальності, оригінальності  та креативності. 

Музика пов’язана з емоціями та духовним світом людини, 
який завжди унікальний, неповторний і не підлягає 
технологічному опису. Саме тому сфера музичної освіти довгий 
час залишалася досить консервативною і практично не 
використовувала технологічних інновацій. Необхідність 
перетворень тут не так очевидна в силу специфіки – 
індивідуальної форми навчання,  яка дає можливість досконало 
вивчити характер, темперамент, розумові та фізичні особливості 
студента і розкрити його творчий потенціал.  

Як відомо, на кафедрах мистецьких дисциплін ЗВО викладачі 
мають справу з дуже неоднорідним контингентом студентів. Їхня 
підготовка відрізняється значною нерівномірністю розвитку 
різних виконавських  навичок. Це зумовлює використання 
викладачами індивідуального підходу до студентів, метою якого є 
доведення розвитку їхніх умінь та навичок до зростаючого рівня 
творчих здібностей. Вивчення індивідуальності є тривалим і 
послідовним процесом спостережень та перевірок роботи студента 
над засвоєнням навчального репертуару. Важливо з’ясувати, як він 
орієнтується в окремих музичних жанрах, фактурній, гармонічній 
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будові творів, наскільки самостійно ним вивчається музичний та 
методичний  матеріал, формуються та розвиваються виконавські 
навички. Загально відомо, що різноманітність інтелектуальних 
проявів студента формує і розвиває його творчий потенціал. Саме 
тому спостереження викладача ЗВО мають бути спрямовані на 
виявлення психологічних особливостей студента, наприклад, 
характеру уваги та вольових якостей, ступеня працездатності та 
організованості в роботі, швидкості та точності реакції на вказівки 
викладача, рівня самостійного усвідомлення та опрацювання 
завдань та ін. 

Сьогодні основна мета навчання у ЗВО – це не просте 
накопичення студентом певної суми знань, умінь, навичок, а й 
підготовка його як самостійного суб'єкта освітньої діяльності, бо в 
основі сучасної освіти лежить творча активність студента, яку 
направляє викладач. Саме вихованню творчої, активної 
особистості, яка вміє вчитися, самовдосконалюватися і 
підпорядковуються основні завдання сучасної вищої музично-
педагогічної освіти. Одним із них є формування майбутньої 
самостійності студентів, пробудження і розвиток інтересу до 
музики і мистецтва в цілому, виховання культури і віри в свої 
можливості. Тому в період навчання у студента необхідно розвити 
активну життєву позицію суб'єкта діяльності для  прояву 
самостійності, ініціативи і творчості, а його навчальну діяльність 
організовувати таким чином, щоб вона була засобом його 
професійного становлення. Найбільш бажано для розвитку 
творчих здібностей студентів домінування мотивів, пов'язаних з 
метою навчання (орієнтація на оволодіння новими знаннями, 
фактами, явищами, закономірностями; на засвоєння нових 
способів придбання знань та ін.). 

Необхідність пошуку резервів вирішення найбільш суттєвих 
завдань, що стоять перед вищою освітою, надає проблемі розвитку 
творчих здібностей студентів особливої актуальності. Дослідження 
свідчать, що людина з розвиненими творчими здібностями 
успішніше адаптується до соціального середовища, проявляє 
велику активність при вирішенні професійних завдань, більш 
урівноважена в емоційному відношенні, проявляє помітно вищу 
незалежність в соціальній взаємодії з оточуючими. 

Питанням розвитку творчих здібностей студентів присвячено 
чимало досліджень, в яких підкреслюється активна природа 
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творчої діяльності, і визначаються чотири її компоненти: дійова 
особа (творець), процес дії (творчість), продукт дії (твір) і контекст, 
в рамках якого відбувається дія. 
Видатні дослідники: Л. Виготський [5], Б. Теплов [30], Едвард де 
Боно [34], Н. Роджерс [39] внесли багато таланту, розуму і енергії в 
розробку педагогічних проблем, пов'язаних з творчим розвитком 
особистості. 

У широкому сенсі слова, творчість – це свідома, 
цілеспрямована діяльність людини в області пізнання і 
перетворення дійсності, яка породжує щось якісно інше, чого 
раніше не було. У педагогіці і психології термін «творчість» 
розглядається в контексті поняття «творча діяльність», 
результатом якої є не відтворення людиною набутих її досвідом 
вражень або дій, а створення нових образів. В основі цього виду 
діяльності лежать творчі здібності. Таким чином, творчі здібності – 
це індивідуальні особливості якості людини, які визначають 
успішність виконання нею творчої діяльності різного роду. 

Велике значення має вміння діяти креативно, а розвиток 
такого вміння – важливе завдання музично-педагогічної діяльності 
викладача ЗВО, тому необхідно підтримувати у студентів будь-яке 
прагнення до творчості у будь якій формі прояву. 

Практика свідчить, що в сучасному освітньому просторі 
потенційні можливості інноваційних технологій і сучасних 
технічних та інформаційних засобів для розвитку творчих 
здібностей студентів при навчанні грі на гітарі використовуються 
не в повному обсязі. Усталені форми роботи не ведуть до прояву 
самостійності і творчої активності студентів. Саме тому доцільно 
буде впроваджувати досвід проведення практичних занять гри на 
гітарі з використанням інноваційних технологій для розвитку 
творчих здібностей студентів у вищих педагогічних закладах при 
викладанні таких дисциплін, як: «Методика музично-теоретичної 
підготовки», «Основний музичний інструмент (гітара)», 
«Технології музичного навчання і виховання», «Сучасні технології 
музичного виховання», «Освітня інноватика у вищій школі» тощо, 
для підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва в Україні. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА НАВЧАННІ 

 

Об'єктивною необхідністю в умовах сучасної освіти стає 

освоєння і застосування викладачем інноваційних технологій тому, 

що студент комфортніше почуває себе саме під час проведення 

нетрадиційних занять. Інноваційна педагогічна діяльність у ЗВО 

перш за все, пов’язана з відмовою від усталених штампів музичного 

виховання, стереотипів у навчанні, та  розвитком творчих здібностей 

кожного студента. 

Ідея втілення інноваційних технологій при підготовці 

майбутніх учителів музичного мистецтва стала останнім часом 

предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень 

науковців. Її теперішній етап характеризується емпіричною 

спрямованістю – розробкою та проведенням викладачами 

інноваційних занять різних профілів. 

Нововведення: «сучасні інновації», «інноваційні технології», 

«нові технології навчання», «інтерактивні  методи навчання» з’яви-

лись нещодавно. В музичній педагогіці під інноваціями розуміється 

використання нововведень у вигляді нових технологій музичного 

навчання та виховання. Інноваціями в освітній галузі займались: 

І. Дичківська [8], М. Кларин [13], В. Паламарчук [20], О. Попова 

[22], Н. Новолокова [18], Н. Чернова [32], Н. Кошечко  [15] і ін. 

Інноваційне навчання (від англ. Innovation – нововведення) – 

новий підхід до навчання, що включає в себе: 

•особистісний підхід;  

•фундаментальність освіти; 

•творче начало;  

•професіоналізм; 

•використання новітніх технологій. 

Інноваційне навчання передбачає не стільки накопиченню 

знань, умінь і навичок студентом, скільки розвитку таких необхідних 
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для особистісного зростання якостей, як самосвідомість та здатність 

до творчості. 

Використання нових технологій в навчальному процесі при 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва стимулює: 

•розвиток нових педагогічних методів і прийомів;  

•зміну стилю роботи викладачів;  

•розширення кола розв'язуваних завдань;  

•мотивацію студентів до навчання; 

•зміцнення міжпредметних зв'язків.  

У новому інформаційному суспільстві викладач вже не може 

бути єдиним джерелом знань про навколишній світ, що неминуче 

веде до зміни форм навчальної роботи, тому традиційний 

пояснювально-ілюстративний метод навчання поступається своїми 

позиціями і на перший план виходить індивідуальна, самостійна та 

групова діяльність студентів.  

Під інноваційними методами у вищій освіті маються на увазі 

методи, засновані на використанні сучасних досягнень науки та 

інформаційних технологій (під якими розуміються структури 

взаємопов'язаних процесів переробки інформації із застосуванням 

комп'ютерно-програмних засобів). Вони спрямовані на підвищення 

якості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в 

Україні, розвиток творчих здібностей студентів і припускають 

застосування в процесі викладання навчальних дисциплін наступних 

інформаційних освітніх технологій  та навчально-методичних 

матеріалів, які відповідають сучасному світовому рівню: 

•використання мультимедійних підручників, електронних 

версій ексклюзивних курсів у викладанні дисципліни; 

•використання медіаресурсів, енциклопедій, електронних 

бібліотек та Інтернет; 

•проведення електронних презентацій;  

•проведення занять в режимі відеоконференцзв'язку; 

•вирішення поставлених завдань із застосуванням довідкових 

систем; 

•консультування студентів з використанням електронної 

пошти; 

•використання програмно-педагогічних тестових завдань для 

перевірки знань студентів і т.д. 

При впроваджені інноваційних технологій музичного навчання 

та виховання застосовується спеціальна форма організації 
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пізнавальної діяльності студентів – інтерактивне навчання. Одна з 

цілей якого полягає у створенні комфортних умов навчання, коли 

студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. 

Це робить продуктивним сам процес навчання і дає можливість 

кожному індивіду повністю розкрити себе, розвити творчі здібності 

та самореалізуватися як особистість. У процесі інтерактивного 

навчання студенти знаходяться в режимі розмови, діалогу з будь-

ким, хто орієнтує особистість на розвиток її інтелектуальних і 

творчих здібностей. 

Переваги інтерактивного навчання 

1. Воно найбільш легко вписується в навчальний процес, не 

зачіпаючи власне зміст навчання, який визначений стандартами 

освіти і не підлягає яким би то не було серйозним корективам та 

дозволяє досягати поставлених освітніх цілей з навчального 

предмета іншими, альтернативними традиційним методами. 

2. Будучи істинно гуманістичним, інтерактивне навчання 

забезпечує не тільки успішне засвоєння навчального матеріалу всіма 

студентами, їх інтелектуальний і творчий розвиток, а й зростання їх 

самостійності, активності, прагнення до створення чогось нового. 

3. Воно є універсальним і може бути використано в рамках 

будь-якого навчального предмета зі студентами різних 

спеціальностей, а характеристики інтерактивного навчання в аспекті 

розвитку творчих здібностей студентів наступні: 

•контекстуальність; 

•діалогічність; 

•співпраця викладача зі студентами; 

•індивідуальна траєкторія навчання; 

•самостійна активна пізнавальна діяльність; 

•створення вільного творчого простору; 

•рефлексія; 

•варіативність і гнучкість змісту навчання. 

Погоджуючись з Л. Ярощуком [33], можна констатувати, що 

«педагогічна технологія» це: 

•систематичне і послідовне втілення на практиці заздалегідь 

спланованих процесів навчання; 

•система методів і засобів управління цим процесом і 

досягнення намічених цілей, перевірки і оцінки ефективності 

обраних форм, методів і засобів, оцінки поточних результатів; 

•система корекційних заходів. 
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Тобто, музична педагогічна технологія – це інструмент, що 

дозволяє викладачу ефективно (з високою імовірністю отримання 

бажаного результату) вирішувати завдання своєї професійної 

діяльності. У найбільш узагальненому вигляді всі відомі в 

педагогічній науці і практиці технології систематизував Г. Селевко 

[25], однак останнім часом, коли мова йде про підвищення 

ефективності навчального процесу у сучасному ЗВО, прийнято 

систему технологій музичного навчання та виховання поділяти на 

традиційні та інноваційні. 

Таблиця 1.1 

Сучасні технології музичного навчання та виховання 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 

традиційні інноваційні 

1. Традиційна (репродуктивна) 

технологія навчання 

(пояснювано-ілюстративне 

навчання) 

1. Особистісно орієнтована 

технологія навчання 

2. Технологія різнорівневого 

навчання (диференційоване 

навчання) 

2. Технологія групової 

навчальної діяльності 

3. Технологія програмованого 

навчання 

3. Технологія розвивального 

навчання 

4. Технологія проблемного 

навчання; 

4. Технологія формування 

творчої особистості 

5. Технологія дистанційного 

навчання 

5. Технологія навчання як 

дослідження 

6. Cинтез окремих елементів 

названих технологій 

 

6. Технології кооперативного 

навчання 

7. Технології ситуативного 

моделювання. 

8. Технології опрацювання 

дискусійних питань 

9. Нові інформаційні технології   

та комп’ютерне навчання (ІКТ) 

  
Процес інформатизації освіти передбачає значні зміни 

інструментальної бази педагогічної діяльності, тому у ЗВО серед 
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педагогічних технологій, які можна застосовувати на практичних 
заняттях з навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент 
(гітара)» поступово впроваджуються інформаційні технології та 
комп’ютерне навчання. Вони використовуються не тільки при 
навчанні гри на інструменті, а й при  прослуховуванні музичних 
творів, при підборі мелодій, аранжуванні, імпровізації, наборі і 
редагуванні нотного тексту та ін.. Це передбачає використання 
новітніх електронних технологій для передачі знань в умовах  
відкритого інформаційного простору. Реалізація інформаційної 
технології не можлива без використання сучасної комп'ютерної 
техніки, локальних та глобальних комп’ютерних мереж, 
електронного демонстраційного обладнання, комп’ютерних 
навчальних класів, спеціальних програм для оптимізації та 
урізноманітнення занять, які дають змогу розкривати і розвивати 
творчі здібності кожного студента. 

Саме використання персонального комп'ютера в навчальному 
процесі і є нововведенням, тобто новою технологією в музичному 
навчанні та вихованні. Комп’ютер перестає бути тільки джерелом 
інформації, а стає організатором навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. Завдяки використанню комп’ютерної техніки, що сприяє 
більш вираженому індивідуальному підходу до навчання, на 
заняттях з навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент 
(гітара)» у студентів: 

•відпрацьовується логіка музичного мислення; 
•формується вміння самостійно виражати думки; 
•заняття стають більш емоційно насиченими; 
•нового розвитку одержує взаємодія: студент – студент та 

студент – викладач; 
•підвищується ефективність занять; 
•враховуються індивідуальні музичні та творчі здібності 

студентів; 
•активізується музична пам'ять та розвивається образне мислення; 
•поєднання образно-графічної інформації зі знаково-

символьною дозволяє використовувати в навчальному процесі нові 
ефективні види наочності. 

Наприклад, комп’ютерні технології активно використовуються 
у ЗВО в різноманітних напрямах педагогічної діяльності: 

•ведення електронної документації (планування, звіти, програми); 
•зберігання інформації в електронному вигляді (сценарії, 

програми концертів, каталоги СD і DVD-дисків та ін.); 
•пошук інформації в мережі Internet; 
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•створення бази даних; 
•використання комп’ютера на заняттях і в позанавчальній 

діяльності. 
Інформаційні комп'ютерні технології можна застосовувати при 

розучуванні нових творів. Їх використання дозволяє студенту 
дізнатися відомості про композиторів, ознайомитися з короткою 
характеристикою їхньої творчості, прослухати музику, за допомогою 
Інтернету знайти інформацію про музичні твори які виконуються, 
необхідний нотний матеріал, відповідні аудіо і відеоматеріали, 
картини, фото та інші матеріали, що допомагають в роботі над 
розкриттям музичного образу. 

Дуже ефективними, наочними і змістовними є використання на 
заняттях комп'ютерних презентацій, з якими студентам працювати 
набагато цікавіше, ніж з друкованим матеріалом. Це дозволяє 
викладачу проводити швидку візуалізацію навчальної інформації, 
змінити характер пізнавальної діяльності та активізувати процес 
навчання. Поява перед очима студентів потрібного в даний момент 
матеріалу відразу ж мобілізує їх на сприйняття, викликає інтерес, 
налаштовує на робочий лад, а яскраві моменти заняття покращують 
розуміння і роблять запам'ятовування матеріалу міцнішим. 

Інтеграція практичних занять з навчальної дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» з комп’ютерними 
технологіями  дозволяє зробити їх більш цікавими, якісними, 
яскравими, візуальними, творчими.  

Висновки 

Використання інноваційних технологій у процесі музичного 
навчання та виховання дає змогу покращити зміст навчання, 
вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та 
індивідуалізувати його. Використання на заняттях ІКТ дає 
можливість зберігати, багаторазово використовувати і варіювати 
розроблений матеріал, що є великою підмогою в роботі викладача. 
Однак, викладачу, що використовує ІКТ на заняттях, не слід 
забувати, що в основі будь-якого навчального процесу лежать 
педагогічні технології. Інформаційні освітні ресурси повинні не 
замінити їх, а допомогти бути більш результативними. Слід 
підкреслити, що жодна, навіть найдосконаліша комп'ютерна 
навчальна програма не замінить викладача. Тільки він повною мірою 
може керувати навчально-пізнавальною діяльністю студентів, 
залишаючись центральною фігурою навчального процесу ЗВО.  
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ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

!Словникова робота: музична педагогіка, сучасні інновації, 

інноваційні технології, нові технології навчання, інтерактивні 

методи навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, 

інтерактивність, сучасна комп'ютерна техніка,  локальні та глобальні 

комп’ютерні мережі. 

 

Теми рефератів  

1. Можливості комп’ютерних технологій. 

2. Пошук інформації в мережі Internet та створення бази даних. 

 

 Питання для самостійного опрацювання 

1. Використання комп’ютера на музичних заняттях та в 

позанавчальній діяльності. 

2. Зміна форм навчальної роботи викладача у новому 

інформаційному суспільстві. 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Значення інноваційного навчання для музичної педагогіки. 

2. Які інноваційні методи застосовуються в процесі викладання 

навчальних дисциплін? 

3. Назвіть переваги інтерактивного навчання. 

4. Окресліть сучасну систему технологій музичного навчання 

та виховання. 

5. Як використовуються комп’ютерні технології в навчальному 

процесі? 

6. Назвіть переваги комп’ютерних технологій в порівнянні з 

традиційним музичним  навчанням. 

7. Які завдання допомагають вирішувати інформаційні 

технології на  музичних заняттях? 
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РОЗДІЛ 2 
 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗВО 

 
Особливе значення на сучасному етапі еволюції вищої освіти в 

Україні набуває розвиток творчих здібностей особистості. Це 
обумовлено насамперед тим, що студент, який володіє досвідом 
творчої діяльності, здатен:  

•розвиватися і саморозвиватися в будь-якому пізнавальному 
процесі; 

•творчо підходити до поставлених завдань; 
•знаходити нестандартні способи вирішення проблем 

професійного плану; 
•розвивати і впроваджувати інноваційні технології. 
Саме тому перед вищою школою стоїть завдання підготовки 

фахівців, які володіють не тільки високопрофесійним і духовно-
моральним потенціалом, але і готових до самостійного творчого 
пошуку і саморозвитку. 

Більшість науковців вважає, що творчість – це розумова й 
практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, 
неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, 
закономірностей, а також методів дослідження і перетворення 
матеріального світу або духовної культури. 

Психологія тлумачить «творчість» як втілення нашого 
натхнення в реальність, результатом чого не обов’язково має бути 
твір мистецтва. Синонімом «творчості» є «креативність» (від англ. 
Create – створювати, творити) – це властивості індивіда, що 
проявляються в готовності до створення нових, нетрадиційних та 
оригінальних ідей, схем мислення та вирішень проблем. Тобто, на 
думку психологів, творчість – це невід’ємна частина життя, що 
проявляється в усіх його сферах. Видатний психолог А. Маслоу [37] 
вважав, що креативність від народження властива кожному, але 
більшість втрачає її під впливом середовища. Ось чому так важливо 
при підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва приділяти 
велику увагу розвитку творчості у студентів. Викладач ЗВО повинен 
дати їм зрозуміти, що творчість це природня здатність кожної людини, 
яка розширює її можливості та допомагає у повсякденному житті. 
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Вчені визначають здібності як психічні властивості індивіда, що 
регулюють досягнення людини і слугують умовою життєдіяльності, 
а також як властивості функціональних систем, що реалізують окремі 
психічні функції та мають індивідуальну міру прояву і виявляються 
в успішності та якісній своєрідності засвоєння і реалізації діяльності. 
Творчі здібності науковці аналізують як психологічні особливості 
людини, які сприяють оволодінню цією діяльністю. Виділяють 
загальні і спеціальні здібності. Загальні здібності – сукупність загаль-
них якостей особистості, необхідних для успішного оволодіння 
багатьма видами діяльності (розумові здібності, розвинена пам'ять і 
мова, точність і чутність ручних рухів та ін.). Спеціальні здібності – 
сукупність спеціальних якостей, необхідних для тієї чи іншої 
діяльності (музичні, технічні, літературні та ін.). Розвиваючись в 
процесі діяльності, музичні здібності, такі, як емоційна чуйність на 
музику, оперування музично-слуховими уявленнями, впливають і на 
розвиток творчих здібностей в цілому. Отже, такі музичні здібності 
є музично-творчими. 

Як відомо, при проведенні практичних занять з навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)» викладач 
намагається сформувати і розвити весь комплекс музичних 
здібностей студентів, а саме: музикальність, музичний слух, відчуття 
музичного ритму, музичну пам’ять, виконавські музичні здібності, 
емоційність та інші. Але особливим щаблем музичних здібностей 
музиканта повинні бути творчі здібності. Вони виховуються через 
поглиблений інтерес до музики, розвиток музичної пам'яті і слуху, 
асоціативного мислення, активності, спостережливості, цілеспрямо-
ваності, логіки, інтуїції, фантазії, уяви та через різні види музичної 
діяльності. 

Таким чином, творчі здібності трактуються в педагогіці і 
психології як синтез властивостей і особливостей особистості, які 
характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду 
навчально-творчої діяльності і обумовлюють рівень її 
результативності. У роботах багатьох психологів творчість, творчі 
здібності особистості часто порівнюються з інтелектом, причому їх 
взаємозв'язок трактується неоднозначно. Одні автори (А. Маслоу 
[37], Н. Ільїна [11]) переконані, що окремих творчих здібностей не 
існує, інші (А. Пономарев [21], Е. Торренс [31]), навпаки, 
стверджують, що творчі здібності існують самостійно і не залежать 
від інтелекту. Відповідно до третьої точки зору (Р. Стернберг [40]), 
творчі здібності адекватні інтелектуальним. 
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Сучасні українські науковці не розмежовують інтелектуальні та 
творчі здібності студентів, знаходячи їх очевидний взаємозв'язок в 
забезпеченні продуктивної освіти і самореалізації. На їх думку,творчі 
здібності особистості – це синтез її властивостей і рис характеру, які 
характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду 
навчально-творчої діяльності і які обумовлюють рівень результатив-
ності цієї діяльності. Тобто творчі здібності людини слід визнати 
найістотнішою частиною її інтелекту, а завдання їх розвитку – одним 
з найважливіших у музичному вихованні сучасної людини. 

Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. 
Для їх досягнення потрібна мотиваційна основа, яка б запустила в 
роботу механізм мислення, тобто необхідні бажання і воля. 

Важливо визначитися, які саме вміння потрібно сформувати у 
студентів при проведенні практичних занять з навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)», щоб вони 
відчували свободу своїх дій у творчості. 

Для формування творчої особистості в процесі навчання 
особливо важливі такі компоненти: 

А) Інтелектуально-логічні здібності студента, які 
виявляються у: 

•вмінні аналізувати музичні твори. 
Критеріями оцінки аналізу є: правильність, повнота, глибина; 
 

•здібності виділяти головне у музичному матеріалі і 
відволікатися від несуттєвого (абстрагування). 

Критерієм оцінки є логічність, правильність; 
 

•глибині суджень і висновків, вмінні описувати музичні явища, 
процеси, логічно зв'язано, повно і правильно викладати думки. 

Критерієм оцінки цього вміння є повнота, глибина, логічність; 
 

•здібності пояснювати, аргументовано викладати і розкривати 
сутність музичної проблеми, способів її розв'язання. 

Критерієм оцінки є повнота, аргументованість суджень; 
•здібності доводити, обґрунтовувати свою точку зору. 
Критерієм є аргументованість і володіння процедурами 

доведення. 

Б) Інтелектуально-евристичні здібності особистості, 
що включають: 

•здібності генерувати ідеї, висувати гіпотези в умовах 
обмеженої інформації, прогнозувати розв'язання творчих завдань, 
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інтелектуально передбачати і висувати оригінальні підходи, 
стратегії, методи їх розв'язання. 

Критерієм оцінки є: кількість ідей, гіпотез, що висувається 
студентом на заняттях, їх оригінальність, новизна, ефективність для 
розв'язання творчої задачі; 

 

•здібність до фантазії, тобто до найбільш яскравого виявлення 
творчої уяви, створення інколи неправдоподібних, парадоксальних 
музичних образів. 

Критерієм оцінки є: яскравість і оригінальність образів, їх 
новизна, яка виявляється при розв'язуванні творчих задач; 

 

•асоціативність пам'яті, здібність відображати і встановлювати 
у свідомості нові зв'язки між музичними творами за схожістю, 
суміжністю, контрастом. 

Критерієм оцінки є: кількість асоціацій за одиницю часу, їх 
оригінальність, новизна, ефективність для розв'язання задачі; 

 

•здібність бачити протиріччя і проблеми музичного навчання. 
Критерієм оцінки є: кількість розкритих протиріч, 

сформульованих проблем на заняттях, їх новизна й оригінальність; 
 

•здібність до міжпредметного переносу знань, умінь у нові 
ситуації, що характеризує продуктивність мислення. 

Критерієм оцінки є: широта переносу, ступінь ефективності 
переносу знань і умінь для розв'язання творчих задач; 

 

•здібність відмовлятися від усталених ідей та перебороти 
інерцію мислення. 

Критерієм оцінки є: ступінь швидкості переключення думок на 
новий спосіб розв'язання творчої задачі, гнучкість мислення в 
пошуку нових підходів до аналізу протиріч, що виникають. 

В) Незалежність мислення, що характеризує здібність не 
слідувати бездумно загальноприйнятій точці зору, бути 
вільним від думки авторитетів, мати свою точку зору. 

Критерієм оцінки є: гнучкість та інверсія мислення, ступінь 
незалежності власної думки від думки інших. 

Г) Критичність мислення – це здібність до оціночних 
суджень, тобто здатність правильно оцінити процес і 
результат власної творчої діяльності та діяльності інших, 
уміння знаходити власні помилки та їх причини. 
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Критерієм оцінки є об'єктивність критеріїв оціночних суджень, 
а також ефективність виявлення причин своїх помилок і невдач. 

Творчою задачею називають таку, яка або вся в цілому є новою 
(не знайомою суб'єкту), або ж містить значну новизну, що і зумовлює 
значні розумові зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового 
способу її розв'язання. Система творчих завдань повинна бути 
орієнтована на формування знань і умінь студентів та одночасно 
розглядатися і як сукупність творчих завдань, і як єдине ціле. 

Успішний розвиток творчих здібностей студентів  можливий 
лише при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню та 
цілеспрямованої роботи по розвитку креативного потенціалу 
кожного майбутнього викладача музичного мистецтва. Важливо 
пам'ятати, що розвиток здібностей відбувається тільки в тому 
випадку, якщо співпраця викладача зі студентом пов'язана з пози-
тивними емоціями, та йде з урахуванням його інтересів і здібностей. 

Погоджуючись із Р. Рафіковою [24], можна констатувати, що 
використання інтерактивних технологій навчання для розвитку 
творчих здібностей студентів на практичних занять з навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)» буде більш 
ефективним при створенні таких педагогічних  умов: 

А) Поступовий процес розвитку творчих здібностей 
особистості, що включає в себе такі етапи: 

1) мотивація творчої музичної діяльності студентів; 
2) копіювання (засвоєння зразка музичного виконавства і 

оволодіння його найпростішими прийомами); 
3) репродуктивно-творчий етап (перенесення за допомогою 

викладача відомого прийому виконання на новий музичний твір); 
4) конструктивно-творчий етап (поєднання виконавської 

діяльності з творчою); 

Б) Базування процесу музичного навчання  та виховання 
студентів на принципах: 

1) особистісно-орієнтованого підходу до освіти; 
2) автентичності, пов'язаної з критерієм культурологічної 

цінності, що забезпечує розширення міжкультурної компетентності 
студентів; 

3) професійної спрямованості навчання; 
4) активізації творчої діяльності студентів та педагогіки 

співробітництва; 
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В) Структурування змісту навчання, що здійснюється 
на основі взаємозв'язку інтелектуальних і творчих 
здібностей кожної особистості через саморозвиток 
викладача і студента; 

 

Г) Інтерактивні технології навчання, які застосо-
вуються в навчальному процесі комплексно, як цілісна 
сукупність дидактичних, психологічних та методичних 
процедур. 

 

Висновки 

Виховання творчості студентів під час навчання в ЗВО дає такі 
якості і здібності, які необхідні людині, щоб мати справу з 
невідомими ситуаціями і змінами та усвідомлено з ними 
справлятися. Творча особистість перебуває в постійному контакті з 
навколишнім світом і приймає в ньому активну участь. 

Для творчості немає стандартів, оскільки вона завжди 
індивідуальна і може бути розвинена тільки самою людиною. 
Творчість необхідно виховувати у студентів ЗВО, щоб з часом вона 
стала життєвою установкою, яка, з одного боку, дозволяє їм 
побачити нове в знайомому і близькому, а з іншого – не боятися 
зіткнутися з новим і невідомим. 

У психолого-педагогічній літературі поняття творчість 
найчастіше пов'язується з поняттям творчих здібностей 
(можливостей) і розглядається як особистісна характеристика. 
Дослідження психологів і педагогів вказують на зв'язок творчих 
здібностей із розвитком особистості та інтелекту. Таким чином, 
творчі здібності – це індивідуальні якості та здібності людини, які 
проявляються в умінні застосувати знання, вміння і навички в умовах 
нестандартної ситуації. 

Розгляд творчості як процесу дає можливість виявити здібності 
до творчості та умови, які полегшують і стимулюють цей процес, а 
також оцінювати його результати. 
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ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
 

!Словникова робота: творчість, креативність, загальні і 

специфічні здібності, творчі здібності, музичні здібності, інтелект, 

психологія, педагогіка, творча задача. 

 

Теми рефератів 

1. Зв'язок творчих здібностей із розвитком особистості та 

інтелекту. 

2. Творчі музичні здібності.  

 

 Питання для самостійного опрацювання  

1. Креативність як готовність до створення нових, 

нетрадиційних та оригінальних ідей. 

2. Пошук мотивації творчої музичної діяльності студентів. 

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Що таке творчість? 

2. Що собою представляють загальні і специфічні здібності? 

3. Як творчі здібності трактуються в педагогіці і психології? 

4. Окресліть комплекс здібностей, необхідних для формування 

творчої особистості в процесі навчання. 

5. Що називають творчою задачею? 

6. При створенні яких педагогічних умов відбувається розвиток 

творчих здібностей ? 
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РОЗДІЛ 3 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

(ГІТАРА)» У ЗВО 
 

Як відомо, на практичних заняттях з навчальної дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» у студентів закладаються 
основи музично-теоретичних знань, формуються виконавські 
навички, вміння творчо працювати і, що найголовніше, самостійно 
виконувати поставлені задачі. Це значною мірою сприяє успішному 
розвитку і становленню їх не тільки як майбутніх викладачів 
музичного мистецтва, а й як музикантів. 

Для ефективної професійної діяльності викладач ЗВО сьогодні, 
крім фаху, має володіти необхідним мінімумом знань з таких 
дисциплін, як психологія, естетика, вікова педагогіка, фізіологія, 
анатомія та ін. Також при проведенні практичних занять з навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)» треба 
враховувати рівень здібностей та можливостей студентів, подаючи 
матеріал у логічній послідовності від простого до складного, 
оскільки, і занадто складні, і дуже спрощені завдання не сприятимуть 
розвитку музичного виконавства. Водночас, заняття треба 
організовувати так, щоб майбутні вчителі отримували багато 
яскравих вражень, позитивних емоцій, не забуваючи при цьому, що  
музичні заняття – не тільки задоволення, але і кропітка щоденна 
праця. Якщо заняття проходять цікаво, студент, непомітно для себе, 
долає багато труднощів навчання – технічних, ритмічних, 
інтонаційних. Такі заняття значно ефективніше розвивають творчі 
здібності, підвищують його впевненість у собі. 

Саме тому, в результаті освоєння навчальної дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» студент має набути такі 
фахові та загальні компетентності: 

А) Інструментально-виконавські: 

•вільне володіння музичним інструментом (гітарою) та 
здатність його використовувати у навчальній і концертно-
виконавській діяльності; 
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•володіння навичками читання нот з листа, транспонування, 
добору музики на слух; 

•володіння методами навчання грі на музичних інструментах; 
•здатність організовувати інструментальне музикування 

школярів на уроках музичного мистецтва та в  позанавчальний час; 
•здатність застосовувати базові знання з будови, ремонту та 

налаштування свого інструменту для вирішення музично-
виконавських завдань; 

•цілісно і грамотно сприймати та виконувати музичні твори, 
самостійно освоювати сольний, оркестровий і ансамблевий 
репертуар; 

•здійснювати теоретичний і виконавський аналіз музичного 
твору та застосовувати базові знання для пошуку інтерпретаторських 
рішень; 

•використовувати у професійній діяльності технічні засоби 
звукозапису. 

Б) Інформаційні: 

•здатність до самостійного пошуку, аналізу та оброблення 
інформації з різних джерел, що необхідно для постановки і 
вирішення професійних завдань та особистісного розвитку; 

•здатність до ефективного використання інформаційних 
ресурсів мережі Інтернет для вдосконалення професійної діяльності; 

•здатність орієнтуватися в умовах частої зміни інноваційних 
технологій у професійній діяльності. 

В) Самоосвітні: 

•здатність до самостійної пізнавальної діяльності, само-
організації та саморозвитку; 

•спрямованість на розкриття особистісного творчого 
потенціалу та самореалізацію у фаховій діяльності; 

•прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху; 
•вміння працювати в колективі, ефективно спілкуватися з 

колегами, керівництвом. 
Більшість науковців і педагогів-практиків погоджуються з 

думкою, що студентів слід зацікавити з самого початку, зробити 
заняття творчо насиченим, а сам процес навчання захоплюючим. 
Звичайно, що інтерес до музики у студентів може пробудити лише 
викладач, який сам захоплений музичним мистецтвом. Слід 
пам'ятати, що прагнення зробити процес навчання цікавим вимагає 
від нього винахідливості і педагогічної майстерності, а також великої 
підготовки і часто великих часових і матеріальних витрат. Також 
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необхідно, враховуючи індивідуальність кожного студента, 
застосовувати впродовж заняття різні види музично-педагогічної 
діяльності, в тому числі: 

•виконавство (співаки, інструменталісти); 
•слухання музики; 
•вивчення теорії і історії (музикознавці); 
•передача власного досвіду (майбутні викладачі); 
•створення музики (композитори). 
Важко передбачити всі аспекти та нюанси навчального процесу, 

бо різні за рівнем обдарованості та психофізіологічними 
особливостями розвитку студенти потребують диференційованого 
підходу, тому немає потреби в чіткій регламентації кожного кроку 
викладачів. Завдання викладачів – вдумливо і органічно формувати 
художній смак студентів на кращих взірцях світового музичного 
мистецтва та всіляко сприяти поступовому гармонійному розвитку їх 
творчих і виконавських здібностей. 

Структура практичного заняття з навчальної дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» в цілому виглядає так: 

1. Організація початку заняття. 
2. Повідомлення теми заняття і його завдань. 
3. Вивчення нових знань, необхідних для формування умінь. 
4. Застосування знань і умінь, отриманих раніше. 
5. Творче застосування знань і умінь. 
6. Підбиття підсумків. Висновок. 
За останні роки значно розширився діапазон засобів виразності 

та виконавських прийомів гри на гітарі. Тут і оригінальні винаходи і 
запозичення з технічного доробку інших музичних інструментів. В 
сучасну виконавську практику міцно увійшли різновиди 
специфічного прийому під назвою «бенд» (підтягування струн чи 
«вібрато» поперек грифа), елементи «тепінгу» (гітарне «легато», що 
виконується окремо пальцями правої та лівої руки), численні 
звукоімітаційні прийоми та ін.. На практичних заняттях з навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)» слід 
демонструвати особливості інструмента, його сильні сторони: 
розмаїття штрихів та прийомів, багатство тембрових відтінків, 
скордатуру, можливість виходу з темперації та ін.. 

В різні періоди історії видатні виконавці і композитори кожен 
по-своєму намагалися стимулювати розвиток гітарного мистецтва. 

В Європі в ХVIII-ХІХ століттях найбільшою популярністю 
користувалися іспанські (Д. Агуадо [3] і Ф. Сор [36]) та італійські  
(М. Джульяні [38], Ф. Каруллі [35], М. Каркассі [12] та ін.) школи для 
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шестиструнної гітари. Сьогодні іспанська класична школа переважає 
італійську. Гітарна школа Фернандо Сора «Трактат про гітару» 
(1827 р.) протягом двох сторіч привертає увагу музикантів і 
викладачів в Україні та в світі. Іншим не менш відомим 
представником іспанської гітарної школи є ДіонісіоАгуадо (1784-
1849). Написана ним «Школа для гітари» вважається найкращою  не 
дивлячись на тривалість її існування. До появи «Школи» 
Еміліо Пухоля [23] вона була найбільшою і найдетальнішою 
методичною роботою. 

Відмінності цих двох шкіл, в загальних рисах, полягають в 
тому, що: 

1. Італійці вбачають в гітарі інструмент для акомпанування, 
хоча і створили багату сольну літературу. Разом з тим, вона 
розрахована на віртуозне виконання, яке досягалось через легку 
манеру тримати інструмент, постановку, аплікатуру, рідкісне 
вживання баре, та максимальне використання відкритих струн. Все 
це робило звук приємним, але дещо одноманітним.  

2. Іспанська школа трактує гітару як сольний інструмент. 
Іспанська гітарна література відрізняється глибиною, змістовністю, 
має поліфонічний характер і розкриває всі можливості інструменту. 
Звідси і саме ставлення до інструменту серйозніше: строгість 
постановки, яка дає максимальні зручності для техніки; баре, як 
основа аплікатури лівої руки; нігтьовий спосіб видобування звуку. 

Кращими школами вважаються школи Д. Агуадо, Ф. Сор і 
М. Джульяні. Однак, школи названих авторів настільки складні, що 
вимагають серйозної попередньої підготовки. Тому для студентів-
початківців було б корисно пройти школу М. Каркассі. В якості 
посібників можна рекомендувати етюди: М. Каркассі (ор. 60), 
М. Джульяні (ор. 100 і 48), Ф. Сора (ор. 6 і 29), Н. Коста (ор. 38). 

В Україні питання самостійного оволодіння грою на гітарі 
висвітлювали А. Андрєєв [1], Д. Бак [2], Л. Вітошинський [4]; 
методику організації та роботи класичного ансамблю гітаристів – 
В. Грищенко [6]; методику викладання гри на шестиструнній гітарі 
для викладачів ЗВО – М. Михайленко [16]; швидке навчання гри на 
6-струнній гітарі – Н. Єфимова [9]; специфіку фактури у музиці для 
шестиструнної (класичної) гітари соло – О. Жерздєв [10]; форму-
вання навичок гри на гітарі на основі спеціальних рухомих дій – 
В. Козлин [14]; традиції гітарної музики в контексті європейської 
музичної культури другої половини XX століття – Є. Мошак [17] та 
ін. В Чернігові навчанню грі на гітарі та розвитку музичних 
здібностей присвячені навчальний посібник В. Орлова [19] та 
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навчально-методичний посібник для вчителів та учнів шкіл 
естетичного виховання – О. Солдатенко [26]. 

Але можливості гітари ще далеко не розкриті, тому органічним 
є процес творчого переосмислення програм та методик минулих 
років та збагачення їх новим матеріалом, враховуючи досвід інших 
інструментальних шкіл. Перед викладачами-гітаристами стоїть 
складне і почесне завдання: на основі творчих прогресивних методів 
оптимізувати процес навчання, виховувати талановитих музикантів, 
піднести авторитет української гітарної школи, збагативши свіжим 
національним струменем світове музичне мистецтво. 

При проведенні практичного заняття з навчальної дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» дуже важлива робота над 
музичним твором, яку можна умовно розділити на три етапи: 

1. Створення загального уявлення про музичний твір і 
знайомство з його особливостями (виконує викладач). 

2. Ретельне вивчення твору в деталях і прочитання студентом 
нотного  тексту, робота над подоланням труднощів окремих тактів, 
фраз і т. д. 

3. Процес збирання всіх елементів музичного твору в ціле, що 
підводить підсумок попередній роботі. 

Виконання самим викладачем твору цілком на початковому 
етапі вкрай необхідне. Всі нові теми, пов'язані з нотним текстом та 
звукоутворенням потрібно ретельно пояснити і продемонструвати. 
Потім відбувається конструктивна розмова про твір, його  характер, 
про композитора і т.д., при цьому студент слухає не пасивно, а бере 
найактивнішу участь у обговоренні. 

При повторному програванні п'єси викладачем студент повинен 
уважно стежити за виконанням по нотах. Після цього  потрібно 
розпитати студента про  те, які елементи звучання і нотні записи 
йому знайомі, а що незрозуміло, що нового він побачив та почув при 
повторному виконанні. Дуже часто викладач розповідає про характер 
та способи гри, про те, як слід виконувати той чи інший твір, його 
фрагменти, не залишаючи самому студенту місця для міркувань. 
Саме тому завдання початкового етапу навчання – якомога раніше 
пробудити самостійність у студента і тільки індукуючими питаннями 
вести його до мети. 

Другий етап роботи над твором передбачає більш детальне 
ознайомлення студента з фразами, мотивами, темпом і ритмом, 
аплікатурою, динамічними відтінками, тривалостями голосів, 
звуковидобуванням в обраному творі. 
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Викладачу потрібно навчити студентів читати музичні твори з 
листа. Перше читання він робить в повільному темпі. Це необхідно 
для того, щоб студент сам переконався в точності прочитання тексту: 
в зазначеному метрі і ритмі виконуються всі тривалості, вірно 
дотримуються знаки альтерації, аплікатура обох рук. 

Після грамотного прочитання тексту треба за допомогою 
допоміжних питань вимагати, щоб студент зрозумів, де головна 
мелодія, де акомпанемент, де бас, чи є подвійні ноти, співзвуччя. 
Тобто, необхідно розібратися в фактурі твору через активізацію 
слуху і власних відчуттів студента. Корисно докладніше розібратися 
в будові одного музичного фрагмента. Мелодія складається з 
послідовних один за одним різних або однакових звуків, різних або 
однакових тривалостей; а фактура її, як правило, змінюється: мелодія 
без акомпанементу, мелодія з  басом, мелодія з акомпанементом і т. 
д. Важливо з'ясувати, що у фразі, потім у фрагменті, головне: де 
мелодія, де акомпанемент, де бас. Фактура твору для студента 
повинна бути зрозумілою. 

При першому ж читанні потрібно чітко дотримуватися 
аплікатури, усвідомлювати значення і необхідність її точного 
виконання в конкретній п'єсі, етюді. Важливість обраної аплікатури 
необхідно донести до свідомості студента. За допомогою достатньої 
кількості повторень студент повинен завчити вірну аплікатуру, щоб 
пальці самі, автоматично, за звичкою, виконували вірні рухи. Це 
дуже важливо при виконанні на публіці, щоб уникнути 
невпевненості та плутанини. 

Як тільки студент починає дотримуватися ритму, аплікатури, 
відтінків, музичний твір можна заучувати напам'ять. Заучування на 
пам'ять полегшує роботу, так як не прив'язує студента постійно до 
нотного тексту і у нього з'являється можливість зосередиться на 
художніх завданнях виконання. 

Велику увагу при проведенні практичного заняття з навчальної 
дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)» варто 
приділяти технічним завданням. Необхідно дати студенту чітке 
уявлення як треба працювати над технічними труднощами так, щоб 
без зайвих витрат часу вирішити їх. Не потрібно повторювати багато 
раз те, що зіграно легко, а вирізняти тільки найбільш важкі місця і 
працювати окремо над кожним таким тактом чи фразою. Іноді слід 
працювати над лівою та правою руками окремо. По ходу роботи 
доречно запропонувати студенту спеціальні вправи, аналогічні тим 
труднощам, які зустрічаються в творі. Необхідно щоб студент сам 
визначив складний музичний відрізок і самостійно виконав 
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відповідну вправу. Все вищенаведене розвиває у майбутнього 
викладача музичного мистецтва здатність мислити творчо і 
захоплено працювати над музичним твором. 

Поступово, долаючи різні індивідуальні проблеми, увагу 
студента доречно перевести на цілісне виконання твору. Зрозумілому 
бажанню студента зіграти новий твір цілком не варто заважати, проте 
після програвання необхідно звернути увагу на недоліки в його 
виконанні, а краще, якщо він сам проаналізує свою гру. Нерідко 
буває, що студент не помічає своїх помилок і незручностей в рухах, 
тоді доречно попросити його ще раз виконати цей твір, що б він сам 
відчув свої недоліки. 

Час від часу викладач повинен зосереджувати увагу студента на 
виконанні художньої інтерпретації тексту, допомагати йому від 
свого виконання заново повернутися до програмного, образного, що 
потребує більш досконалої підготовки. Необхідно дати відчути 
загальну лінію звучання твору, виявити головну кульмінацію, 
навчити студента мислити, випереджаючи звучання. 

Необхідно знайти для твору саме той вірний темп, який би 
повністю відображав характер, так як від невірно обраного темпу 
губиться виразність і характер всього виконання. Для досягнення 
потрібного темпу і виразності звучання музичний твір необхідно 
«обіграти» – програти його цілком і в належному темпі. 

Коли твір буде готовий, доцільно розповісти студенту, що таке 
публічний виступ і як до нього необхідно ретельно підготуватися. 
Загальновідомо, що дрібниць на сцені не буває, тому потрібно вчити 
його як налаштовуватися на виступ, виходити і тримати інструмент, 
робити уклін, поводитися під час виконання, грати з задоволенням, 
приносити радість слухачам. 

Проведення практичних занять з навчальної дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» з використанням 
інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої 
інформації, взятої з мережі Internet – один із способів оптимізації та 
урізноманітнення навчально-виховального процесу. 

В даний час з усього існуючого комплексу електронно-освітніх 
ресурсів присвячених класичній гітарі (інформативних, подієвих, 
персональних, комбінованих), доступного в Інтернеті, викладачами 
гітари часто використовуються наступні: 

•електронна нотна бібліотека старовинної та сучасної музики 
класичного напряму, що включає оригінальні твори і перекладення 
для гітари; 
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•аудіо та відеозаписи окремих творів відомих гітаристів нашого 
часу і видатних виконавців ХХ-XXI століття, а також їх майстер-
класи та відеошколи. 

Інформаційні технології покликані розвантажити викладача і 
допомогти йому зосередитися на творчій роботі. Вони покликані 
оптимізувати трудовитрати викладачів, щоб навчальний процес став 
більш ефективним.  

 

Висновки 

Основні завдання викладача при проведенні практичних занять 
з гітари: 

•прищепити любов до занять музикою; 
•розвити творче начало студента; 
•забезпечити активну участь студента в навчальній діяльності; 
•підвищити особистий інтерес до музичних занять. 
В результаті проведення практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)» студент 
повинен вміти: 

•досягати яскравого, виразного, змістовного виконання;  
•самостійно працювати над музичним твором;  
•аналізувати музичний твір, використовуючи знання, отримані 

на уроках спеціальності і музично-теоретичних дисциплін;  
•проводити порівняльний аналіз записів виконання твору 

різними музикантами. 
Також студент повинен знати:  
•велику кількість музичних творів, різних за часом створення і 

стилю, жанру і форми;  
•музичну літературу для обраного інструменту;  
•про виконавський досвід, рекомендації та поради найбільших 

музикантів; 
•прийоми звуковидобування, штрихи, відтінки, тембри, вправи 

та етюди, які переслідують одну мету – грамотне і раціональне 
застосування їх в виконавстві. 
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ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

!Словникова робота: музична педагогіка, творчі здібності 
учнів, практичні заняття з навчальної дисципліни «Основний 
музичний інструмент (гітара)», музично-теоретичні знання, 
виконавські навики, викладач  музичного мистецтва, музикант, 
професійна діяльність, викладач ЗВО, фах, психологія, естетика, 
вікова педагогіка, фізіологія, анатомія. 

 

Теми рефератів 

1. Становлення майбутніх викладачів музичного мистецтва як 
музикантів. 

2. Гітара і світове музичне мистецтво. 
 

Питання для самостійного опрацювання  

1. Сучасні школи для шестиструнної гітари. 
2. Проведення практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основний музичний інструмент (гітара)» з використанням 
інформації, взятої з мережі Internet.  

 

Питання та завдання для самоконтролю 

1. Які фахові та загальні компетентності має набути  студент в 
результаті освоєння навчальної дисципліни «Основний музичний 
інструмент (гітара)» ? 

2. Як зробити заняття творчо насиченим? 
3. Назвіть складові структури практичного заняття з навчальної 

дисципліни «Основний музичний інструмент (гітара)». 
4. Як у різні періоди історії видатні виконавці і композитори  

стимулювали розвиток гітарного мистецтва? 
5. Назвіть іспанські та італійські школи для шестиструнної гітари. 
6. Окресліть три етапи роботи над музичним твором. 
7. Які основні завдання викладача при проведенні практичних 

занять з гітари? 
8. Що студент повинен вміти і знати в результаті проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни «Основний музичний 
інструмент (гітара)»? 
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РОЗДІЛ 4 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

(ГІТАРА)» З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ  

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 
 
 

Узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів 
ЗВО щодо виділеного кола питань, а також аналіз особистої практики 
викладання дозволили автору висвітлити використання інноваційних 
педагогічних технологій музичного навчання на прикладі 
проведення практичного заняття з навчальної дисципліни «Основний 
музичний інструмент (гітара)» з метою заохочення студентів до 
творчості та розкриття їх особистісних інтересів. 

Мета методична: розкриття досвіду проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент 
(гітара)» з використанням інноваційних технологій для розвитку 
творчих здібностей студентів при підготовці фахівців, які повинні 
володіти необхідними для їх самостійної професійної діяльності 
музично-виконавськими навичками і знаннями; 

Тема заняття: використання інноваційних технологій і 

сучасних технічних та інформаційних засобів для розвитку творчих 
здібностей студентів при навчанні грі на гітарі. 

Мета заняття: використовуючи інноваційні технології, 

розкрити індивідуальні творчі можливості студента, сформувати 
емоційне і осмислене ставлення до музики, удосконалити його 
виконавські навички гри на гітарі. 

Тип заняття: як заняття теоретичного навчання – 

комбіноване, як заняття практичного навчання – вдосконалення 
умінь і навичок. 

Вид заняття: бесіда та самостійна і практична робота. 
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Завдання 

1. Освітні 

•допомогти студентам оволодіти різними технічними прийомами 
звуковидобування, необхідними для розвитку швидкості, чіткості, 
рівності виконання  в межах досліджуваних на даному етапі творів; 

•навчити слухати і аналізувати музичний твір у іншому 
виконанні; 

•засвоїти навички використання інноваційних технологій для 
пошуку допоміжного навчального матеріалу; 

•оволодіти навичками гри на новому музичному інструменті; 
•оволодіти навичкою читання з листа і вмінням швидко 

розібрати новий твір. 

2. Творчі 

•розвити художній смак, творчі здібності, загальний кругозір, 
музичний слух, музичну пам'ять, мислення;  

•сприяти творчій взаємодії студентів і викладача; 
•прищепити навички звукової культури, виразності, краси і 

співучості звучання творів, які виконуються; 
•вдосконалити технічні навички виконавства та роботу над: 

найважливішими засобами музично-художнього виконання 
(точність прочитання музичного тексту, виразність інтонації, 
ритмічна чіткість); правильним підбором аплікатури; дотриманням 
динаміки, фразування; побудовою форми художнього твору; 

•розвити творчий підхід до прийомів звуковидобування при гри 
на гітарі; 

•удосконалити у студентів навички ансамблевої гри; 
•розширити знання щодо застосування комп’ютера при 

навчанні гри на гітарі. 

3. Виховні 

•розвити у студентів любові до музичного мистецтва; 
•заохочувати терпіння та наполегливості в подоланні 

труднощів; 
•виховати елементи співпраці при грі в ансамблі. 

4. Мотиваційні 

•сприяти створенню внутрішнього комфорту на заняттях; 
•заохотити до самостійної творчої роботи студентів. 

5. Здоров'язберегаючі 

•слідкувати за правильною постановку рук  та посадкою 
студентів за інструментом. 
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Форма заняття: індивідуальна. 

 

Методи: 

•метод практичного показу; 
•метод словесного пояснення. 
 
Матеріально-технічне забезпечення заняття:  гітара, 

каподастр, кастаньєти, підставка під ногу, стільці, пюпітр, кахон, 
комп'ютер, гітарний процесор, акустична система, мережа Інтернет, 
відеокамера, нотний матеріал. 

 
Міждисциплінарний взаємозв’язок. Заняття з навчальної 

дисципліни 
«Основний музичний інструмент (гітара)» передбачає 

інтеграцію знань, умінь і навичок з таких дисциплін:  
•аналіз музичних творів; 
•ІКТ в галузі музичного мистецтва; 
•інформаційні технології у професійній діяльності; 
•історія зарубіжної музики; 
•історія музичного мистецтва; 
•методика музично-теоретичної підготовки; 
•музична інформатика; 
•практикум з інструментального виконавства; 
•сучасні інформаційні технології в освіті; 
•сучасні технології музичного виховання; 
•теорія музики і сольфеджіо; 
•технології музичного навчання та виховання. 

 

План заняття 

1. Повідомлення теми заняття та його завдань. 
2. Гра гам. 
3. Робота над етюдом. 
4. Робота над п'єсою. 
5. Ансамблеве музикування. 
6. Завдання для самостійної роботи,  
7. Аналіз заняття. 
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Хід заняття 

Як відомо, в результаті освоєння дисципліни «Основний 
музичний інструмент (гітара)» у студентів повинна сформуватися 
фахова компетенція – застосовувати базові знання з будови, ремонту 
та налаштування свого інструменту для вирішення музично-
виконавських завдань. Саме тому на початку занять треба 
обов’язково налаштувати інструмент. Для цього бажано навчити 
студента користуватися, наприклад, програмою «Налаштування 
гітари» для комп’ютера, яку треба скачувати та встановлювати 
(рис. 1). Можна використовувати «онлайн» версії для всіх браузерів, 
такі як «Налаштування гітари онлайн через мікрофон» (рис. 2) та 
«Гітарний тюнер» (рис. 3). Також існують програми «GuitarTuna» 
(рис. 4) та «DaTuner» (рис. 5) для мобільного смартфона. При грі на 
інструменті треба користуватись не тільки механічним метрономом, 
а й будь-якою програмою з раніше  перерахованих або «Guitar Pro» 
[26, c. 21-23] (рис. 6). 

 

 

Рис. 1. Налаштування гітари за допомогою програми 
«Налаштування гітари» на комп’ютері 
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Рис. 2. Налаштування гітари за допомогою програми 
«Налаштування гітари онлайн через мікрофон»  

на комп’ютері  
https://tuneronline.ru 

 

 

 

Рис. 3. Налаштування гітари за допомогою програми 
«Гітарний тюнер» на комп’ютері 

https://tuner-online.ru 

https://tuner-online.ru/
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Рис. 4. Налаштування гітари за допомогою програми 
«GuitarTuna» на смартфоні 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=ru 
 

     

Рис. 5. Налаштування гітари за допомогою програми 
«DaTuner» на смартфоні 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bork.dsp.datuna&hl=ru 
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Рис. 6. Використання метроному за допомогою програми 
«Guitar Pro» на комп’ютері 

https://soft.sibnet.ru/soft/18907-guitar-pro-5-2/ 

 

Студент налаштовує гітару самостійно. 
 

§ 4.1. ГРА ГАМ 
 

З перших занять слід привчати студента слухати свою гру і 
наполегливо вимагати від нього якісного звуковидобування та 
вдосконалення виконавської техніки. Вправи не повинні бути 
схоластичними чи «технікою заради техніки», вони мають 
розв’язувати конкретні завдання, розширюючи арсенал можливостей 
для розкриття художнього образу. Точність ритму, відповідність 
темпу, логічне фразування, агогічні відхилення, динамічні відтінки – 
це деякі з основних аспектів, що повинні бути в центрі уваги 
викладача впродовж всіх років навчання.  

Особливої уваги потребують аплікатурні проблеми студентів. 
Крім перевіреної часом аплікатури гам А. Сеговії (Додаток А), їх 
потрібно виконувати й іншими варіантами: ковзною, зімкнуто-
розширеною, з максимальним використанням відкритих струн (і не 
тільки у перших позиціях), різновидами прогресивної аплікатури. 
Крім хроматичної, мажорних та мінорних гам, бажано 
використовувати й інші звукоряди: пентатоніку, лади народної 
музики, блюзову гаму, а також симетричні лади (модального типу). 

Для вироблення у студента рухових навичок необхідні 
спеціальні вправи, які готують його до виконання технічних завдань. 
Гами – необхідна умова для успішного технічного просування 
вперед.  

https://soft.sibnet.ru/soft/18907-guitar-pro-5-2/
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Як правило, у більшості студентів ліва рука в технічному 
аспекті  слабкіше правої, тому над її розвитком треба працювати 
спеціально. Корисною вправою для зміцнення пальців і розвитку 
швидкості може служити гра трелей на всіх ступенях мажорних гам. 
Викладачу потрібно уважно стежити за економічністю пальцевих 
рухів студентів. Велику користь в цьому відношенні приносять 
всілякі секвенції в висхідному і низхідному русі. Для відпрацювання 
швидкості в лівій руці студентам корисно пограти гами 
найрізноманітнішою аплікатурою. 

Тільки систематична робота над гамами і вправами допоможе 
студентам подолати багато технічних труднощів, створить легку і 
швидку рухомість пальців. Саме тому кожне практичне заняття 
починається з програвання гам. 

 

Студент грає гами: Es-dur (2 октави) (Додаток Б), G-moll 
(3 октави) в аплікатурі А.Сеговіа (дуолями – секстолями, пунктирним 
ритмом) (Додаток В), B-dur – терціями (2 октави) (Додаток Г). 

 

За допомогою програми «Finale», «Sibelius» чи «GuitarPro» 
викладач може набрати всі твори, які виконуються студентами, 
включаючи гами. Це дає їм змогу перед виконанням заздалегідь 
прослухати твір. 

 

Викладач показує гами в програмі «GuitarPro», потім вони її 
слухають.  

Студент грає гами одночасно з програмою. 
 

Викладач рекомендує студентам грати гами прийомом 
«тірандо», застосовуючи репетиції пальців i m, m i. При цьому 
головне завдання викладача – слідкувати за точним чергуванням 
пальців правої руки студента як при висхідному, так і низхідному 
русі. 

Дані вправи є доповненням до комплексу мажорних і мінорних 
гам та вправ, які граються постійно на практичних заняттях. 

 

Особливу увагу викладачу потрібно приділяти положенню 
студента за інструменту та постановці його рук. Слід пильнувати аби 
він сидів зручно і правильно, при цьому щоб не затискалися пальцеві, 
плечові та інші групи м’язів, що може негативно вплинути на 
виконавський процес. Викладачу треба слідкувати за тим, щоб при 
натисканні струн та звуковидобування витрачалося рівно стільки 
зусиль, скільки необхідно для якісного звучання, уникаючи 
перевтомлення м’язів. 
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Викладач звертає увагу студентів, що наш час більшість 
педагогів-музикантів є послідовниками школи гри на гітарі 
засновниками якої були Діонісіо Агуадо та Фернандо Сор, так як: 
«іспанська школа трактує гітару як сольний інструмент… Звідси і 
саме ставлення до інструменту серйозніше: строгість постановки, яка 
дає максимальні зручності для техніки; баре, як основа аплікатури 
лівої руки; більш широке виконання позицій; нігтьової спосіб 
видобування звуку» [28, c. 228]. 

Великий інтерес у студентів викликають яскраві малюнки до 
теми, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє більш активному 
засвоєнню нових знань. 

 

Викладач показує фото Д. Агуадо (рис. 7) та Ф. Сора (рис. 8) 
через програму «FastStoneImageView». 

 

 

Рис. 7. Гітарист-класик Діонісіо Агуадо (1784-1849) 
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Рис. 8. Гітарист-класик Фернандо Сор  
(1778-1839) 

 

Більшість студентів на першому курсі навчання, як і Фернандо 

Сор – не визнають нововведень на кшталт використаного Діонісіо 

Агуадо нігтьового способу видобування звуку. Вони залишається 

прихильниками м’якого, оксамитового звучання, що витягується 

подушечкою пальця. 

 

Гра гам – монотонна праця, тому по закінченні, буде доцільно 

показати студентам  відео про дещо несподіване застосування гам: 

 

Dipinsajd – JakiToJestBeton? (Gama Es-dur) 

https://www.youtube.com/watch?v=vcKI2IgACdY 
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§ 4.2. РОБОТА НАД ЕТЮДОМ 

 

Розвиток техніки гітариста неможливо уявити без роботи над 

етюдами. Етюди на різні види техніки: Ф. Сор – Етюди op. 31  

No 1-10 (Додаток Д); М. Джуліані – Етюди op. 100 No 1-10 (Додаток 

Е); М. Каркасси. Етюди op. 60 No 1-10 (Додаток Ж). 

В результаті освоєння дисципліни «Основний музичний 

інструмент (гітара)» у студентів повинна сформуватися фахова 

компетенція – виконувати теоретичний і виконавський аналіз 

музичного твору. Викладачу для цього потрібно послідовно та 

наполегливо розширювати загальний світогляд студентів, 

допомагати їм у здобутті музично-теоретичних знань, необхідних 

для осмисленого повноцінного виконавства, водночас не 

перевантажуючи термінами та інформацією, яка не буде 

використовуватися ними у практичній діяльності. 

 

О. Винницький – «Етюд №5» (Додаток И) 

Даний етюд сприяє розвитку техніки і музикальності, освоєнню 

різних ритмів. Тут студент має можливість застосувати знання і 

вміння, отримані ним раніше при вивченні арпеджіо. Цей твір має 

гомофонно-гармонічну фактуру, де яскраво виражена мелодія, 

гармонія в акомпанементі і бас, тому  викладач перед гітаристом 

ставить завдання – зіграти в стилі «боса-нова», як би за три 

інструменти. Термін «Боса-нова» – походить від португальських слів 

(«bossa» та «nova») – стиль популярної бразильської музики, що 

представляє собою синтез місцевого фольклору (Байано, самба) і 

деяких елементів джазу. 

 

Викладач показує  картинку у «Вікіпедії»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Босанова 

 

Цю і багато іншої інформації можна одержати з Інтернет 

ресурсу – зокрема сайт «Вікіпедія» – універсальна Інтернет-

енциклопедія. 

«Етюд №5» О. Вінницького складається з двох частин, 

побудованих на схожих, але все-таки різних ритмічних формулах. 

Перша частина етюду будується за однотактовою ритмічною 

формулою, а друга – за двотактовою. 
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Викладач рекомендує студенту для розвитку музичного слуху і 

відчуття ритму перед початком гри простукати долонею правої руки 

ритмічну формулу даного етюду. 

 

 
Студент стукає ритмічну формулу долонею 

 

Після цього буде доцільним студенту без гітари простукати по 

нотах весь твір в цілому, використовуючи аплікатуру правої руки.  

 

Студент стукає весь твір з початку до кінця. 

 

Таким чином у студентів виробляється незалежна робота 

пальців правої руки і відчуття рівного ритму стилю «боса-нова». 

 

Студент грає етюд самостійно, а потім з програмою «Band in 

a box» (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Віртуальний акомпанемент за допомогою програми 
«Band in a box» 

https://mirsofta.ru/index.php?id=1220655604 

https://mirsofta.ru/index.php?id=1220655604
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Викладач наголошує, що дану програму можна  використо-

вувати в якості віртуального концертмейстера, де гітарист не тільки 

може грати під різні стилі, а й слухати інші інструменти. 

При цьому викладач звертає увагу на точність аплікатури лівої 

руки, якість звуку у виконуваних акордах.  

Після цього студент пробує зіграти цей же етюд самостійно, 

дотримуючись ритму який він чув в програмі.  

Зважаючи на те, що в результаті освоєння дисципліни 

«Основний музичний інструмент (гітара)» у студентів повинна 

сформуватися фахова компетенція – застосовувати у виконавській 

діяльності технічні засоби звукозапису, то на останньому етапі 

роботи над твором рекомендується записувати гру студента на 

відеокамеру, а потім разом переглядати та обговорювати.  

 

Після цього викладач записує на відео самостійне виконання 

етюду студентом, разом переглядають та обговорюють відео. 

 

Студент чує та бачить себе з боку, що сприяє розвитку його 

рефлексії,  яка орієнтована на критику та творче відношення до гри 

на гітарі. Викладач рекомендує найкращі відео розміщувати на 

«Instagram», «Myspace», «Facebook», своїх каналах на сайті 

«YouTube» та інших, де студенти можуть заявити про себе, 

виступити в номінації гітара-соло і ансамблі, постійно відвідувати 

сторінки інших музикантів, залишаючи на стінах повідомлення, де 

присутнє їх фото, відео, посилання на сайт. Студентів нашого 

університету всесвітня мережа Інтернет приваблює можливістю 

стати відомими у колах її користувачів, не даючи концертів, але 

розміщуючи ролики на сайтах відеохостингу. Від того, що 

відеоролик подивилися люди в Аргентині, США, Португалії, Іспанії, 

Австралії та в інших країнах, створюється загальна кількість 

переглядів і це можна порівняти з віртуальним виступом на концерті. 

 

Наприклад: 

https://www.facebook.com/groups/ChNPU.art1/ 

https://www.facebook.com/chnpu.department.of.arts/ 

http://www.youtube.com/user/Alexander78537 

 

Ці ролики можуть виявитися цікавими багатьом користувачам, 

бо кількість переглядів може сягати кількох тисяч. Наприклад, відео 
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з одним із студентів (де він грає сольно та з ансамблем) набрали 

більше 1500 переглядів, а це дорівнює майже 2 концертам у 

заповненій ущент Філармонії. Інші відеоролики зі студентами 

набрали більше 3000 переглядів, що можна порівняти майже з 

5 концертами в Філармонії, а сольне виконавство переглянули біля 

37 000 людей – це 3 стадіони. 

Для підвищення інтересу студентів до розучування нових 

творів викладач пропонує перегляд відео, де ці твори виконуються на 

гітарі та інших інструментах відомими педагогами-гітаристами. 

Після цього необхідно обговорювати побачене та порівнювати зі 

своєю грою. 

Специфіка інтерпретації музичних творів є об’єктом особливої 

уваги з боку викладача тому, що в результаті освоєння дисципліни 

«Основний музичний інструмент (гітара)» у студентів повинна 

сформуватися  фахова компетенція – застосовувати базові теоретичні 

знання в процесі пошуку інтерпретаторських рішень. Студент, 

виконуючи той чи інший твір, повинен враховувати особливості 

національної школи та виконавської манери відповідної історичної 

епохи. Момент інтерпретації побаченого і почутого під час навчання 

гри на гітарі є ключовим. Це розгляд прийомів гри, нюансів 

композиції, аранжування, структури, індивідуальної манери 

виконавства, настрою, що створюється різними способами. На цьому 

викладачу варто робити акцент. Студент думає, аналізує, знаходить 

своє розуміння виконуваної музики, тим самим розвиваючи творче 

мислення. 

 

Наприклад, на практичному занятті можна показати відео: 

Етюд №5 в стилі «Босса-нова» – О. Вінницький. виконує автор. 

https://www.youtube.com/watch?v=myf5Pp0BNh8 

 

У виконанні деяких студентів цей твір звучить не гірше від 

авторської гри. 
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§ 4.3. РОБОТА НАД П'ЄСОЮ 
 

П'єса Вісенте Гомеса – «Романс» (Додаток К) 

Як відомо, студенти з середніми музичними здібностями погано 

запам'ятовують ритмічний малюнок мелодії, її інтонацію або 

забувають в якому темпі треба грати. На початковому етапі роботи 

над твором буде дуже доцільним викладачу записати своє виконання 

п'єси і дати як зразок студенту, щоб він удома дивився та слухав 

запис і постарався зіграти на гітарі так, як викладач. При виникненні 

запитань можна консультувати студентів  дистанційно по «Skype», 

«Viber», «WhatsApp» чи «Facebook Messenger». Цей метод дуже 

ефективний. 

Робота над п’єсою починається з перегляду відео з записом 

виконання цього твору професійним музикантом. 

 

Викладач показує відео: 

Vicente Gomez – Romance de Amor, Романс Гомеса, Класична 

гітара 

https://www.youtube.com/watch?v=dMaaJZSTVCA 

 

Для підготовки до виконання п'єси викладач рекомендує 

студенту грати вправу на відкритих струнах потрійними нотами, а 

потім зробити розбір твору: розмір, тональність, ключові знаки, 

нотний текст, ритмічний малюнок і почати його виконання. До 

початку гри потрібно дати попередній рахунок і постаратися 

витримати обраний темп впродовж усього твору і добитися єдиного 

ритмічного пульсу. 

Цей твір складається з двох частин. Розмір «Романсу» 3/4. 

Основна ритмічна фігура всієї п'єси – тріоль. 

Перша частина написана в тональності Мі-мінор і особливих 

труднощів для виконання студентами не представляє. Потрібен 

чистий звук при грі тріолей з акцентом на першу ноту, плавність у 

звуковисотній мелодичній лінії, динамічне підведення до логічної 

кульмінації. Також, треба використовувати прийом «вібрато» для 

виділення. 

Друга частина написана в тональності однойменного мажору, 

вона трохи складніше, рясніє тактами з великими і малими баре. Її 

гра допомагає розвинути необхідну гітаристу гнучкість пальців і 

добре освоїти цей прийом. 
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При уявній простоті, яка вводить багатьох студентів в оману, 

п`єса Вісенте Гомеса «Романс» – досить складний твір. Тому 

переважна більшість студентів-гітаристів на першому курсі навчання 

можуть, у кращому випадку, зіграти тільки першу частину п'єси, 

обов`язково зупиняючись і помиляючись в 9-10 тактах цієї частини. 

А от другу частину долають не всі. 

 

Студент грає, а викладач при цьому вказує на недоліки і 

переваги гри. 

 

Після програвання викладачу необхідно звернути увагу 

студента на недоліки в його виконанні, а краще, якщо він сам 

проаналізує свою гру. Нерідко буває, що студент не помічає своїх 

помилок, і тоді доречно попросити його ще раз виконати даний твір, 

щоб він сам відчув технічні неточності гри. Студенти розуміють 

важливість навчання грі на гітарі, не дивлячись на труднощі, що 

виникають в процесі роботи над п'єсами. 

Дуже важливо на занятті подивитися як цей твір виконують 

інші професійні музиканти, і порівняти з грою студента. 

 

Викладач пропонує студентам перегляд відео, де п'єсу грають 

на гітарі  інші виконавці: 

 

Narciso Yepes (Romance Anonimo) – виконана на 12-ти струнній 

гітарі. 

https://www.youtube.com/watch?v=UN6tcdiqELk(10) 

 

ММКО – Вісенте Гомес «Романс» – звучить в супроводі 

симфонічного оркестру. 

https://www.youtube.com/watch?v=dq32OBO3IIE 

 

Обговорення виконання та порівняння зі своєю грою  привчає 

студентів більше слухати й аналізувати почуте на предмет ритмів, 

гармоній, мелодійних рухів і способів досягнення потрібної 

виразності для розвитку їх творчих здібностей при грі на гітарі. 
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§ 4.4. АНСАМБЛЕВЕ МУЗИКУВАННЯ 

 

В результаті освоєння дисципліни «Основний музичний інстру-

мент (гітара)» у студентів повинна сформуватися фахова компе-

тенція – цілісно і грамотно сприймати і виконувати музичні твори, 

самостійно освоювати сольний, оркестровий і ансамблевий репертуар 

та загальна – працювати в колективі, ефективно спілкуватися з 

колегами, керівництвом. Саме тому такому важливому фактору 

музичного розвитку, як ансамблева гра, на практичних заняттях слід 

приділяти належну увагу – від виконання простих мелодій під 

акомпанемент викладача на початковому етапі і до участі студентів в 

різних (однорідних чи змішаних) ансамблях в наступні роки навчання. 

Гітара є самостійним і одночасно багатим акомпануючим 

інструментом. Знайомство з акомпанементом відбувається коли 

студент починає грати акорди в першій позиції. 

Як відомо, ансамблеве музикування сприяє розвитку у 

студентів ритмічного, мелодичний, гармонічного слуху, музичної 

пам'яті, розвитку творчих навичок та прищеплює інтерес і любов до 

музики та свого інструменту. Для цього студент повинен вміти: 

– читати з листа і транспонувати музичні твори; 

– використовувати технічні навички і прийоми, засоби 

виконавської виразності для грамотної інтерпретації нотного тексту; 

– психофізіологічно володіти собою в процесі репетиційної та 

концертної роботи; 

– використовувати слуховий контроль для управління процесом 

виконання; 

– застосовувати теоретично знання у виконавській практиці; 

– користуватися спеціальною літературою; 

– чути та розрізняти всі партії в ансамблях різних складів; 

– узгоджувати свої виконавські наміри і знаходити спільні 

мистецькі рішення при роботі в ансамблі; 

Також він повинен знати: 

– сольний репертуар, що включає твори основних жанрів 

(сонати, концерти, варіації), віртуозні п'єси, етюди, інструментальні 

мініатюри; 

– ансамблевий репертуар для різних складів; 

– художньо-виконавські можливості інструменту; 

– основні етапи історії та розвитку теорії виконавства на цьому 

інструменті; 
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– закономірності розвитку виразних і технічних можливостей 

інструменту; 

– виразні і технічні можливості родинних інструментів, їх ролі 

в ансамблі; 

– базовий репертуар ансамблевих інструментів і перекладень; 

– професійну термінологію; 

– особливості роботи в якості артиста ансамблю, специфіку 

репетиційної роботи по групах і загальних репетицій. 

На практичному занятті з навчальної дисципліни «Основний 

музичний інструмент (гітара)» при ансамблевому музикуванні 

викладач застосовує поетапну роботу над музичним твором, 

наприклад, п`єсою Дана Лермана – «Іспанський Танок» (Додаток Л). 

 

1 етап. Навички акомпанементу 

Акомпаніатор повинен грати виразно, реагувати на будь-які 

динамічні, темпові зміни у виконанні соліста. 

Завдання:  

– освоєння техніки арпеджіо;  

– освоєння акордової техніки;  

– вивчення основних акордів (базові мажорні і мінорні 

тризвуки) і їх буквеного позначення;  

– опрацювання всієї фактури – мелодія, акомпанемент і бас;  

– звернення особливої уваги ритмічному малюнку в кожній 

партії. 

Досить часто в нотних виданнях зустрічаються пісні з буквено-

цифровим супроводом. Для того, щоб грамотно підібрати 

акомпанемент, студенту необхідно пам'ятати, що основний тон 

акорду позначається буквами латинського алфавіту, велика буква 

говорить про використання мажорного тризвуку, маленька латинська 

«m» в поєднанні з буквою основного тону означає мінорний акорд, а 

велика буква з цифрою 7 означають септакорд. 

Для того, щоб домогтися вільної і легкої роботи правої руки, 

студенту потрібно грати вправи і етюди на всі види арпеджіо. 

Арпеджіо (почергове виконання звуків, що входять в акорд) – 

це розкладений на звуки акорд, виконується на гітарі, в основному, 

tirando. Буквальний переклад цього слова означає «як на арфі». 

Комбінації арпеджіо на гітарі дуже численні і різноманітні: 
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– прямий рух: P-І-М-А (4); 
 

 
 

– зворотний рух: P-А-М-І (4); 
 

 
 

– повне: P-І-М-А-М-І (6); 
 

 
 

– ламане: P-І-М-І-А-І-М-І (8). 
 

 
 

Студентам потрібно пам'ятати, що пальці не розставляються на 
струнах заздалегідь, а опускаються по черзі. При виконанні арпеджіо 
необхідно звернути увагу студента на гармонійне накладення звуків, 
що створюють безперервне звучання. Перший звук грається F, 
другий – mf, третій – mp, четвертий – p. Це означає – наступний звук 
береться з такою силою звучання, яка виходить в результаті 
загасання попереднього. 

Після того як студент достатньо натренувався, викладач 
пропонує  йому зіграти співзвуччя одночасно, щоб звучав акорд або 
тризвук. Наприклад зіграти: legato; staccato (палець відразу повер-
нути на струну і тримати його до наступного звуковидобування); 
вибіркове staccato (один палець – staccato, а решта – legato); акордами 
в різних ритмах або бас та акорд; legato в рухомому темпі.  

Інший спосіб притискання струн, який використовується в 
гітарній партії №6 Дана Лермана «Іспанський Танок» – це прийом 
Баре. Він відрізняється тим, що перший палець лівої руки не 
ставиться на струни, а кладеться, притискаючи декілька або всі 
струни на одному ладу. 

Основними вважаються 2 види баре: 
– мале (притискається від 2-х до 4-х струн); 
– велике (притискається 5 або 6 струн). 
 

Студент грає свою партію. 
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2 етап. Знайомство з новим музичним інструментом 

Завдання:  

– освоєння основних навичок гри на кастаньєтах. 
 

Знайомство з кастаньєтами.  

Кастаньєти (ісп. Castañetas) – ударний музичний інструмент, 

що представляє собою дві увігнуті пластинки-черепашки, у верхніх 

частинах пов'язані між собою шнурком. Кастаньєти набули 

найбільшого поширення в Іспанії, Південній Італії і Латинській 

Америці. Такі прості музичні інструменти, які використовувалися 

для ритмічного супроводу танцю і співу, відомі ще з часів Давнього 

Єгипту і Греції. З іспанської вони називаються castañuelas 

(«Каштанки») через схожість з плодами каштана. В Андалузії їх 

частіше називають palillos («палички»). 

Викладач показує фото кастаньєт (рис. 10) 

 

 

 
 

Рис. 10. Кастаньєти – іспанський ударний  
музичний інструмент без визначеної висоти звуку 
 

https://www.google.com.ua/search?client=opera&biw=1600&bih=790&tbm

=isch&sxsrf=ACYBGNRjQJMPB3-MzcdH7MUtYxma4jej-A%3A157236481419 

3&sa=1&ei=DmK4XYu9C-aHk74PufCxuA4&q=Кастаньєти&oq=Кастаньєти 

&gs_l=img.3..0l2j0i24l4.2940.2940..5101...0.0..0.77.77.1......0....2j1..gws-wiz-img. 

SY0EGTLsINQ&ved=0ahUKEwiL_NOx68HlAhXmw8QBHTl4DOcQ4dUD 

CAY&uact=5 
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Бажано на занятті показати студентам, як на кастаньєтах грають 

професіонали і аматори та порівняти їх виконавство. 

 

Викладач показує студентам відео як на них грають. 

 

Кастаньєти Meinl FC1  

https://www.youtube.com/watch?v=2hAZqAoHUbw 

 

Перкусія. Кастаньєти VESTON TC-26P 

https://www.youtube.com/watch?v=vSUDSe2bBHE 

 

Як відомо в Іспанії кастаньєти використовуються не лише 

музикантами, а й танцюристами, наприклад : 

 

Викладач показує студентам відео Шоу-балета «RIMAR». 

Іспанський танець з кастаньєтами 

https://www.youtube.com/watch?v=KCdQPmLKoIA 

 

Студент грає на кастаньєтах дотримуючись даного 

ритмічного малюнку, як двома руками одночасно так і по черзі. 

 

4\4 ♩♩♩♩|♩♫♫♫|♩♫♩♫|♩♪♩♪♩|♩♪♩♪♫| 
 

Даний ритмічний малюнок – це найбільш вдала інтерпретація, 

яка часто використовується при ансамблевому музикуванні  в 

«Іспанському Танці» Д. Лермана. 

 

Викладачу на практичному занятті доречно показати студентам 

відео, де при виконанні даної п’єси використовуються кастаньєти, які 

посилюють  іспанський колорит. 

 

Викладач пропонує студентам подивитись «Іспанський 

танець» обр. Д. Лермана  у виконанні дитячого зразкового ансамблю 

«Віртуози гітари» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rxhmckP6pzA 
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3 етап. Спільна гра студента з викладачем 

 

Основні завдання на цьому етапі:  

– закріпити початкові навички читання з листа; 

– вдосконалити навички аналізу нотного тексту;  

– навчитися слухати одночасно гру іншого виконавця;  

– дотримуватися динамічних відтінків при грі на гітарі.  

 

У процесі такої роботи студент набуває не тільки навичок 

сольного виконавства – коли потрібно яскравіше зіграти свою 

партію, а й навички «акомпанування» – вміння піти на другий план 

для супроводу сольної вокальної або інструментальної партії. 

 

Викладач грає разом зі студентом кожен свою партію (соло 

та акомпанемент, а потім міняються партіями) 

 

Після спільної гри в ансамблі викладач обговорює зі студентом 

його  виконання, порівнює з інтерпретацією інших музикантів. Для 

цього студент дивиться відео в якому ансамбль гітаристів виконує 

цей твір в стилі Босса. 

 

Дитячий інструментальний ансамбль «Зірки» 

https://www.youtube.com/watch?v=Do40T16TUVQ 

 

Потім студент сам шукає і показує відео викладачу, яке 

можливо не досконале, але на даний час найкраще з того що він 

знайшов в мережі Інтернет: 

Ансамбль гітаристів дитячої музичної школа імені Йозефа 

Гайдна, Керівник Попова Н.Ю. 

https://www.youtube.com/watch?v=DbNbHpzdPxA 

 

Завдання для самостійної роботи:  

– продовжувати працювати над гамами Es-dur, G-moll, B-dur 

різними репетиціями; 

– вдосконалювати гру етюду і п’єс; 

– записати своє виконання цих творів на відео і принести на 

наступне заняття для обговорення. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbNbHpzdPxA
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Аналіз заняття 

Результат заняття показав, що поставлені викладачем цілі і 

завдання були досягнуті: 

– чіткість і ясність поставлених завдань перед студентами; 

– різноманітний музичний матеріал, який сприяє розвитку 

творчих здібностей студентів; 

– створення образного ряду (порівняння, асоціації); 

– подача теоретичних понять в контексті музичного образу; 

– аудіальний і візуальний контроль студентами виконуваних 

творів. 

 

Висновки 

Підводячи підсумок, хочеться підкреслити, що при вирішенні 

проблеми використання інноваційних технологій і сучасних 

технічних та інформаційних засобів для розвитку творчих здібностей 

студентів, викладачі ЗВО неодмінно стикаються з протиріччями: 

– потреба суспільства в творчих фахівцях та недостатня 

розробленість науково-педагогічних підходів до реалізації цієї 

проблеми; 

– нова «суб'єкт-суб'єктна» парадигма освіти, яка передбачає 

інтеракцію, взаємодію викладачів і студентів та реальний стан 

практики навчання в ЗВО за традиційною системою; 

– дидактичні можливості інтерактивних технологій навчання 

для  розвитку творчих здібностей студентів та недостатній рівень їх 

реалізації у ЗВО. 

Викладачу XXI століття необхідно тримати руку на пульсі часу, 

тому на практичних заняттях з музичного інструменту «Гітара» 

повинні застосовуватись сучасні засоби навчання: 

– використання Інтернет ресурсів, що дозволяють створювати 

мультимедійні проекти і прослуховувати різні виконання, які можна 

порівнювати і аналізувати; 

– застосування сучасних цифрових та електронних музичних 

інструментів з метою заміни класичних інструментів, або 

урізноманітнення їх звучання, створення їх максимально 

наближеними до оригіналу. 

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес у 

ЗВО дозволяє викладачу:  
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– проводити роботу зі студентами над подоланням технічних 

труднощів; 

– розвивати його музичні та творчі здібності;  

– «оживити» практичне заняття, зробити його більш цікавим;  

– пробудити творчу активність студентів та їх прагнення до 

самовдосконалення. 

Набуті на заняттях практичні навички дозволять студентам 

виробити технічну свободу, більш повно відчувати інструмент, 

зміцнювати пальці і розвивати їх побіжність. Творча самостійна 

робота сприяє розвитку загального світогляду та музикальності. 

Однак, «розглядати використання інноваційних технологій для 

розвитку творчих здібностей студентів при навчанні грі на гітарі як 

панацею для вирішення всіх проблем не можна, бо це тільки засіб для 

реалізації цілей і завдань, поставлених перед викладачем» [26, c. 29-

30]. Так чи інакше, в результаті студент все одно освоює інструмент 

«руками», долучається до музичного мистецтва, мотивується на 

самостійну роботу, а чільна роль у навчально-виховному процесі 

завжди залишиться за викладачем. 
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