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Зміст анотації 

У дисертації представлено результати дослідження поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим 

підходом. У дослідженні цей процес здійснюється переважно на основі 

фортепіанної підготовки, оскільки поліфонічно-виконавські уміння є 

актуальними саме для гри на клавішних інструментах, зокрема фортепіано. 

Поліфонічні твори складають обов’язкову частину репертуару студентів як за 

напрямом 02 – Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво, так 

і за напрямом 01 Педагогіка, 014 Середня освіта. Музичне мистецтво. 

Оволодіння поліфонічними творами складає нормативну змістову частину 

музично-виконавської (інструментально-виконавської) компетентності як 

фахової. Засвоєння поліфонічних творів, їх виконання належить до 

найскладніших аспектів у фортепіанній підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва.  

Художній феномен поліфонії є складним, застосовується в різних видах 

мистецтва як художній метод, спосіб мислення та передачі діалогу/полілогу 

свідомості, почуттів, цінностей і культур. Особливою є еволюція поліфонії в 

музичному мистецтві, що здійснювалася впродовж усіх культурно-часових 

зрізів та відображена в усіх стилях. Це зумовило потужний розвиток 
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методичного аспекту оволодіння поліфонічними творами, що бере початок із 

часів бароко та має свій педагогічний потенціал і в сучасній музичній 

педагогіці.  

Уточнено поліфонію з різних позицій: як художнього методу, як 

навчальної дисципліни, як жанрів, що складають частину репертуару для гри 

на фортепіано, як естетико-виховний засіб, що має свій педагогічний 

потенціал у художньо-полілоговій проекції та формує уявлення про 

нелінійність музичного мислення, яке відбиває філософію буття в 

конгломераті різних думок. Застосування поліфонії в мистецькому 

освітньому процесі також актуалізовано ідеями інтегрованого навчання. 

Доведено актуальність формування поліфонічно-виконавських умінь 

з урахуванням багатоаспектного застосування поліфонії в різних стилях. 

Зазначений феномен інтерпретується як цілісний комплекс опрацьованих 

музично-виконавських дій на ґрунті свідомої інтонаційно-семантичної, 

артикуляційно-тактильної лінеарної диференціації поліфонічної фактури з 

урахуванням стильових особливостей композиторської мови в контексті 

музичної епохи, який пов’язаний із цілеспрямованим використанням 

поліфонії як засобу у формуванні музичної культури школярів та розвитку 

їх здібностей. Має складну структуру: інтелектуальний, перцептивний, 

пракселогічний та діалоговий компоненти. Вони складаються з комплексу 

елементів, що охоплюють такі вміння: опрацьовувати й застосовувати на 

практиці літературу з історії розвитку поліфонії, її видів, структурних 

елементів, різновиду фактури; використовувати знання у процесі вивчення 

поліфонії; диференційовано сприймати музичний звук як ізольований, так і 

в певній звуко-інтонаційній системі; розуміти інформаційні складові 

звукового потоку на основі сформованих стереотипів-кодів щодо музичної 

інтонації, ритмо-інтонації; уміння цілісного образно-семантичного 

узагальнення оцінки музичного образу в контексті його поліфонічного 

подання в різних стилях; керування різними видами музичного слуху 

(мелодійний, гармонійний, тембральний, ритмічний) у сукупності з 
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поліфонічним; уміння диференційованого напруження пальців, що 

виконують різні за тембрами лінії; одномоментне виконання різної 

артикуляції в різних голосах; інтонаційна виразність кожного голосу в 

контексті усвідомлення стильової специфіки його смислового та 

драматургічного навантаження; уміння виразно проводити партії кожного 

голосу подібно до вербального діалогу, виокремлювати головні «лінії» 

звукової маси відповідно до розгортання музичної форми й образу; 

здійснювати «діалог» із композитором, слухачами, враховуючи культурно-

історичні стилі та їх поліфонічний контент. 

Розроблено методологічну та методичну основу формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за 

стильовим підходом у процесі навчання гри на фортепіано. На підставі 

проаналізованих теоретичних положень щодо стилю в педагогічній проекції 

формування поліфонічно-виконавських умінь обґрунтовано логіку 

застосування генерелізованого стильового підходу та культурологічного, 

компетентнісного і герменевтичного як допоміжних.  

На основі опрацьованих наукових підходів обрано педагогічні 

принципи, що виконують роль орієнтації дій на опрацювання поліфонічно-

виконавських умінь.  

Представлено педагогічні умови формування поліфонічно-виконавських 

умінь та відповідні ним методи: стимулювання осмисленого ставлення до 

поліфонії як до художнього методу в стильовій проекції (методи: пізнавально-

пошуковий, наочно-текстологічний, аналітично-смисловий); активізація 

стильової диференціації під час сприйняття та виконання поліфонії (методи: 

мисленнєво-операційні, перцептивно-аналітичні, виконавсько-технологічні); 

цілеспрямоване поєднання поліфонічно-технологічного та художньо-

стильового аспектів у роботі над фортепіанними творами різних жанрів і стилів 

(методи: метод виконавського ускладнення, поліфонічної компенсаторики; 

створення поліфонічно-виконавських вправ за стильовою належністю 

(компаративістський виконавський аналіз); екстраполяція поліфонічно-
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технологічного конструкту в полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий 

контексти (методи: порівнянна та зіставлення; діалогічні етюди; переведення 

жанру та зміна засобів поліфонічної виразності; метод художньої додатковості в 

інтерпретації твору для виконання та для пояснення школярам; художньо-

педагогічний полілог: композитор, інтерпретатор, слухач, студент, вчитель, 

компаративістський виконавський аналіз, персоналізації, художньо-

комунікативні вправи та тренінги. 

Оцінювання сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

здійснювалося за допомогою критеріїв та показників, що відповідали 

розробленим компонентам: когнітивно-мисленнєвий, музично-перцептивний, 

технічно-виконавський та критерій інтерпретаційно-комунікативний критерії. 

За їх допомогою встановлено кількісні та якісні показники рівня сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва: 

високий – продуктивний (16,8 %), середній – усвідомлений (37,8 %), 

низький – пасивний (45,4 %). 

Перевірка ефективності запропонованих педагогічних умов, методів, що 

спиралися на розроблені педагогічні принципи та підходи здійснювалася 

експериментально за етапами: перший етап − пізнавально-коригувальний; 

другий етап − рефлексивно-перцептивний; третій етап –виконавсько-

продуктивний; четвертий етап – комунікативно-контекстуальний. Характерною 

ознакою методики була її змістова лінія, котра охоплювала поліфонії у різних 

видах мистецтва та музичну поліфонію в різних стилях та жанрах.  

Аналіз отриманих результатів показав, що кількість досліджуваних 

високого (продуктивного) рівня в ЕГ зросла з 5,26 % до 21,05 %, середнього 

(усвідомленого) рівня − з 36,84 % до 71,05 %. Ефективність отриманих 

результатів перевірено за критерієм Фішера.  

Ключові слова: методика, формування, поліфонічно-виконавські 

уміння, майбутні учителі музичного мистецтва, стильовий підхід, навчання 

гри на фортепіано, педагогічний потенціал поліфонії, стильова проекція 

розвитку поліфонії. 



 

6 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Хань, Ле (2018). Сутність та структура поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і 

практика, 24, 2, 170–176. 

2. Хань, Ле (2018). Наукові підходи та педагогічні принципи 

формування виконавсько-поліфонічних умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка, 5 (124), 20–22. 

3. Хань, Ле (2018). Педагогічні умови формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9 (83), 336–347. 

4. Хань, Ле (2018). Експериментальне впровадження методики 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва на основі стильового підходу. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології, 10 (84), 237–251. 

5. Хань, Ле (2018). Педагогічний потенціал поліфонії у формуванні 

діалогічного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Humanitarium, 2, 43, 140–147. 

 

Стаття у науковому зарубіжному виданні 

6. Han, Le, (2019). About the content of  «Polyfony» discipline in the special 

training of future teachers of music art. The scientific heritage, 31, 2, 51–56. 

 

Праці апробаційного характеру 

7. Хань, Ле (2017). Поліфонічно-виконавські уміння студента-піаніста 

в контексті педагогічних завдань мистецької освіти. Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

http://humanitarium.online/index.php/hum


 

7 

Європи та Азії: матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 110–112. Режим доступу: 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3646. 

8. Хань, Ле (2017). Багатоаспектність застосування поліфонії у 

мистецькій освіті. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському 

просторі: матеріали ІІІ Міжнародного конгресу, 326. 

9. Хань, Ле (2017). Дидактический потенциал творчества И. С. Баха в 

развитии полифонического мышления будущих учителей музыки. Музична та 

хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: 

матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів, 2, 79–81. 

10. Хань, Ле (2018). Стильова диференціація як методичний ресурс 

формування поліфонічних умінь студентів-піаністів. Музична та хореографічна 

освіта в контексті культурного розвитку суспільства: матеріали 

ІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів, 1, 119–121. 

 

ABSTRACT 

Han Le. Formation of polyphonic-performing skills of future musical art 

teachers according to the style approach. – The qualifying research work on the 

rights of manuscript. 

Thesis for Candidate of Pedagogical Sciences degree in specialty 

13.00.02 – theory and methods of musical education. – State institution “South 

Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky”. – Sumy 

State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. Sumy, 2019. 

 

The contents of the abstract 

The thesis presents the results of the study of polyphonic-performing skills of 

future musical art teachers according to the style approach. In the study, this process is 

carried out mainly on the basis of piano training, since polyphonic-performing skills 

are relevant for playing keyboard instruments, in particular, piano. Polyphonic works 

are an obligatory part of the repertoire of students, both in the direction 02 – Culture 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3646
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and Art, specialties 025 Musical Art, and in the direction 01 Pedagogy, 014 

Secondary education. Musical Art. Mastering polyphonic works constitutes normative 

content part of music-performing (instrumental-performing) competence as a 

professional one. The mastery of polyphonic works, their performance is one of the 

most difficult aspects in the piano training of future musical art teachers. 

The artistic phenomenon of polyphony is complex, used in various forms 

of art as an artistic method, a way of thinking and conveying a 

dialogue/polylogue of consciousness, feelings, values and cultures. Of particular 

note is evolution of polyphony in musical art, which has been performed 

throughout all cultural and temporal sections and is reflected in all styles. This 

has led to a powerful development of the methodological aspect of mastering 

polyphonic works, which dates back to Baroque times and has its pedagogical 

potential in modern music pedagogy. 

The polyphony is specified from different positions: as an artistic method, as a 

discipline, as genres that make up part of the repertoire for piano playing, as an 

aesthetic-educational means, which has its pedagogical potential in artistic-polilogue 

projection and forms an idea of the non-leniency of musical thinking , which reflects 

the philosophy of being in a conglomerate of different thoughts. The use of 

polyphony in the artistic educational process is also updated by the ideas of 

integrated learning. 

The relevance of formation of polyphonic-performing skills is proved taking 

into account the multifaceted application of polyphony in different styles. This 

phenomenon is interpreted as a holistic complex of elaborated musical-performing 

actions on the basis of conscious intonation-semantic, articulatory-tactile linear 

differentiation of polyphonic texture, taking into account the style features of the 

composer’s language in the context of the musical age, which is connected with 

deliberate use of polyphony as a musical phenomenon in shaping students’ musical 

culture and developing their abilities. It has a complex structure: intellectual, 

perceptual, praxeological and dialogic components. They consist of a set of elements 

that cover the following skills: to process and apply in practice literature on the 
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history of polyphony development, its types, structural elements, a variety of textures; 

to use knowledge in the process of studying polyphony; to perceieve differentiately 

musical sound both in isolation and in a certain sound-intonation system; to 

understand the information components of the sound stream based on the formed 

stereotypes-codes of musical intonation, rhythm-intonation; ability of a holistic 

figurative-semantic generalization of evaluation of a musical image in the context of 

its polyphonic presentation in different styles; management of different types of 

musical hearing (melodic, harmonious, timbral, rhythmic) together with polyphonic; 

ability to differentiate the tension of the fingers performing different timbre lines; 

simultaneous execution of different articulations in different voices; intonational 

expressiveness of each voice in the context of awareness of the style specificity of its 

semantic and dramatic loading; ability to clearly play the parties of each voice like a 

verbal dialogue, to distinguish the main “lines” of the sound mass according to 

unfolding of the musical form and image; to carry out a “dialogue” with the 

composer, the listeners, taking into account cultural-historical styles and their 

polyphonic content. 

The methodological foundations for the formation of polyphonic-performing 

skills of future musical art teachers according to the style approach in the process 

of learning piano playing are developed. On the basis of the analyzed theoretical 

provisions on style in the pedagogical projection of formation of polyphonic-

performing skills, the logic of applying the generalized style approach and cultural, 

competence and hermeneutic approaches as auxiliary is grounded. 

On the basis of the worked out scientific approaches, pedagogical principles 

have been chosen, which play the role of orienting actions for the processing of 

polyphonic-performing skills. 

The pedagogical conditions for the formation of polyphonic-performing skills 

and the corresponding methods are presented: stimulation of a concious attitude to 

polyphony as an artistic method in the style projection (methods: cognitive-search, 

visual-textual, analytical-semantic); activation of style differentiation in the perception 

and performance of polyphony (methods: mental-operational, perceptual-analytical, 
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performing-technological); purposeful combination of polyphonic-technological and 

artistic-style aspects in the work on piano pieces of different genres and styles 

(methods: method of performing complication, polyphonic compensatorics; creation 

of polyphonic-performing exercises by style affiliation (comparativistic performing 

analysis); extrapolation of polyphonic-technological construct into polylogic-creative 

and poly-artistic dialogical context (methods: comparison; dialogical sketches; 

translation of genre and change of means of polyphonic expressiveness; method of 

artistic additionality in interpretation of the work for performance and for explanation 

to pupils; artistic-pedagogical polylogue: composer, interpreter, listener, student, 

teacher, comparative performance analysis, personalization, artistic-communicative 

exercises and trainings. 

Assessment of formation of polyphonic-performing skills was carried out 

using criteria and indicators that correspond to the developed components: 

cognitive-thinking, musical-perceptive, technical-performing and interpretative-

communicative criteria. With their help, quantitative and qualitative indicators 

of the level of polyphonic-performing skills of future musical art teachers were 

established: high – productive (16,8 %), medium – conscious (37,8 %), low – 

passive (45,4 %). 

Cheking of effectiveness of the proposed pedagogical conditions, methods 

based on the developed pedagogical principles and approaches was carried out 

experimentally by stages: the first stage – cognitive-corrective; the second stage – 

reflexive-perceptive; the third stage – performing-productive; the fourth stage – 

communicative-contextual. A characteristic feature of the methodology was its 

semantic line, which encompassed polyphonies in various types of art and musical 

polyphony in different styles and genres. 

The analysis of the obtained results has shown that the number of 

investigated of high (productive) level in EG increased from 5,26 % to 21,05 %, of 

the medium (conscious) level – from 36,84 % to 71,05 %. The effectiveness of the 

results obtained was tested by Fisher criterion. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Відкритість сучасного глобалізаційного 

простору активізувало та актуалізувало комунікативну парадигму підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема освітньої галузі. Її домінування підтверджується 

нормативними документами, що висвітлюють комунікативну компетентність 

як одну з провідних характеристик сучасного вчителя. Про це переконливо 

вказано в нормативних документах: законах України «Про освіту» (2017), 

«Про вищу освіту» (2014), Національній  стратегії розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року (2013). Концепція «Нова українська школа» (2016) 

також орієнтована на створення діалогічного освітнього середовища. 

Зазначене актуалізує увагу до концепції «діалогу культур», парадигми 

полікультури, діалогу свідомостей (М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер Е. Левінас, 

З. Лісса, О. Крівцун та ін.), транскультури та міждисциплінарності 

(М. Епштейн, М. Мамардашвилі та ін.), що в освітньому процесі має 

стратегічний вектор на залучення до діалогу/полілогу кожної особистості, що 

є носієм певної культури.  

Зазначені аспекти активізують роль художньо-комунікативної сфери 

соціокультурного простору. Чільне місце в ньому посідає педагогіка 

мистецтва, серед завдань якої виокремлюється підготовка фахових 

компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва. Завдяки 

специфіці фахової діяльності, в основу якої покладено художньо-

комунікативний потенціал мистецтва та технології його застосування в 

освітньому процесі, діалог культур стає реальною умовою залучення 

школярів до полікультурних, поліфонічних явищ художньої творчості, що 

уможливлює їх залучення до цінностей своєї культури, розуміння 

інокультури та усвідомлення власного духовного світу як їх відображення. 

У фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва 

найвідповіднішим до зазначених аспектів є феномен поліфонії, який домінує 

переважно в музичному мистецтві як художній метод та атрибут художнього 

діалогу (М. Ройтерштейн, К. Розеншильд, О. Самойленко, С. Скребков, 
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О. Соколов, А. Сохор, Г. Щербакова та ін.). Означений феномен 

представлено також і в літературі, поезії та інших видах мистецтва (Б. Балаж, 

Ф. Достоєвський, С. Ейзенштейн, І. Іоффе, Ф. Купка, В. Мейєрхольд, 

В. Набокова, П. Тичина, Л. Українка, Р. Фальк, В. Хлєбніков, М. Цвєтаєва, 

М. Чюрльоніс та ін.). Безперечним є те, що мистецька педагогіка 

послуговується феноменом поліфонії як у виборі стратегії художньої освіти 

(М. Корешкова, Б. Юсов), так і в аспекті набуття фахового досвіду майбутніх 

учителів музичного мистецтва, зокрема в проекції застосування поліфонії в 

роботі зі школярами (А. Давідчик, З. Ринкявичус, М. Сибірякова-Хіхловська, 

Л. Степанова та ін.). 

Одним із найскладніших аспектів підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва є виконання поліфонічних творів. Учені вказують на 

важливість формування поліфонічного мислення (В. Брейнін (V. Brainin), 

Ю. Бордман (E. Boardman), А. Дмитрієв, Т. Кравцов, Дж. Левінсон 

(Dz. Levinson), С. Рогова, Т. Франтова, І. Цурканенко, К. Южак та ін.); 

поліфонічного слуху (А. Каузова, Т. Курасова, М. Старчеус, З. Рінкявічус, 

В. Спиридонова, Дж. Хоффман (J. Hoffman) та ін.); досвіду сприйняття 

поліфонії (М. Сибірякова-Хіхловська). Проблеми інтерпретації поліфонічної 

музики висвітлено в доробках Б. Ауербаха (B. Auerbach), Е. Райта 

(A. Wright), М. Спансвік (M. Spanswick), В. Холоденка, Л. Циганюк та ін. 

Науковці вказують на особливості стильового та фактурного аспектів щодо 

виконання поліфонії (А. Галигіна, О. Георгієвська, О. Реброва, Л. Циганюк, 

М. Черна та ін.). 

Володіння поліфонічними творами на рівні виконавського процесу 

потребує відповідних виконавських умінь, які мають свою унікальність. У 

фортепіанній педагогіці останнім часом активізуються дослідження щодо 

розробки методичного забезпечення різноманітних виконавських умінь: 

художньо-технічних (Ван Бін), уміння застосовувати художню 

компетентність в процесі обґрунтування фортепіанної підготовки (Лю 

Цяньцянь), уміння педалізації та тембрального забарвлення (Бай Бінь), 
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музично-виконавської артикуляції (Лу Чен), естетизації виконавського 

процесу (Цзяо Їн), імпровізаційні вміння (Мен Мен), темпо-ритмічні вміння 

(Вей Сімін). Разом із тим, питання сутності, структури та методичного 

забезпечення формування поліфонічно-виконавських умінь залишилося поза 

увагою вчених, що викликає низку суперечностей, а саме, між: 

- актуальністю вивчення, виконання поліфонічних творів, їх 

застосування в музично-освітньому процесі та недостатністю наукової 

рефлексії щодо педагогічного потенціалу поліфонії в художньо-полілоговій 

проекції;  

- нагальною потребою в підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва, здатних до виконання поліфонічної музики, та відсутністю 

обґрунтованої методики формування поліфонічно-виконавських умінь у 

процесі фахової підготовки;  

- необхідністю формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим підходом та 

відсутністю визначених критеріїв їх оцінювання. 

Актуальність проблеми, її недостатня розробленість, наявність 

визначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва за стильовим підходом».  

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» та становить частину 

наукової теми «Методологія та методика фахової підготовки майбутніх 

учителів музики та хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій 

мистецької освіти» (реєстраційний номер 0114U007160). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (протокол № 12 від 25.05.2017 р.). 
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Мета дослідження полягає в теоретичній розробці й 

експериментальній перевірці методики формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим 

підходом. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Розглянути педагогічний потенціал феномену поліфонії в аспекті 

міждисциплінарності та в проекції на фахову підготовку майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

2. Розкрити сутність та структуру поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

3. Обґрунтувати методологію стильового підходу та розробити 

методику формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва за його застосуванням.  

4. Визначити критерії та показники оцінювання поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі 

фортепіанного виконавства. 

5. Експериментально перевірити ефективність методики формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за 

стильовим підходом у процесі навчання гри на фортепіано.  

Об’єкт дослідження − процес формування фахових компетентностей 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Предмет дослідження − методика формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим 

підходом у процесі навчання гри на фортепіано. 

Методологічну основу дослідження становлять: положення теорії 

діалогу культур, свідомості, розуміння, художньо-комунікативної парадигми, 

компетентнісної стратегії фахової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, що концентруються в процесі їхньої музично-виконавської 

підготовки, зокрема активізують педагогічний потенціал поліфонічної 

музики, яка вивчається на засадах стильового підходу в галузі 
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музикознавства й музичного виконавства та підсилюється культурологічним, 

компетентнісним і герменевтичним науковими підходами в педагогіці 

мистецтва. 

Теоретичну основу дослідження становлять: філософські, 

культурологічні, мистецтвознавчі концепції теорії діалогу (Л. Абросимова, 

М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер, М. Каган, О. Крівцун, З. Лісса, Ю. Лотман, 

О. Самойленко та ін.), комунікації (М. Каган, Е. Левінас (E. Levinas), 

Н. Луман, Ю. Хабермас (J. Habermas) та ін.); мистецтвознавчі аспекти 

феномену поліфонії (Ю. Євдокимова, Н. Кашкадамова, Т. Лані, 

М. Ройтерштейн, К. Розеншильд, С. Скребков, О. Соколов, В. Файнер та ін.), 

діалогу, діалогічної свідомості та поліфонічного мислення (М. Бонфельд, 

Ю. Бордман (E. Boardman), В. Брейнін (V. Brainin), А. Давідчик, А. Дмитрієв, 

Т. Кравцов, Дж. Левінсон (Dz. Levinson), С. Рогова, К. Южак та ін.) як 

результати його застосування; генеза педагогічної технології діалогу культур 

у мистецькій освіті (Ван Яцзюнь, М. Корешкова, С. Крамська-Берестовська, 

М. Сибірякова-Хіхловська, Б. Юсов та ін.), праці та концептуальні 

положення теорії стилю, стильового підходу в мистецтві та педагогіці 

мистецтва (Б. Асафьєв, Є. Назайкінський, С. Карась, Х. Лайош, О. Реброва, 

М. Шинкарьова, О. Щербініна та ін.); проблеми музично-виконавської 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, формування 

виконавських умінь (Бай Бінь, Ван Бін, Вей Сімін, Лу Чен, Н. Мозгальова, 

М. Шаовей, Х. Яцянь та ін.), зокрема в опануванні поліфонічними творами та 

їх застосуванням у освітньому процесі (Б. Ауербах (B. Auerbach), Е. Райта 

(A. Wright), Є. Рожко, М. Спансвік (M. Spanswick), В. Холоденко, 

Л. Циганюк, М. Черна та ін.); праці з методичної спадщина педагогів-

піаністів щодо виконання поліфонічних творів (Е. Бодкі, Ф. Бузоні, 

В. Гізекінг, Г. Гульд, Я Зак, Р. Кіркпатрік, Л. Ройзман, С. Фейнберг та ін.).  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у 

дослідженні використано комплекс взаємоузгоджених методів, зокрема 

теоретичних: аналіз, історичний аналіз, систематизація, узагальнення, 
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міждисциплінарне синтезування, порівняння − для визначення педагогічного 

потенціалу феномена поліфонії та виконавсько-поліфонічних умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва; теоретичного моделювання − для 

виявлення структури, умов формування та побудови критеріального апарату 

щодо оцінювання рівня сформованості досліджуваного феномену в 

майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим підходом; системно-

структурний аналіз – для обґрунтування методології та розроблення 

методики формування виконавсько-поліфонічних умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва за стильовим підходом; емпіричні – анкетування, 

опитування, бесіди, оцінка незалежних експертів, педагогічне 

спостереження, творчі завдання, метод порівняння самооцінки аутентичної 

інтерпретації барокової поліфонії та оцінки експертів, анкета 

самооцінювання виконавської інтерпретації поліфонічної музики XVIII–ХХІ 

століть, педагогічний експеримент – для визначення рівня сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі навчання гри на фортепіано за стильовим підходом; методи 

математичної статистики: емпіричне значення критерію Фішера − для 

опрацювання результатів педагогічного експерименту та підтвердження 

ефективності запропонованої методики. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше: розкрито сутність, побудовано структуру та розроблено 

методику формування поліфонічно-виконавських умінь як цілісного 

комплексу опрацьованих музично-виконавських дій на ґрунті свідомої 

інтонаційно-семантичної, артикуляційно-тактильної лінеарної диференціації 

поліфонічної фактури за стильовим підходом до вивчення композиторської 

мови в контексті музичної епохи, який пов’язаний із цілеспрямованим 

використанням поліфонії як засобу у формуванні музичної культури 

школярів і розвитку їх здібностей; складається з інтелектуального 

(пізнавальні психічні процеси в набутті музично-теоретичної бази з питань 

поліфонії; поліфонічно-стильова грамотність у процесі опанування 
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поліфонічного твору); перцептивного (розвиненість поліфонічного слуху; 

сформованість слухової перцепції та самоперцепції); праксеологічного 

(сформованість тактильно-диференційованих артикуляційних навичок та їх 

застосування; володіння різними виконавськими засобами відповідно до 

стильових особливостей інтерпретації поліфонії) та діалогічного 

(застосування комунікативного потенціалу поліфонічної музики різних 

стилів у освітньому процесі; цілеспрямоване використання поліфонічного 

методу в інтерпретації художнього образу музичного твору) компонентів; 

обґрунтовано та розроблено поетапне впровадження педагогічних умов 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва: стимулювання осмисленого ставлення до поліфонії як до 

художнього методу в стильовій проекції (пізнавально-корегувальний етап), 

активізація стильової диференціації під час сприйняття та виконання 

поліфонії (рефлексивно-перцептивний етап), цілеспрямоване поєднання 

поліфонічно-технологічного та художньо-стильового аспектів у роботі над 

фортепіанними творами різних жанрів і стилів (виконавсько-продуктивний 

етап), екстраполяція поліфонічно-технологічного конструкту в полілогово-

творчий і поліхудожній діалоговий контекст (комунікативно-контекстний 

етап); розроблено критерії та показники оцінювання поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

фортепіанного виконавства: когнітивно-мисленнєвий, музично-

перцептивний, технічно-виконавський, інтерпретаційно-комунікативний із 

відповідними до змісту компонентів показниками. 

Уточнено педагогічний потенціал поліфонії як художнього явища; 

стильовий аспект розвитку поліфонії як фактору розширення виконавського 

репертуару майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Подальшого розвитку дістала міждисциплінарна концепція підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, компетентнісна парадигма та 

методичне забезпечення виконавської підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано.  
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Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що структура поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва може бути застосована відповідно до гри на народних 

інструментах (баян, акордеон), пропоновані педагогічні принципи, 

педагогічні умови будуть корисними під час роботи майбутніх учителів 

музичного мистецтва над хоровими творами. Розроблена й експериментально 

перевірена методика формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва за стильовим підходом може бути застосована 

в процесі освоєння методики фортепіанного виконавства та курсу 

виконавської майстерності для магістрантів. Окремі методичні ресурси 

можуть бути впроваджено в розробку спецкурсів із підготовки магістрів 

спеціальності 025 Музичне мистецтво.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07.10/94 від 

28.01.2019 р.), Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (№77/24/2 від 14.01.2019 

р.), Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(довідка №269/1 від 11.01.2019 р.). 

Апробація отриманих результатів дослідження. Основні положення 

та висновки дослідження обговорювались і були оприлюднені на наукових 

конференціях різних рівнів. Зокрема, міжнародних: «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 2017), «Музична та 

хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (Одеса, 

2017, 2018), «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському 

просторі» (Одеса, 2017), «Мистецький освітній простір у контексті 

формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2017), «Теоретико-

методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та 

перспективи» (Умань, 2017), «Мистецтво у нелінійному просторі» 

(Тернопіль, 2018); всеукраїнській: «Актуальні проблеми мистецької освіти»: 
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«Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» (Ніжин, 2018); на 

засіданнях кафедри музичного мистецтва і хореографії 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (2017 – 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та отримані результати 

дослідження висвітлено у 10 публікаціях автора, з них 5 статей у наукових 

фахових виданнях України, 1 – у науковому зарубіжному виданні, 4 праці 

апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків та списків використаних джерел до кожного 

розділу (230 найменувань, з них 21 – іноземними мовами), загальних 

висновків, додатків. Повний обсяг дисертації – 290 сторінок, основний зміст 

викладено на 190 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНО-

ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ  

1.1. Поліфонія як міждисциплінарний феномен у фаховій 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва 

Сучасні процеси глобалізації світової культури та інтеграції України до 

європейського освітнього простору підвищують вимоги до рівня підготовки 

фахівців, здатних розв’язувати професійні завдання різного рівня складності. 

Найскладнішою частиною навчання майбутнього вчителя музичного 

мистецтва видається опанування поліфонічними творами в класі основного 

музичного інструменту, оскільки воно вимагає такого специфічного типу 

музичної свідомості як поліфонічна. Вона розвивається впродовж тривалого 

набуття досвіду сприйняття та виконання поліфонічної музики, усвідомлення 

її константних (жанр, форма, фактура) та змінних (історичний, індивідуальний 

стиль) особливостей. Засвоєння поліфонії пов’язане з формуванням музичної 

компетентності – знаннями, уміннями й навичками, на основі яких майбутній 

учитель музичного мистецтва відтворює на інструменті поліфонічну фактуру, 

втілює виражений у звуках (мелодичних лініях, пластах) діалог (полілог) 

музичних думок, ідей; діалогічно (полілогічно) осмислює образ і драматургію 

твору, музичний світ і культуру людства взагалі. Апелюючи до поширеного 

наукового розуміння виконавського мистецтва як вторинної, відносно 

самостійної, художньої діяльності з конкретизації продукту первинної 

творчості [42, с. 20], наголосимо й на актуальності широкого подання 

поліфонії як міждисциплінарного феномену в підготовці майбутнього 

фахівця – вчителя музичного мистецтва.  

Аналіз наукової літератури з проблеми поліфонії продемонстрував її 

міждисциплінарну феноменологію в контексті мистецької творчості й 

художньої культури. У сучасній науковій теорії мистецтва, культурології та 
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педагогіці активізувалися спроби широкого гуманітарного тлумачення 

феномену поліфонії під час аналізу різних видів мистецтв (Н. Автономова [3], 

Н. Арутюнова [4], Л. Вікуліна [29], С. Ейзенштейн [139; 140], 

М. Корешкова [59], В. Ландсбергіс [67], З. Лісса [70; 149], В. Мейєрхольд [78], 

К. Скрипник [106], М. Шинкарьова [134; 135]), типу музичного (в тому числі й 

поліфонічного) мислення та стилю (М. Бонфельд [17], Ю. Борєв [18], 

О. Бурська [22], Л. Виготський [30], Н. Герасимова-Персидська [33], 

І. Гринчук [38], Н. Горюхіна [34; 35], Р. Інгарден [52], І. Котляревський [61], 

Л. Левчук [69], В. Медушевський [77], О. Полатайко [89], І. Пясковський [92], 

С. Шип [136]). 

Полінауковий інтерес до феномену поліфонії виявляє його складність. 

Термін «поліфонія», що позначає багатозвучність у прямому значенні, має й 

опосередковані значення: багатоплановість, багатошаровість, навіть, 

багатоаспектність [124, с. 326]. Відомо, що в такому контексті він активно 

застосовується у ХХ столітті, зокрема, С. Ейзенштейном, В. Мейєрхольдом та 

ін. митцями, що робить його, до певної міри, універсальним і полісемантичним. 

Науковці В. Ландсбергіс [67], З. Лісса [70; 149],  М. Шинкарьова [134; 135] 

використовують поняття «поліфонія» як метафору, послуговуючись нею під час 

аналізу творів мистецтва, зокрема, живопису, хореографії, театрального та 

кіномистецтва. Особливо  актуальним цей термін стає для аналізу літературних 

творів, що підтверджується працями М. Бахтіна [9; 10; 11]. М. Сибірякова-

Хіхловська вважає, що метафору «поліфонія» М. Бахтін [9], В. Біблер [12; 13], 

О. Крівцун [63], О. Чукуров [131], Е. Левінас [68] застосовали для пояснення 

процесу й результату діалогічних відносин та як одного з принципів існування 

культури [104, с. 4]. 

Діалогічні відносини, конфігуровані в концепт «Я – Ти», визначаються як 

одна з фундаментальних характеристик сьогоднішнього світу. Науковці 

вважають, що «увага до діалогу посилюється в ті історичні періоди, коли в 

суспільстві, науці й філософії виникає необхідність обговорення нових проблем 

в умовах кризи старих методологічних і парадигмальних настанов» [2, с. 10]. 
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Отже, закономірно, що на основі діалогічної концепції світу філософсько-

культурологічна думка поринає до вирішення онтологічних проблем. Філософія 

діалогу представлена концепціями М. Бахтіна, західних учених М. Бубера, 

О. Розенштока-Хюссі, Ф. Ебнера, Е. Левінаса та ін., у яких діалог 

інтерпретований у семіотичному та онтологічному контекстах: відповідно, 

слово дорівнює знаку, а спілкування – буттю.  

Для діалогістів людське життя є діалогом, онтологічною 

характеристикою та властивістю людини, отже, діалогічність властива всім 

людям, вона становить справжнє людське буття (М. Бубер, О. Розеншток-

Хюссі). М. Бахтін наголошує, що принцип діалогізму характеризує 

філософське, наукове та художнє мислення [9, с. 272]. Ця настанова, на нашу 

думку, є важливою для виявлення потенціалу поліфонії у формуванні 

діалогічності мислення майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Процес діалогізації в теорії діалогу інтерпретується як ставлення до 

чужого смислу, проявлене в стилі мислення, наповнене діалогічними 

обертонами, що допомагають зрозуміти зміст звернення. «Адже і сама думка 

наша – філософська, наукова, художня – народжується й формується в 

процесі взаємодії та боротьби з чужими думками, і це не може не знайти 

свого відображення у формах словесного виразу нашої думки» [9, с. 272]. 

М. Бахтіним діалог декларується як екзистенція, основа людського буття, 

його подія. Відповідно, буття людини є щонайглибшим спілкуванням, а 

діалогічні відносини – майже універсальним явищем, наскрізним для 

людської  мови, усіх відносин і проявів людського життя, взагалі всього, що 

має сенс і значення. «Де починається свідомість, там починається й діалог» 

[10, с. 92]. У широкому гуманітарному сенсі дана позиція відповідає 

специфіці поліфонії не тільки як музичного феномену, стилю доби бароко, 

але й як типу світосприймання, ставлення особистості студента-музиканта до 

культури людства.  

Як вважає сучасний бахтінознавець Ю. Крістєва, для М. Бахтіна не існує 

межі між діалогом і монологом, оскільки діалог може бути монологічним, і 
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навпаки, нерідко монолог виявляється діалогом [64, с. 430–431]. Як одну з 

площин поданої точки зору підкреслимо розуміння науковцем діалогізму як 

інтертекстуальності. Текст перетворюється на мозаїку з цитат, вбирає та 

трансформує інші тексти тощо, отже, у такий спосіб, теорія діалогізму Бахтіна 

просувається до сфери інтертекстуальності [3, с. 122]. У контексті проблеми 

нашого дослідження можлива кореляція поданої ідеї інтертекстуальності зі 

змістом сучасної поліфонії, зокрема, явища необароко. Отже, формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

сьогодні розглядається в умовах своєрідної відкритої структури 

(Н. Автономова), де в ролі поліфонічних «голосів» тексту виступають будь-які 

знаки культури людства.  

Усвідомлення тексту спрямоване до головної мети діалогу – 

розуміння. У контексті діалогічної філософії воно характеризує 

поліфонічне мислення, яке прагне зрозуміти дійсність. Діалог пов’язаний 

із діалектикою як абстрактним продуктом діалогу [10, с. 318], бо вона 

народжується з діалогу та знову повертається до нього (діалог 

особистостей) на вищому рівні свідомості [10, с. 364]. Діалогічний 

принцип М. Бахтіна володіє естетико-культурологічним змістом, оскільки 

на основі опозицій «світ культури – світ життя», «офіційна культура – 

сміхова культура»  він розглядається дослідником крізь призму його 

принципової незавершуваності в естетичному бутті, культурі, особливому 

типі буття – спілкуванні,  в самому житті – у вигляді концептів «Я-для-

себе», «Інший-для-мене», «Я-для-Іншого» [95, с. 46]. 

Аналіз художніх творів різних видів мистецтва виявляє, що поліфонія 

має поліхудожній ресурс, оскільки надає можливість осмислити й передати 

драматизм, конфліктність і суперечливість буття в різних видах мистецтва 

саме на основі поліфонічного художнього методу. Це підтверджується 

застосуванням його в живописі (М. Чюрльоніс, Ф. Купка, Р. Фальк та ін.), 

літературі та поезії (Ф. Достоєвський, В. Набоков, М. Цвєтаєва, В. Хлєбніков, 

П. Тичина, Л. Українка та ін.). Викликає інтерес застосування поліфонії як 
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художнього методу в хореографії та ритміці, що здійснюється саме через 

демонстрацію розвитку різних ліній у рухах і пластичній інтонації 

(«Післяпівденний  відпочинок Фавна» на муз. К. Дебюссі, балети 

Б. Ейфмана, Начо Дуато та ін.).  

Ідеї інтегрованого навчання мистецтву, що висвітлені в науковій концепції 

Б. Юсова [142; 143], сприяють активному застосуванню поліфонії як 

художнього методу для розвитку діалогічного мислення, свідомості, 

формування цілісної художньої картини світу як відображення співзвуччя 

«голосів багатьох культур». Між тим, узагальнення наукової інформації щодо 

сутності поліфонії в мистецтві, демонструє її домінування саме в музиці.  

Зокрема, вивчення поліфонії володіє потужним потенціалом для 

голографічного розуміння стильової еволюції поліфонічного мислення 

композиторів і музичного мистецтва в цілому. Інформативним і цікавим у 

цьому відношенні, з нашої точки зору, є масив історичних періодизацій, що 

апелюють до поліфонічної музики (І. Лисенко [73], М. Сибірякова-

Хіхловська [103; 104], В. Файнер [120]), з їх висновками  про епоху, стиль, 

мислення, фактуру, критерії періодизації тощо, а також досліди окремих 

поліфонічних феноменів – барокової фактури (С. Карась [55]), фуги ХХ ст. 

(І. Васирук [27]), контрапункту ХХ ст. (Ю. Ніколаєва [85]).  

Історичних аспектів музичного мистецтва торкається у своєму 

ґрунтовному дослідженні Г. Орлов. Науковець зазначає, що поряд із 

контрапунктичними творами, зафіксованими в мензуральній нотації, ще 

існувала поліфонія, реальне звучання якої назавжди залишиться предметом 

здогадок. В історії збереглися назви контрапункту IX – XVI ст., 

імпровізованого співаками на основі єдиного, висотно визначеного, рядку, 

як-от: Discantus supra librum,  Contrappunto alla mente, Sortisatio. «Уже за часів 

Гійома Машо хлопчики-півчі та їх учителі долали немислимі сьогодні 

труднощі; сторінка нот була скелетом, який слід було одягнути плоттю й 

наповнити кров’ю під час поліфонічної імпровізації. Вони відмовлялися 

скористатися перевагами та зручностями вже тоді доступних засобів нотного 
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запису, залишаючись у річищі традиції колективного створення музики, яка 

кожен раз лунала по-новому, передбачала спонтанність і творчий ризик» [86, 

с. 194]. Однак, ця дивовижна, за правилами функціонування, традиція 

історично зникає, а письмовий контрапункт впливає на стильове й технічне 

розмаїття поліфонічної культури як засіб спілкування та взаємодії між 

європейськими композиторськими школами. 

Поліфонічність, як вияв у мистецтві явища «полі-» – аналогу принципу 

діалектичної логіки «єдність у різноманітті» – є засадничою для утворення  

феномену музичного мислення. Науковці наголошують, що шляхи до 

визначення зазначеного поняття проходять крізь загальні форми 

філософського тлумачення мислення як вищої форми активного 

відображення об’єктивної реальності, що утворюється цілеспрямованим, 

опосередкованим і узагальненим суб’єктивним пізнанням зв’язків у світі, 

відносин предметів та явищ, творчим творенням нових ідей, прогнозуванням 

подій і дій. На основі трансляції базисних структур філософського мислення 

з власною специфікою відображення дійсності, вираження думок і почуттів 

митця в художньому образі виникає художнє мислення. Його конкретизацією 

виступає мислення музичне – з власними особливостями, обумовленими 

інтонаційною природою, образністю, семантикою музичної мови й музичною 

діяльністю як створенням, виконанням і сприйняттям творів у різноманітних 

формах професійного й самодіяльного мистецтва на основі законів 

художньо-образного відображення дійсності. Отже, музичне мислення є 

особливим видом художнього відображення дійсності, що утворюється в 

процесі цілеспрямованого узагальненого пізнання й перетворення 

особистістю дійсності. Воно супроводжується творенням, передачею та 

перцепцією художніх образів, виражених  звуками [50, с. 2]. 

Звернемо увагу на стильовий контекст дослідження К. Южак, а саме, на 

думку про залежність «кванту фактури» від цілісної музичної системи, умов 

стилю [141, с. 20]. Така позиція корелює із задумом нашого дослідження про 

синхронію формування поліфонічно-виконавських умінь майбутнього 
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вчителя музичного мистецтва та стильового підходу й підтверджується 

дослідженнями поліфонічних творів інших, окрім бароко, історико-

стильових періодів та індивідуальних композиторських стилів. Зокрема, у 

процесі розгляду традиційного й особливого в поліфонічних жанрах 

клавірної творчості В.-А. Моцарта М. Чорна поринає до феномену музичної 

комбінаторики, що відобразилась у фактурі фуги c-moll для двох клавірів. 

Доводячи орієнтацію композитора  на тип ричеркарної (мáйстерної) фуги, що 

була осередком «суворого» стилю, «навченості» в розумінні теорії та 

практики XVIII століття, авторка, не викреслюючи ідеї фуги як «музичної 

істини» рівня І.-С. Баха, свідчить про оригінально-моцартівську динамізацію 

музичного розвитку в цілому, індивідуалізований малюнок голосів, 

вишуканість прийомів, пов’язаних з Ars Combinatoria. Так, базовим у 

комбінаторній грі, злитій із технікою контрапункту, є рівень мотивів, а 

впродовж усієї фуги утворюється безліч комбінацій за горизонтальною та 

вертикальною координатами фактури [131, с. 25].  

На основі аналізу джерел можна стверджувати, що ґрунтовний доробок 

теоретичного й історичного аналізу поліфонії як жанру та художнього методу, 

відображених у різних стильових проекціях, сьогодні має музикознавство 

(І. Васирук [27], А. Гуренко [42], І. Лисенко [73], Ю. Ніколаєва [85], 

Г. Орлов [86], О. Соколов [110], В. Файнер [119], К. Южак [141]).  

Основна функціональна роль поліфонії, з точки зору мистецтвознавства, 

полягає у формуванні діалогічної свідомості, що розвивається на основі 

поліфонічного мислення. Науковці вважають, що, оскільки творчість є 

характеристикою діяльності, якістю та критерієм розвитку особистості, 

взагалі природним для людини поглядом на дійсність, – вона призводить до 

створення нового продукту, поринає до глибин буття. Отже, шлях до 

творчості людини пов’язаний із теоретичним мисленням, у якому поліфонія є 

одним із чинників його формування й розвитку [59, с. 3]. 

Поліфонічні твори, як змістова складова фортепіанної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, є текстовою матеріалізацією 
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поліфонічного музичного мислення. Природу та специфіку поліфонічного 

мислення висвітлено в розвідках К. Южак [141], О. Рожко [94], 

Г. Давидчик [43]. Ці дослідження артикулюють поліфонію як знакову 

систему художніх символів із концентрацією загальнолюдських цінностей, 

морально-естетичним змістом певних історичних періодів (зокрема, доба 

бароко), універсальну музичну мову. Відповідно, змістом поліфонічного 

мислення виступає система розумових дій і операцій, здійснюваних на основі 

знань про поліфонію, осмислення якостей тематизму (базових інтонаційних 

моделей, лінеарності музичного становлення), що виявляється у формах 

осмисленого й виразного інтонування на музичному інструменті, за 

допомогою вербалізації в категоріях і термінах поліфонії [94, с. 8]. 

Зазначимо, що важливими категоріями й термінами композиторського 

та виконавського поліфонічного мислення виступають такі: висока щільність 

форми (В. Бобровський [15, с. 51]), рівноправність голосів, самостійність їх 

руху в часі, безперервність поліфонічного розгортання, координаційна дія 

вертикалі й метру; тканина, що рухається. Діалектика взаємодії вертикалі й 

горизонталі в поліфонічному творі яскраво віддзеркалена в понятті «квант 

фактури» (К. Южак) як явища вертикалі, але за змістом форми, процесу 

становлення, течії музичного часу – фрагменту горизонталі. «З іншого боку, 

вертикаль повинна бути виміряна одиницями, що належать до 

горизонтальної сфери, – і дійсно, ”одиницею вертикалі” – фактури – завжди є 

лінія. І так само, як коливаються за різних обставин вертикальні координати 

лінії – вона може бути представлена і голосом, і шаром, – так само залежить 

від конкретних умов визначення тимчасових координат ”кванту фактури”. 

Головне з цих конкретних умов – характер висхідних для даної фактури й 

форми співзвуч» [141, с. 20].  

Поряд із поняттям поліфонічного мислення, широко вживаним у 

мистецтвознавстві, музично-педагогічний науковий тезаурус порівняно рідше 

включає його до переліку наукових категорій, а  послуговується поняттями 

«діалогічне мислення», «діалогічна свідомість» (А. Давидчик [43], 
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М. Корешкова [60], С. Крамська-Берестовська, В. Панасюк [62], О. Рожко [94], 

О. Рудницька [100]). Між тим, навчання гри на клавішних інструментах 

(фортепіано, баян, акордеон) у педагогічному ЗВО обов’язково передбачає 

опанування поліфонічними творами, поліфонічною фактурою та відповідними 

жанрово-стильовими конструкціями, до яких відносимо: контрапункт, канон, 

інвенцію, фугу та ін. Елементи поліфонічної фактури представлені в різних 

стилях і жанрах: у класичних сонатах, романтичних творах, у хорових творах, 

обробках народних пісень тощо. 

Опанування поліфонічними творами в класі основного музичного 

інструменту вважається найскладнішим аспектом освітнього процесу з 

виконавської підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва, оскільки 

вимагає наявності специфічного типу музичної свідомості – поліфонічної. 

Вона розвивається впродовж тривалого набуття досвіду сприйняття 

(М. Сибірякова-Хіхловська [103; 104]) та виконання поліфонічної музики, 

усвідомлення її константних: жанр, форма, фактура (В. Бобровський [15], 

О. Соколов [110], К. Южак [141]) та змінних: історичний, індивідуальний 

стиль (Є. Назайкінський [83], В. Холопова [128]) особливостей. У контексті 

сучасних вимог музичної освіти особливого значення набуває розробка 

науково-педагогічних основ формування поліфонічного мислення майбутніх 

учителів музичного мистецтва. «Науковці, видатні виконавці та музиканти-

практики одностайно стверджують, що з позицій музично-педагогічної 

теорії, виконавських тенденцій минулого й сьогодення кожному відомому 

артисту-музиканту властивий поліфонічний склад мислення. Саме цей вид 

музичного мислення дозволяє виконавцю органічно сприймати архітектоніку 

творів, у тому числі чути й усвідомлювати закономірності лінеарної 

структури поліфонічних опусів» [43, с. 4].  

Як навчальна дисципліна, «Поліфонія» у своєму змісті систематизує 

знання студентів у царині поліфонічної музики, канонів її створення, 

сприйняття, виконання. Однак, зауважимо, що в навчальних планах 

підготовки вчителів музичного мистецтва дисципліна «Поліфонія» 



 

33 

викладається не в усіх педагогічних закладах вищої освіти. Якщо виконання 

поліфонії як фортепіанного твору є необхідною вимогою у виконавській 

підготовці майбутнього фахівця, то на теоретичному рівні знання з поліфонії 

не є обов’язковими. Відтак, відсутність відповідної дисципліни 

компенсується тією інформацією, яка надається викладачем навчання гри на 

музичному інструменті та слухацьким і практичним виконавським досвідом 

опанування специфікою поліфонічного музичного мислення.  

Зокрема, для розробки ідеї формування досвіду сприйняття поліфонії 

в студентів-музикантів, М. Сибірякова-Хіхловська звертається до 

використання історичного принципу в дослідженнях із музичної педагогіки 

та мистецтвознавства. Авторка вибудовує власну періодизацію розвитку 

поліфонії з метою визначення етапів, що найповніше відображають 

характерні особливості поліфонічного стилю в конкретні історичні періоди. 

Такими нею обрано: хорове поліфонічне багатоголосся Середньовіччя від 

початку IX – X ст., поліфонічне мистецтво Відродження – хоровий етап; 

Нового Часу та Просвітництва XVII – XVIIІ ст. – інструментальний та 

фактурно-драматургічний етап; XІХ – XX ст. – неополіфонічний  період 

розвитку поліфонічного стилю. Розглянуто жанрову палітру кожного з 

періодів, поліфонічне мислення видатних композиторів минулого й 

сучасності; його принципи, викладені в середньовічних трактатах, 

інсталяцію поліфонії до стилю віденського класицизму, посилення ролі 

поліфонічних принципів розвитку до ХІХ ст., нову епоху поліфонічного 

стилю сучасності. Отже, поліфонія інтерпретується дослідницею як стиль, 

поліфонічна тканина й поліфонічне мислення [104, с. 13–18], необхідні для 

засвоєння в освітньому процесі.   

Діалогічний потенціал музики доби бароко яскраво представлений у 

типології вертикальних і горизонтальних діалогів творів, розробленій 

Л. Шаймухаметовою. Теорія дослідниці супроводжується пакетом 

практичних вправ на фортепіано, що робить її цінною для педагогічного 

керівництва формуванням поліфонічно-виконавських, зокрема, 
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комунікативно-діалогічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Дослідниця наголошує, що для пізнання стильової специфіки доби бароко 

неминучим методичним потенціалом володіє система танцювальних жанрів, 

де поряд із характерними танцювальними жанровими ознаками є наявними 

додаткові ознаки гри в ансамблі й у оркестрі – тобто звуковий ряд 

неклавірної ґенези. «Характерною ознакою багатьох п’єс бароко є те, що в 

написаних для двох рук і виконуваних звичайно на одному фортепіано 

мається можливість розгортання тексту на одному фортепіано (4 руки) або на 

двох інструментах (у 4, 6, 8 рук) до quasi-ансамблевих та quasi-оркестрових 

партитур» [132, с. 157]. Отже, матеріал таких п’єс надає можливість виявити 

моделі вертикальних діалогів (solo-continuo, continuo-solo, solo divisi-continuo, 

solo-continuo divisi), горизонтальний діалог соліста й оркестру (solo-tutti), 

дует – діалог вертикальний і горизонтальний (діалог двох солістів) із 

вправами, як-от: рольова гра «інтонаційний етюд», етюди на уявні 

інструменти оркестру, перетворення ритмоформул в обсязі інтонаційного 

словника стилю епохи, гра у дзеркальному відображенні зі зміною партнерів 

тощо. Такі вправи спрямовані на формування навичок діалогового подання 

поліфонічних творів різними виконавцями, а також – на розвиток 

тембрального мислення виконавця, набуття досвіду уявного оркестрування 

музики, словника ритмоформул танців доби бароко, сюжетів цієї музики. 

Отже, поняття поліфонії зазвичай асоціюється з багатоголоссям у 

музиці, і саме в такому контексті воно застосовується  в музичній освіті: як 

музичний жанр, засіб музичної виразності, різновид музичного мислення 

тощо (Г. Гарбар [32], А. Дубініна [46], Л. Шаймухаметова [132]). 

Аналіз наукової літератури (філософія, культурологія, 

мистецтвознавство, літературознавство, педагогіка) дає підстави 

констатувати недостатній доробок науковців, у роботах яких було б 

висвітлено потенціал феномену поліфонії в підготовці майбутніх фахівців 

музичного мистецтва. Учені акцентують увагу лише на окремих аспектах 

зазначеної проблеми, як-от: сучасний зміст дисципліни «Поліфонія» в 
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підготовці майбутніх учителів-музикантів (М. Сибірякова-Хіхловська), 

розуміння поліфонії як суто музичного й широкого гуманітарного явища 

(Г. Щербакова), поліхудожній і культурологічний контексти музично-

історичної освіти (К. Васильковська, В. Смікал), голографічне розуміння 

стильової еволюції власне поліфонічного мислення композиторів (І. Васирук, 

С. Карась, І. Лисенко, Ю. Ніколаєва, М. Сибірякова-Хіхловська, В. Файнер), 

діалогічне мислення як метакатегорія сучасного наукового дискурсу 

(О. Самойленко), діалогова стратегія педагогічної діяльності (М. Сибірякова-

Хіхловська), природа та специфіка поліфонічного мислення (Г. Давидчик, 

О. Рожко, К. Южак), музично-стильові уявлення студентів-музикантів у 

процесі інструментально-виконавської підготовки (О. Щербініна), розвиток 

пізнавальної самостійності студентів під час засвоєння курсу «Поліфонія» 

(Г. Гарбар), категорії та терміни композиторського й виконавського 

поліфонічного мислення тощо.  

З урахуванням гуманітаризації розуміння феномену поліфонії набуває 

актуальності дослідження сучасного змісту дисципліни «Поліфонія» в 

підготовці фахівців-музикантів закладу середньої освіти. У музичній 

підготовці майбутніх фахівців вивчення поліфонічних творів, як і взагалі 

поліфонічних жанрів, вважається складним. Зокрема, фуга, як еталонний 

жанр поліфонічної музики, є важливою складовою морфологічної системи 

музики як виду мистецтва взагалі. На думку О. Соколова, жанр найбільш 

красномовно виражає ідею діалогу, притаманному серед усіх мистецтв тільки 

музиці. Імітаційною відповіддю є миттєва реакція на висловлену думку, і 

підтверджує її ніби з іншої точки зору, а імітаційне розгортання – це мирна 

співбесіда, обговорення теми [110, с. 42]. Зазначимо важливі для засвоєння 

тенденції історичного вдосконалення поліфонічного діалогу через 

стадіальність рельєфу тканини, фіксованість специфіки жанрового змісту 

(теза з подальшим доказом), відповідний склад теми, пластичний бік жанру й 

потенційна тектонічна стрункість – процес руху особливого роду, що долучає 

до себе все більшу кількість учасників тощо. Зазначена автором широчінь 
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спектру художніх можливостей фуги, її безмежна перспектива 

розвитку [110, с. 43] виправдовуються історико-стильовим і видовим 

контекстами існування жанру, що потенціює розвиток виконавського 

діалогічного мислення студентів-музикантів. 

Описаний нами на прикладі фуги зразок діалогічності поліфонічних творів 

проектується на усвідомлення майбутніми вчителями філософських аспектів 

мистецтва. Про діалогічне мислення як метакатегорію сучасного наукового 

дискурсу заявляють дослідники різних галузей науки. Зокрема, музику та 

людину в створенні художніх каналів духовної комунікації як концепцію 

художньо-естетичного діалогу досліджує Г. Щербакова. Пафос її дискурсу 

зводиться до позиції, що музичне мистецтво, музична освіта та просвітництво 

відходять сьогодні від зверненості до внутрішнього світу особистості до нових 

глобальних завдань, отже, музичний термін «ансамбль» трансформується до 

філософського категоріального рівня, вміщує  в собі концепцію універсального 

діалогу: уявлення про духовне співзвуччя людини й навколишнього світу, 

різних культур, традицій, світоглядних установок, уявлень про цінності буття. 

«Залучення особистості в процесі здійснення художньо-естетичного діалогу до 

семіосфери (світ музичних смислів) і аксіосфери (світ музичних цінностей) 

різних музичних культур, створення можливості для досягнення творчого 

ансамблю, міжкультурного діалогу, що відповідає заклику «Обніміться, 

мільйони!», відкриває реальні шляхи для взаєморозуміння, 

взаємозацікавленості, емпатії, сприяє розквіту людства, розгортанню спіралі 

його розвитку до саморозвитку й самовдосконалення» [137]. Духовний діалог 

(ансамбль) є спрямованим на пошук діалогічної істини, гармонічного 

співіснування в єдиному просторі, визначає цілісність світовідчуття та 

духовного здоров’я людини [137].  

Діалогічність, як музично-культурологічний феномен, розглядає 

мистецтвознавець О. Самойленко. Вчення про діалог, як основний інструмент 

типології музики, дослідниця розгортає на семи рівнях, отже, отримує таке: 

відношення ноетичних джерел діалогу за допомогою понять «Пам’ять», «Гра» і 
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«Любов»; «великий» семантичний діалог музики або діалог жанрової 

семантики та стильової символіки; «малий» семантичний діалог – 

внутрішньожанровий, між-жанрова внутрішньостильова, між-стильова 

внутрішньостилістична, внутрішньотекстова; діалог між структурними й 

семантичними властивостями тексту; чотири типи історичної еволюції 

музичного діалогу; характеристика композиційних форм і прийомів як 

катартичних умов музики; феномен катарсису в загальній структурі музичного 

діалогу [102, с. 27–28]. «Умовність діалогу розкривається, з одного боку, як 

діалог ”останніх” – граничних – смислових інтенцій культури, а з іншого – як 

самодіалог свідомості, особистісного становлення. Ці форми діалогу – ноетична 

та психологічна – також вступають у складно-опосередковані діалогічні 

відношення. Останні реалізуються в музичній творчості як діалог естетичних 

домінант, з одного боку і як  відповідність (”відповідальність” у Бахтіна) 

стилістичного ”самодіалогу” музики, з іншого» [102, с. 29]. Отже, вивчення 

поліфонічних творів у класі фортепіано, а також циклі історико-теоретичних 

дисциплін створює теоретичне підґрунтя філософсько-культурологічного 

поринання до глибинних рівнів музики як виду мистецтва та складової 

художньої культури людства.  

Поліфонію можна розглянути і як художній метод, що впливає на 

формування світогляду майбутніх учителів музичного мистецтва, 

художнього, зокрема. Важливість у професіограмі майбутнього вчителя 

світоглядного параметру відзначається дослідниками К. Васильковською, 

В. Смікал. Так, В. Смікал вважає, що формування світоглядної культури 

пов’язане із системою духовних відносин, у якій важлива роль належить 

мистецтву як феномену культури з фіксацією й концентрацією досвіду 

світоглядного самовизначення. Художні образи відтворюють естетичні ідеї з 

високим інтелектуальним і гуманістичним змістом загальнолюдського 

звучання. У дискурсі науковця важливими видаються виведені взаємозв’язки 

світогляду й мистецтва, фактори світоглядного змісту мистецтва, зокрема: 

спільність у способі освоєння світу, універсальний і ціннісний підходи до 
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людини та світу, функціонування в усіх без винятку типах суспільства. 

Оскільки світоглядний зміст мистецтва відображений в узагальнених ідеях 

філософії, етики, естетики, релігії, образах міфології, то його метою стає 

формування особистісних смисложиттєвих орієнтирів світоглядної культури, 

яку можна розглядати через категорії художньої картини світу, художньої 

концепції особистості, світовідчуття митця, світорозуміння, гуманістичності 

мистецтва [107, с. 10]. 

Беручи за основу думку авторки про реалізацію світоглядного змісту 

мистецтва в процесі художнього сприйняття як найважливішої проблеми 

педагогіки [107, с. 10], зауважимо її актуальність для вивчення поліфонічної 

музики майбутніми вчителями музичного мистецтва. Отже, світоглядний 

зміст поліфонії виявляється в освітньому процесі через здатність 

переживання музичних творів; когнітивний багаж знань про поліфонічне 

мислення в різні історичні періоди, навички адаптації поліфонічних знань і 

вмінь до сприймання світу, життя; оцінки останнього на основі досвіду 

діалогічного мислення.  

Ідею формування художнього світогляду майбутніх фахівців музичного 

мистецтва в процесі вивчення музично-історичних дисциплін втілено в 

дослідженні К. Васильковської. На жаль, авторка не торкнулася поліфонії як 

площини музично-теоретичних дисциплін, однак, висловлені нею думки є 

актуальними для постановки проблеми поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Інтерпретуючи художній світогляд 

особистості як один із важливих аспектів її загальної світоглядної культури [26, 

с. 8], авторка наполягає на втіленні в організаційно-методичному забезпеченні 

навчання майбутніх учителів музичного мистецтва принципів 

культурологічного підходу, і, відповідно, комплексний розвиток гностичних, 

аксіологічних і праксичних складових професійної культури педагога-

музиканта. Зокрема, культурологічна спрямованість підготовки майбутніх 

фахівців спрямована на становлення в них цілісної художньої картини світу, 

актуалізацію художньо-смислової рефлексії та концептуалізацію їх емоційно-
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ціннісного ставлення до творів мистецтва, усвідомлення провідних принципів 

подальшої професійної діяльності [26, с. 4]. Зазначимо, що викреслена 

дослідницею актуалізація поліхудожнього та культурологічного контекстів 

музично-історичної освіти студентів на основі оптимального розвитку в них 

методичних навичок педагогічної проекції мистецтвознавчої інформації 

відповідно до завдань їх подальшої професійної діяльності [26, с. 9] відповідає 

сучасним трансформаційним процесам у змісті навчання НУШ, а також є 

прийнятною для осмислення педагогічного потенціалу поліфонії, зокрема, в 

описаному раніше історико-стильовому аспекті.   

Як мову духовно-музичного мислення розглядає поліфонію В. Файнер, 

охоплюючи історичний період від давнини до І.-С. Баха в 

західноєвропейській традиції та від знаменного розспіву до музики ХХ ст. – у 

слов’янській. Еволюція західноєвропейської поліфонії осмислена науковцем 

через поняття: елементарного принципу поліфонічної свідомості (ранній 

етап – розподіл уваги між голосом, що активно рухається, та його тимчасово 

«застиглим сусідом»); принципу перегукування голосів (пізнє 

Середньовіччя – внутрішній контраст голосів у їх одночасному звучанні); 

функційного багатоголосся (ранній Ренесанс – перетворення барвистого 

орнаменту на пружний еластичний зв’язок); комплементарності, хорового 

діалогу, оновленої поліфонічної тканини (Нідерландська школа XV ст. – 

безперервна плинність і рельєфність фактури, співбесіда чоловічих і дитячих 

голосів, техніка приготованих затримань відповідно).  

Європейську школу XVI ст. характеризують тенденція зростання 

інтенсивності та пружності голосоведіння, загострення інтонаційного тяжіння 

за рахунок хроматизмів, цілісність і безперервність розвитку (Палестрина), 

примхливі хроматичні гостроти (Джезуальдо), діалогізм повноскладених 

хорових груп монолітної хорової маси, релятивізм тонального мислення 

(Дж. Габріелі, Лассо), «контурний» тип імітування (де Моралес), принцип 

фрактальності (Гуерреро, де Вікторія). Результатом творчої діяльності 

європейської школи XVIІ ст. є кристалізація форми на основі почергового 
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вступу нових голосів із темою та протискладанням (Лобо); поліфонічної теми, 

протискладання, загальних форм рухання, прийомів «плетення» ланцюгової 

структури (Фробергер, Дилецький, Фрескобальді), подальша хроматизація й 

розробка тонального плану (Хасслер, Фрескобальді). Вказані стилістичні 

нашарування трансформували барокову тканину до «складної, але логічно 

послідовної та ясно читаної (за наявності відповідних навичок) структури 

багаторівневої організації» [119, с. 41]. 

Фуга, як вершинний жанр епохи бароко, мала тривалу еволюцію та стала 

виразником барокового поліфонічного стилю. У творчості композиторів 

раннього бароко (Монтеверді, Шютц) удосконалюється гомофонно-гармонічна 

фактура, відбувається диференціація мес і мотетів, кристалізуються норми 

«суворого» багатоголосся, поряд із католицькою культивується протестантська 

традиція. Майстри високого бароко (Перселл, Куперен, Вівальді, Букстехуде, 

Торрес) розвивають поліфонічну «архітектуру», стихію хроматизму, 

витонченість, глибину та пластику мислення тощо. Однак «остаточно нові 

принципи звукоскладання будуть відточені Бахом» [119, с. 64]. Отже, вивчення 

поліфонії в контексті змісту періодизації, наведеної В. Файнером, надає 

можливість майбутнім учителям музичного мистецтва відкрити для себе 

еволюційний рух добахівської поліфонії, усвідомити тривалість становлення 

«суворого» стилю та множинність його принципів, впливає на осмислення 

складових поліфонічної тканини й появу градацій у виконавському процесі.  

Оригінальною, на наш погляд, видається періодизація музичної історії, 

запропонована І. Лисенко. Науковець з метою виявлення в хронотопічній 

організації звукової тканини символічного змісту, що інформує про 

емоційно-психічний стан індивіда, епоху й тип культурної цілісності, 

виокремлює три великих періоди – досинтаксичний, синтаксичний і 

постсинтаксичний. Долаючи досвід словаризації музичних явищ за 

композиторськими стилями (за персоналіями), авторка наголошує на 

типовості внутрішніх особливостей кожного історичного періоду, характеру 

переходу від одного типу культури до іншого, що полягає в циклічному 
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чергуванні космогенних і хаосогенних початків у природі та «другій 

природі», отже, підтверджує синергійність процесу розвитку 

загальноєвропейської культури [73]. 

Описання культури досинтаксичного періоду (V – XVI ст.) призводить 

до ідеї коментаря, в якому культурологічна цілісність міфологічного 

світосприйняття визначається концепцією розміщення світу горішнього над 

системою земного життя. Отже, знаковою моделлю культури стає духовна 

вертикаль, а панівними символами культури – імпровізація та модальність 

мислення [73]. 

Наступний період – синтаксичний (XVII – XIX ст.), як музична 

культура ratio, характеризується запереченням релігійних догматів, цінності 

канону як культурного архетипу музики попереднього періоду. Відбувається 

емансипація музичного мистецтва, з’являються феномени композитора, 

музичного твору, формується нова система естетичних цінностей. Отже, 

знаковою моделлю культури стає земна горизонталь, а культурними 

символами – гомофонна модель музичної тканини, тональна система 

мислення, масштабно-синтаксична періодичність і драматургічна 

спрямованість логіки музичного цілого [73]. 

Характеристиками музичного мистецтва третього, постсинтаксичного, 

періоду (ХХ – ХХІ ст.) є культурна зустріч епох, зашифрована в музичному 

тексті, а також парадоксальне поєднання різних культурологічних моделей. 

На основі переосмислення хронотопічності організації музичної тканини 

відбувається актуалізація сенсорного рівня сприйняття тексту, а музичний 

час трансформується в аналізатор сенсу людської історії та культури. Отже, 

знаковою моделлю культури стає культурний симбіоз, а культурними 

символами, на основі єдності в різноманітті, – міфологіка, полістилістика, 

синестетика, естетика простоти й наївності, математизація творчості, 

фактурно-жанровий симбіоз [73].  

Як бачимо, подані уявлення в наведеній періодизації про поліфонію, як 

історичний стиль, відповідають у інструментальній та історико-теоретичній 
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підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва в аспекті усвідомлення 

студентами найсуттєвіших рис історичного стилю поліфонічного твору та 

сприяють розвиткові виконавського комплексу, відповідного відображуваній 

епосі. Наші уявлення про зв’язок стильового змісту виконуваних поліфонічних 

творів із відповідними до нього виконавськими вміннями корелюють із 

висновками дисертації О. Щербініної. Авторка досліджує процес формування 

музично-стильових уявлень майбутніх фахівців-учителів музичного мистецтва 

в процесі інструментально-виконавської підготовки й наголошує на важливості 

набуття досвіду інтерпретації музичних творів різних епох з урахуванням 

орієнтації на стиль в інтерпретаторському процесі. «Музично-стильові уявлення 

розглядаються як невід’ємний компонент художньої свідомості, який сприяє 

активізації процесів осягнення та відтворення сутності музичних явищ. 

Пріоритетними напрямами формування музично-стильових уявлень студентів 

визначаються організація навчального матеріалу на засадах полістилістики та 

порівняння, розширення досвіду сприймання в єдності з аналітичним 

осмисленням різностильової музики. Творче втілення музично-стильових 

уявлень у виконавській і педагогічній діяльності виступає фактором, що 

інтенсифікує процес їх подальшого розвитку» [138, с. 3].  

Зазначимо, що у світоглядному зрізі педагогічного потенціалу 

поліфонічної музики ми розглядаємо ідею Абсолюту, досліджену на прикладі 

поліфонії В. Файнером, І. Лисенко; різновиди творчого методу, в яких 

відбилося загострення психологізму сучасного мистецтва (фігуративний, 

фактурний, діалог, подані М. Сибіряковою-Хіхловською); індивідуальні 

системи контрапункту в музиці ХХ ст. в поданні Ю. Ніколаєвої та ін.  

Зазначені аспекти є дотичними до змістового та функціонального 

рівнів формування поліфонічно-виконавських умінь, проте вони не 

спрямовані на осмислення педагогічного потенціалу поліфонії в художньо-

полілоговій проекції, а також не конкретизують фахову (фортепіанну) галузь 

і не висвітлюють специфіки змісту та структури поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Між тим, педагогічний зміст 
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поліфонічного мислення виконавця приваблює увагу багатьох дослідників, 

доводячи наші міркування з цього приводу до думки про його 

продуктивність у сфері педагогічного (діалогічного) мислення майбутнього 

учителя-музиканта. На гостроті проблеми виховання творчого потенціалу 

підростаючих поколінь, їх художнього смаку на основі формування 

музичного мислення наголошує Г. Єлістратова [50, с. 3]; про музично-

педагогічний аспект творчості видатних педагогів і виконавців 

Д. Баренбойма, Е. Гілельса, О. Гольденвейзера, Т. Гутмана, К. Ігумнова, 

Г. Нейгауза, С. Ріхтера, С. Фейнберга, як моделі професійно-технологічного 

підходу до інтерпретації та засобів втілення поліфонічних творів, свідчить 

М. Корешкова [59, с. 5].  

Традиційно в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва 

поліфонія застосовується, передусім, у музикознавчому контексті. Між тим, 

культурологічне осмислення мистецтва, представлене сьогодні в предметах 

«Музичне мистецтво», Інтегрований курс «Мистецтво» у ЗВО, актуалізує 

застосування поліфонії як поняття, що позначає різноманітні лінії розкриття 

художньої ідеї, діалогічність смислу й образу в різних видах мистецтва, 

діалогічність (полілогічність) світогляду та світосприймання, отже, вимагає 

художньо-комунікативної парадигми фахової підготовки майбутніх учителів, 

діалогового освітнього середовища.  

Отже, йдеться про педагогічний потенціал поняття поліфонії, що може 

бути застосований для формування в майбутніх учителів музичного мистецтва 

уявлень щодо діалогу культур (полікультурний аспект), діалогу смислів 

(герменевтичний аспект), розуміння полілогічного контексту поліфонічних 

творів (виконавсько-інтерпретаційний контекст), методичних умінь щодо 

врахування думок і уявлень учнів школи під час обговорення художніх образів 

творів, що створює своєрідну конструкцію «поліфонії» сприйняття художньої 

картини світу (аспект «діалогової стратегії педагогічної діяльності», за 

О. Рудницькою [100]). Такий широкий погляд на застосування поліфонії як 

поняття, що позначає своєрідний феномен різних видів мистецтва, не звужує 
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розуміння поліфонії як суто музичного явища. Навпаки, фахова компетентність 

майбутніх учителів музичного мистецтва лише збагачується завдяки такому 

багатоаспектному розумінню цього феномену [126, с. 142]. 

Наголосимо, що оскільки дисципліна «Поліфонія» не завжди 

включається до навчальних планів педагогічних ЗВО, значення виконавської 

підготовки щодо засвоєння поліфонічних явищ лише підсилюється. 

Зазначимо, що виконавська підготовка студентів щодо засвоєння 

поліфонічної музики, зазвичай обмежується вивченням творів барокового 

стилю. Дещо рідше викладачі звертаються й до поліфонічних творів 

Д. Шостаковича, Р. Щедрина, П. Хіндеміта та ін. сучасних композиторів. 

Значущість поліфонічної спадщини Й. С. Баха, передусім, в інструктивному 

аспекті, важко переоцінити. Однак, феномен поліфонії містить і певний 

стильовий аспект розвитку, на який не так ретельно звертається увага в 

освітньому процесі, що вимагає подальшої наукової розробки. Отже, 

стильовий аспект вивчення поліфонії може бути впроваджений більш 

ефективно саме на основі усвідомлення широкого смислу поняття 

«поліфонія» та перенесення його на процес навчання гри на фортепіано. 

Занурення до сучасного змісту поняття поліфонічного мислення 

неминуче призводить до висновку, здійсненому М. Сибіряковою-

Хіхловською, про актуалізацію даної категорії в сучасному мистецтві та 

гуманітарній освіті як формі відображення характерних принципів взаємодії 

різних ракурсів культурного явища [103, с. 12], тобто – про широкий 

гуманітарний контекст явища поліфонії. Ми погоджуємося з точкою зору 

науковця про природність використання майбутнім учителем музичного 

мистецтва поняття діалогу на основі діалогічності самого музичного 

мистецтва. Зокрема, передбачаються індивідуальне сприйняття, розуміння, 

інтерпретація музичних творів,   осмислених через діалог внутрішнього світу 

композитора, художнього образу твору, особливостей художніх стилів і 

особистості слухача – з його внутрішнім світом, художньо-естетичним 

досвідом, рівнем музичної культури й освіти. Метою цього діалогу є 
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створення цілісного розуміння музичного твору як поліфонії реалій тексту та 

реалій реципієнта. Учитель музичного мистецтва впливає на поліфонію 

ставлення школярів до творів музичного мистецтва, отже, він є творцем 

«поліфонічного» художнього образу музичного твору, оскільки привносить 

до нього ще один голос – власне розуміння, інтерпретацію [103, с. 24].  

Дозволимо собі також заявити і про природничий контекст формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, 

передусім, опираючись на дискурс Г. Орлова про математичні джерела історії 

нотації та принципів конструювання форми. Так, починаючи з появи 

поліфонічної форми органуму на початку XIII століття та поширення 

мензуральної нотації, статус  математики став священним. Це виявилося в тому, 

що композитори опиралися на відношення між цілими числами, 

використовували гармонійні арифметичні й геометричні прогресії, різновидові 

пропорції, ряди Фібоначчі та їх похідні, числові коди букв із священними 

іменами або фразами. «Вилучити структурні принципи з таких композицій 

набагато важче, аніж основні серії з будь-якого тотально серіалізованого твору 

Булеза» [86, с. 100]. Приміром, Гійом Дюфаї в месах використовував ідею 

піфагорейських числових відносин для вибудовування пропорції між числом 

семибревісів у канонічних секвенціях. Дослідник вбачає в цьому принцип 

визначення в одній месі інтервалів між тонами кантус фірмусу.  

Навчання в умовах художньо-комунікативної парадигми фахової 

підготовки спонукає майбутніх фахівців-учителів музичного мистецтва до 

здійснення комунікації на основі використання комунікативного потенціалу 

поліфонічних творів, розуміння поліфонічної тканини як комунікативного 

(діалогового) процесу, «бесіди» голосів;  до набуття досвіду фахової діяльності 

в школі, на основі вивчення поліфонічної музики, здійснення  діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного спілкування з текстом твору, автором, 

епохою, культурою в цілому. 

Звертаючись до виконавської площини поліфонічного твору, 

зауважимо на доцільну настанову О. Фекете розглядати його як 
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звукообразне, інтонаційно-пластичне втілення принципів виконавського 

мислення (широке значення) та реалізацію суб’єктивного світу особистості 

інтерпретатора, усвідомлення відтворення композиторського поліфонічного 

тексту. «У цих процесах виконавець реалізує себе як ”живий текст”, що 

розгортається як багаторівнева система й містить операціональний 

(послідовність моторно-тактильних дій), психологічний (семантична 

програма), естетичний (система пропорцій), інтелектуальний (тезаурус), а 

також світоглядний рівні виконавського тексту» [120, с. 9]. Такий комплекс 

забезпечує діалектику виконавського відтворення константності технологічно-

аплікатурних алгоритмів поліфонічної фактури й динамічності художньо-

образної площини в поліфонічних творах різних історичних  та 

індивідуальних композиторських стилів. 

Підкреслимо взаємозв’язок між формуванням індивідуальної 

виконавської концепції та певного типу комунікації. Інтенціональність 

характеризує творчу свідомість композитора (виконавця, слухача), а 

інтенціональний потенціал тексту [120, с. 8] поліфонічного твору, як 

енергетичний поштовх, детермінує відповідну інтенцію виконавця. 

Динамізується кореляція поліфонічної фактури з художньо-образним 

контекстом твору певного історичного (індивідуального) стилю, на цій 

основі збагачуються стереотипи поліфонічно-виконавського процесу.  

Стильовий аспект вивчення поліфонії, як індивідуально-цілісний феномен 

художньої свідомості, може бути впроваджений більш ефективно саме на основі 

усвідомлення історико-культурного, діалогового (полілогового) смислу поняття 

«поліфонія» та перенесення його на процес навчання гри на фортепіано. 

Отже, розглядаючи наукову ґенезу проблеми формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва можна 

констатувати наявність полінаукового інтересу до проблеми, що вказує на її 

складність, багатогранність і різноплановість. Аналіз міжгалузевої наукової 

літератури (філософія, культурологія, мистецтвознавство, 

літературознавство, педагогіка) дає підстави констатувати про недостатній 
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доробок науковців, у роботах яких було б висвітлено проблему формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на 

основі стильового підходу. Вивчення положень актуальних досліджень дає 

підстави дійти висновку про відсутність у наукових дослідженнях 

системного характеру подання зазначеної проблеми. Автори акцентують 

увагу лише на окремих аспектах формування  поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, які є дотичними до 

змістового та функціонального рівнів досліджуваного явища, проте вони не 

конкретизують фахову (фортепіанну) галузь, не висвітлюють специфіки 

структури поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва й актуальності стильового підходу як засобу для їх формування.  

Педагогічний потенціал феномену поліфонії в підготовці майбутніх 

фахівців-учителів музичного мистецтва інтерпретується в дослідженні як 

художньо-дидактичний ресурс для навчання майбутніх фахівців музичного 

мистецтва в класі фортепіано, спрямований на стимулювання поліфонічності 

(діалогічності, полілогічності) усвідомлення, сприйняття й відтворення 

художньої культури світу. Він уможливлює формування уявлень щодо діалогу 

культур (полікультурний аспект поліфонії), діалогу смислів (герменевтичний 

аспект поліфонії), розуміння полілогічного контексту поліфонічних творів 

(виконавсько-інтерпретаційний аспект), методичних умінь щодо врахування 

думок та уявлень учнів школи під час обговорення художніх образів творів, що 

створює своєрідну конструкцію «поліфонії» художнього світосприймання 

(аспект «діалогової» стратегії педагогічної діяльності). 

Відсутність наукового та практичного досвіду стильового підходу до 

засвоєння поліфонічної музики як основи інструментальної підготовки 

студента-освітянина негативно впливає на процес формування поліфонічно-

виконавських умінь, що потребує розробки цілісної методики та системи 

педагогічного впливу, здатних ефективно забезпечувати якість фахової 

(фортепіанної) підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 
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1.2. Сутність та структура поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва 

 

Виконавська майстерність майбутнього вчителя музичного мистецтва в 

контексті його фахової компетенції ґрунтується на комплексі взаємодіючих 

чинників: особистих якостей, професійних музичних здібностей, знань 

широкого спектра (музично-теоретичних, музично-педагогічних,  

мистецтвознавських, художньо-історичних тощо). Усе це складає основу 

музично-виконавських навичок і вмінь, спрямовуючи технічну складову 

музично-виконавського процесу в смислове, художнє річище. Інтегруючись у 

цілісний комплекс вони дозволяють інтерпретувати та втілювати на 

інструменті твори різних жанрів і стилів відповідно до їх художньо-образної 

ідеї, закладеної композитором. Зосереджуючи увагу на фортепіанному 

виконавстві, для якого написано вагому кількість творів з усієї музично-

інструментальної світової скарбниці, вкажемо, що виконання поліфонічних 

творів є: найскладнішим процесом, оскільки потребує спеціальних умінь і 

розвиненого поліфонічного слуху; обов’язковим за нормативними вимогами, 

оскільки елементи поліфонії існують у всіх музичних стилях і різних жанрах, 

що зумовлює застосування виконання поліфонії майже на всі твори. 

Г. Нейгауз вказував, що «поліфонія − найкращий засіб для досягнення 

різноманітності звуку (звукового розмаїття)» [84, с. 64]. 

Як свідчить практика, поліфонічні твори є проблемними для студентів-

музикантів, зокрема піаністів. Специфіка виконання поліфонічної фактури, а 

саме: інтонаційно-ритмічна й тактильна диференціація кожного голосу 

багатопланової фактури, розуміння логічного розвитку мелодійних ліній і 

гармоній, тобто горизонту й вертикалі, та їх перцептивне сприйняття 

відповідно до стильової музичної практики, створює певні труднощі для 

багатьох піаністів. Особливо важко поліфонія засвоюється студентами-

піаністами з Китаю. Тому невипадково разом зі складними сонатами 

Л. Бетховена, В. Моцарта, Р. Шуберта до програм включено 2-х або 3-х 
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голосні інвенції Й. С. Баха, поступово фуг та інших поліфонічних творів. Це 

пояснюється декількома факторами: етнокультурним (оскільки народна 

китайська музика є одноголосною) та соціокультурним (процес організації 

музичного навчання школярів). У цілісному процесі фортепіанного навчання 

в Китаї відсутнє планомірне й поступове засвоєння піаністичних навичок і 

вмінь щодо розуміння й виконання різностильової та жанрової музики. З 

метою оволодіння виконавцем елементами музичної поліфонічної тканини, 

впродовж усього навчального періоду згідно з вимогами програми з 

основного музичного інструменту та курсу виконавської майстерності, 

робота над поліфонією є загальнообов’язковою. Таким чином, недостатнє 

володіння виконавськими прийомами гри поліфонічної фактури в контексті 

стилістичних особливостей композиторської мови та її належність до 

духовної культури епохи, актуалізує феномен поліфонії в роботі піаніста й 

необхідності набуття поліфонічних умінь. Отже, проблема 

«…цілеспрямованого формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва як із Китаю, так і з України» стає 

актуальною. Для українських студентів, майбутніх учителів музичного 

мистецтва, поліфонія є також «…ускладненим видом музичної фактури, 

жанром музичних інструментальних творів і засобом формування художньої 

культури школярів» [127, с. 170]. 

Слід нагадати, що на сучасному етапі феномен поліфонії (від грец. 

«рoly» − багато та «phoni» − звук, голос) розглядають: як вид багатоголосся, 

який є виразом «єдності філософського, етичного та естетичного змісту» [84, 

с. 121–122]); як художній засіб, що застосовується в різних видах мистецтва: 

літературі (М. Бахтін, Г. Гессе, Т. Манн), живопису (І. Вєтрова, М. Зацепіна), 

театральному мистецтві (В. Мейєрхольд) та кіномистецтві (З. Лісса, 

А. Тарковський, С. Ейзенштейн), хореографії (Jaques-Dalcroze); як 

«полісемантичне» поняття (Г. Побережна, Т. Щериця) на рівні засобів 

музичної виразності. Звертаємо увагу на доробки вчених, які визначають 
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поліфонічний принцип музичного в межах навчальної дисципліни 

(Г. Побережна [88], О. Ростовський [97; 98]).  

М. Сибірякова-Хіхловська зауважує, що нерідко науковці й митці 

застосовують поняття «поліфонія» як метафору. При цьому вона наводить 

такі прізвища: М. Бахтін, В. Ландсбергіс, З. Лісса, В. Мейєрхольд, 

М. Шинкарьова та ін. Зазначені вчені використовують поняття «поліфонія», 

послуговуючись нею під час аналізу творів мистецтва, зокрема, живопису, 

хореографії, театрального та кіномистецтва [103, 4]. Особливо актуальним 

цей термін стає для аналізу літературних творів, що підтверджується 

працями М. Бахтіна [10; 11]. Це спонукає до застосування широкого 

педагогічного потенціалу поліфонії, не лише як музичного жанру, що важко 

вивчається та виконується, але і як засобу полімодального в художній 

площині, що екстраполюючи на виконавську підготовку, наповнює 

інтерпретацію різноманітними художніми уявленнями.  

Теоретичною базою дослідження є роботи музикознавців із питань 

теорії (C. Григор’єв та Т. Мюллер [37], М. Ройтерштейн [96], С. Скребков [105] 

та ін.) та історії поліфонії (Ю. Євдокимова [48; 49], І. Кузнецов [65], 

Е. Курт [66], В. Протопопов [91], Н. Супрун-Яремко [115], Н. Симакова [49] та 

ін.). Учені вивчають проблеми розвитку суворого й вільного письма, його 

форми, ладогармонійні та ритмічні властивості з урахуванням історичного 

ракурсу й відповідних стильових особливостей. Окремо вивчаються 

специфіка музичних здібностей та їх функціональність у галузі поліфонії. Це 

стосується поліфонічного мислення (А. Давидчик [44], О. Полатайко [116], 

Сяо Лі [116], С. Рогова [93], К. Южак [141] та ін.); поліфонічного слуху 

(А. Каузова [56], Ло Сяопін [155], В. Петрушин [87], М. Старчеус [113] та ін.); 

досвіду сприйняття поліфонії (М. Сибірякова-Хіхловська [103]).  

Важливим для опрацювання поліфонії в музично-педагогічному 

контексті є культурологічний аспект поліфонії. Заакцентуємо на висловленні 

В. Біблера [14], у якому він застосовує поліфонічний елемент. Ідеться про 

його пояснення смислу європейської «феноменології духа», свідомості, що є 
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формою порозуміння різних поглядів, самостійних роздумів, що складають 

нібито «складний контрапункт» (курсив Х.Л.). 

Безпосередньо до музичної педагогіки є слушним висловлення 

М. Корешкової, яка вважає, що поліфонія – «це засіб існування думки, яка 

притаманна музиці й мистецтву взагалі» [60, с. 85]. 

Привертають увагу доробки з розвитку вмінь виконання поліфонічнх 

творів, послідовність їх вивчення (Л. Баренбойм [8], С. Карась [55]), 

формування поліфонічного слуху та слухових уявлень з поліфонії 

(Г. Дубініна [46], А. Каузова [56]). Специфіка поліфонічних творів та їх 

виконавська особливість, на яку вказують видатні піаністи (О. Алєксєєв, 

Л. Баренбойм, І. Браудо, Е. Гілельс, Г. Гінзбург, О. Гольденвейзер, Я. Зак, 

Н. Калініна, Г. Коган, Б. Міліч, Г. Нейгауз, Л. Ніколаєв, Л. Оборін, 

В. Титович, Г. Ципін), вимагає певних напрацювань, знань і вмінь. Саме 

комплексна стратегія до формування поліфонічних умінь забезпечить 

професійне володіння поліфонічною фактурою.  

З огляду на наукову літературу стосовно сутності поняття «уміння», 

зауважимо, що вони засновані на знаннях і забезпечують готовність людини 

свідомо виконувати ту або іншу діяльність (Е. Ільїн [52], В. Максименко [75], 

Ю. Приходько та В. Юрченко [90] та ін.); уміння визнають як володіння 

засобами (прийомами, діями) застосування засвоюваних знань на практиці 

(Л. Столяренко [114]).  

На думку психолога Е. Ільїна, уміння як складна дія містить у собі 

навички, що є автоматизованою ланкою діяльності [52]. Натомість 

Е. Абдуллін уважає, що вміння зумовлені тимчасовою природою 

музичного мистецтва та спрямовані на процес «спостереження» (термін 

Б. В. Асаф’єва) за інтонаційним розвитком слухацької, виконавської 

діяльностей, і не підлягають автоматизації [1, с. 40–49]. Ми згодні з цим 

твердженням і вважаємо, що поліфонічні вміння пов’язані з творчим 

процесом і включають свідоме застосування піаністичних прийомів і 

навичок. У даному випадку навички носять частково автоматизований 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%AE.%D0%9E.,_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92.%D0%86.%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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характер і складають основу технічного втілення поліфонічної фактури. До 

таких навичок відносимо: прийоми артикуляції, диференційовані тактильні 

відчуття, відстеження процесу інтонаційного розвитку мелодійних ліній, а 

також навички слухового контролю й самоконтролю за якістю звучання. 

Під час виконання зазначені навички функціонують одномоментно. Але 

поліфонічні вміння не обмежуються тільки зазначеними навичками. Для 

будь-якого вміння потрібні знання, оскільки вміння − це знання в дії. У 

руслі поліфонічних умінь піаністові необхідні теоретико-методичні, 

музично-педагогічні, мистецтвознавчі знання, які дозволять: аналізувати 

фактуру та її структурні елементи; розуміти специфіку виконання 

поліфонічної фактури в стильовому контексті; встановлювати 

взаємозв’язок образного змісту з технічно-виконавськими завданнями; 

виокремлювати з фактури звукові конструкти; синтезувати й аналізувати 

одночасно почуте під час виконавського процесу.  

Але жодні знання не досягнуть реалізації поліфонічного рівномірного 

голосоведення зі збереженням різних тембральних властивостей кожного 

голосу водночас, якщо бракує музичних здібностей. Основною, ґрунтовною 

здібністю, як вказує В. Петрушин, тут є музичний слух, а точніше 

«поліфонічний слух», що забезпечує здатність чути своєрідність і унікальність 

кожного окремого голосу під виконання багатоголосого твору на фортепіано. 

Не зайвим стає емоційний контекст сприйняття й виконання. Може так бути, 

що якась лінія більш подобається, і виконавець її проводить, намагаючись 

придати і якості звучання, і образності. Тут доречно згадати В. Петрушина, 

який вказував: «…ефект, що здійснює музичний твір на слухача (додамо, і 

виконавця), інколи залежить не стільки від змісту музичного твору, а скільки 

від особливостей психологічного складу слухача…» [87, с. 54]. Маючи справу з 

майбутніми вчителями музичного мистецтва можемо констатувати, що 

фактором тут стає саме попередня підготовка та досвід, а також особливості 

емоційної художньої сфери студента. Для кожного виконавця дуже важливо, 

щоб твір подобався, а поліфонічний твір частіше викликає утруднення, отже не 
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подобається. Між тим, музичне мислення, уявлення, що виникають під час 

роботи над поліфонією, поступово розвивається, змінюючи ставлення і до 

поліфонії як такої.  

У роботі над поліфонічними творами піаністи-викладачі нерідко 

використовують термін «перспектива», з метою виявлення головної ідеї, лінії 

та того фону, який її супроводжує, створюючи або противагу, або 

доповнюючи образ іншими голосами. Це спонукає на створення в уяві 

об’ємного музичного простору. Це розвиває не просто музичний слух, а 

тембральний музичний слух, який дуже важливий для виконання 

поліфонічних творів. 

Таким чином, накопичені знання, набуті навички, розвинені когнітивні 

й музичні здібності взаємодіють і створюють основу поліфонічних умінь. 

Покажемо це на рисунку 1.1.  

мислення пам’ять  слух увага 

Навички 

слухова аналіз слух досвід м’язова  артикуляція 

фактура тактильні 

відчуття 

слухові 

уявлення 

диференцій

оване 

слухове 

сприйняття 

слуховий 

контроль 
тактильний 

контроль 

здібності 

 

Поліфонічно-

виконавські вміння 

Знання 

Рис. 1.1. Взаємозв’язок складових основ поліфонічно-виконавських 

умінь 



 

54 

Отже, різноманітні музичні здібності, що розвиваються, складають 

основу для фортепіанно-виконавської підготовки, у межах якої формується 

інструментально-виконавська компетентність [22; 82].  

Аналізуючи професійну компетентність музиканта-інструменталіста, 

В. Бурназова визначає її як поліфункціональну й таку, що складається з низки 

професійних компетенцій: музично-теоретичних знань, музично-

виконавських умінь і здібностей, значущих особистісних якостей, музично-

виконавського досвіду тощо [21, с. 65–70]. 

Слід зауважити, що музично-виконавська компетентність, зокрема 

інструментальна, є основою музично-виконавської культури 

(Н. Згурська [51], Лінь Хуацінь [71]). Для її формування важливі традиції, 

школа, в межах якої здійснювалася попередня фортепіанна підготовка 

майбутнього вчителямузики. До цього ж вкажимо, що на Україні така школа 

існує, вона визнана науковцями (Н. Гуральник [41]) та стимулює іноземних 

студентів, майбутніх учителів музичного мистецтва до отримання саме цієї 

компетентності. Існують певні традиції й у фортепіанній школі Китаю, яка 

характеризується намаганням сполучати європейські та суто китайські 

традиції (Вей Тингє [153]). 

Останнім часом науковці досліджують музично-виконавські вміння, 

зокрема під час навчання гри на фортепіано достатньо в широких аспектах. 

Так, наприклад, Лу Чен досліджує артикуляційні вміння майбутнього 

вчителя музики, які вона розглядає крізь призму достатньо нового 

лінгвокультурного підходу [72]. Бай Бінь у своєму дослідженні акцентує 

увагу на музично-тембральних уявленнях, для яких дуже важливими є вміння 

педалізації та різнотембрального звуковидобування [7]. Темпо-ритмічні 

музичні вміння майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання 

гри на фортепіано досліджує Вей Сімін [28; 152]; різноманітні виконавські 

вміння, що забезпечують фортепіанну культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва досліджує Лінь Хуацінь [71]. Важливими є вміння 

самоконтролю (А. Грінченко [39]), саморегуляції, зокрема й методичної для 
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самостійної роботи в процесі фортепіанної підготовки (Лю Сянь [74]), уміння 

концертмейстерської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

що передбачає сформованість цілого комплексу спеціальних, зокрема 

технічних умінь (Ван Бін [25], Фу Сяоцзін [122]) та ін. 

У контексті дослідження доцільно застосувати поняття «поліфонічно-

виконавська компетентність», яка визначає рівень володіння поліфонічним 

комплексом виконавських умінь майбутніми вчителями музики в художньо-

освітньому процесі.  

Будемо розглядати цю компетентність як мету формування 

поліфонічно-виконавських умінь відповідно до фортепіанної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, оскільки в освітніх програмах 

поліфонічні твори найбільше застосовуються в інструментальній підготовці 

гри на фортепіано. У грі на скрипці, народних інструментах також 

застосовується поліфонія, але не в такому складному варіанті (обробки), 

відповідно до можливостей інструменту. У процесі гри на фортепіано дана 

компетенція реалізується комплексом спеціальних умінь – поліфонічно-

виконавських умінь вчителя музичного мистецтва. Визначаючи теоретичну 

модель поліфонічно-виконавських умінь, у дослідженні враховувався: склад 

поліфонічного репертуарного комплексу у виконавській підготовці піаніста; 

сутність поліфонічної компетентності, що забезпечує її функціонування в 

освітньому та виконавському процесах. 

Розкриємо докладно логіку побудови теоретичної моделі поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Поліфонічно-

виконавські вміння, що формуються на шляху отримання музично-виконавської 

компетентності як цілісного фахового утворення, передбачають освоєння певної 

низки знань: «…видів поліфонічної фактури, поліфонічних жанрів, їх 

структурних елементів, закономірностей створення й написання поліфонічних 

творів. Незайвими будуть знання щодо специфіки виконання поліфонічної 

фактури у стильовому контексті: поліфонія як вокальний діалог, як 

інструментальний, оркестровий діалог; поліфонія в хорових творах» [127, 
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с. 172]. З огляду на важливість отримання знань для студента, пропонуємо 

звернутися до тих наукових галузей, які складають основу якості роботи над 

поліфонічним твором. У процесі дослідження було визначено чотири таких 

галузі: музикознавство (знання з теорії та історії поліфонії, музичної форми, 

гармонії), мистецтвознавство (загальна історія музики та художньої культури в 

контексті її стильової еволюції), музичну педагогіку й виконавство (орієнтація 

образно-драматургічної сутності поліфонічного твору, фактури в цілісному 

розгортанні образу; методи роботи над поліфонією (технічна, художньо-

виконавська). Ми припускаємо, що інформаційність даних галузей знань 

дозволяє усвідомити таке: 

1) музично-структурну основу поліфонічних творів: 

-принципи поліфонічного викладу в строгому й вільному стилях; 

-види поліфонічної музики; 

-поліфонічні форми (будова фуги, її складові елементи); 

2) музично-смислову основу поліфонічних творів: 

- загально-історичні музичні поняття (інструментарій епохи бароко, стилістичні 

особливості поліфонічного художнього методу різних композиторів); 

- музична семантика як кодування художньої інформації щодо музичних образів 

і музично-інтонаційного їх осмислення; 

- усвідомлення поліфонії як процесу художнього розвитку тематичного 

матеріалу; драматургії тощо. 

3) методично-виконавську основу поліфонічних творів та роботи над ними: 

- методи роботи над багатоголосною фактурою, уміння відчувати її розмаїття; 

- особливості стилістичного виконання поліфонії (артикуляція, орнаментика, 

акцентування тем, динаміка, фразування) творів різних музичних епох; 

- опрацювання художнього розвитку тематичного матеріалу в різних 

поліфонічних формах.  

Отримані знання дозволяють вивчити поліфонічні закономірності 

багатоголосся й відслідковувати його розвиток; розуміти музично-інтонаційні 

елементи поліфонії та вибудовувати смислову її концепцію залежно від 
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композиторського стилю письма. Як зазначав С. Савшинський: «Чим глибші 

наші знання про твір, тим більше вони збагачують нашу уяву, поглиблюють 

розуміння, тим, природно, багатшим буде виконання, отже з більшим 

захопленням і любов’ю ми будемо працювати над ним і тим переконливіше 

будемо грати» [101, с. 44]. 

Між тим, слід вказати, що «знання, якими володіє студент, не стають для 

нього ”керівництвом до дій”; знання видів, жанрів поліфонії не обов’язково 

мають бути використаними студентом під час роботи над творами інших 

музичних жанрів, у яких поліфонія не є основним засобом виразності музичної 

тканини, але існує в прихованому вигляді, або на іншому плані музичної 

композиції» [125]. «Не маючи знань щодо поліфонії як такої, не можливо уявити 

й завдання щодо її виконання. Поліфонічна компетенція повністю забезпечить 

операційність мислення, аналітичну роботу виконавця стосовно 

драматургічного розгортання кожного голосу» [127, с. 172]. 

Саме аналітичні дії (аналіз, порівняння, узагальнення) операції 

мислення, дозволяють переосмислити отримані знання й використовувати їх 

на практиці. Викладемо цю позицію більш детально. Особливість 

поліфонічної фактури, розгортання в неї тематичного матеріалу без 

особливих цезур і явних розмежувань, створює враження плинності й 

безперервності. Такий виклад вимагає «розмежування» музичної тканини й 

застосування структурного аналізу, який дозволить чітко уявити та почути 

багатоголосну фактуру.  

Проведення аналізу пов’язано з виявленням таких властивостей 

поліфонічної фактури:  

- структурних кордонів і елементів музичної тканини (теми, 

протиставлення, інтермедії;  

- виду поліфонії (імітаційна, контрастна, підголоскова); 

- тонального й гармонійного планів, ритмічних особливостей мелодійних 

ліній; 

- знаходження інтонаційно-смислових фігур. 
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Він сприяє: 

- усвідомленню логіки розвитку музичної форми твору, що дозволяє 

домогтися цілісного виконання; 

- виникненню зорової ясності щодо сприйняття й логічного 

запам’ятовування поліфонічної фактури; 

- виявленню особливостей фактури та елементів, вносить інтонаційну й 

артикуляційну ясність у виконання, робить гру більш опуклою та 

рельєфною; 

- здійсненню гармонійного аналізу, що «збирає» мелодійне розгортання 

по вертикалі та утворює гармонійні побудови, що відповідні 

структурно-смисловій побудові; а також виявленню стильових 

особливостей гармонійного мови композитора. 

Застосування операції «порівняння» дозволяє створювати нові, 

різноманітні зв’язки в процесі пізнання певного явища, тим самим сприяючи 

більш глибокому й повному його осмислення [56, с. 114]. У якості розумової 

операції порівняння в роботі над поліфонією спрямоване на процес зіставлення: 

- музичної форми (наприклад, фуга – фугета – фугато), що спонукає звернути 

увагу на подібність і відмінність жанрових ознак, виклад тематичного матеріалу, 

структурних елементів; 

- композиторського стилю як близьких, так і протилежних напрямів: порівняти 

художній метод поліфонічних творів Й. Баха і Д. Шостаковича в межах різних 

культурних епох; Р. Щедріна, М. Скорика, П. Хіндеміт, В. Бібіка, композиторів, 

які є представниками одного часового проміжку, але представників різних 

культур. Так, наприклад, вивчаючи поліфонічні твори Баха, слід слухати його 

вокальну, інструментальну, органну музику. Особливо стосується останньої, 

коли йдеться про транскрипції органних творів композитора. Знайомство з 

іншими творами Й. Баха студенти мають можливість глибше усвідомити 

музичний стиль композитора. 

У межах порівняння цікавим уявляється порівняння особливих рис 

поліфонії композиторів-класиків, романтиків (Л. Бетховена, С. Франк, Ф. Шопен 
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та ін.). Порівняння активізує систему асоціацій, та, як стверджує А. Каузова, 

«…барвисті порівняння допомагають розкрити художньо-емоційний зміст 

музичного твору» [32, с. 114]. 

Процес узагальнення здійснюється у зв’язку з аналізом, синтезом і 

порівнянням. Ця операція може бути спрямована на виявлення: 

- загальних закономірностей жанру поліфонічного твору в межах певної епохи, 

коли дотримуються музичні традиції, його філософське й естетичне осмислення 

як ознаки історичної епохи. Прикладом можуть бути сюїти, партіти Й. Баха. 

- стильових особливостей композиторської мови. Наприклад, Прелюдій і фуг 

Д. Шостаковича, Р. Щедріна, П. Хіндеміта, українських композиторів, що 

дозволяє уявити не тільки автора, а й виявити загальні тенденції поліфонічного 

мистецтва ХХ століття. 

- закономірностей жанру (наприклад, фуги), але в різній історичній проекції. 

Уцілому узагальнення сприяє накопиченню знань, стильовому 

сприйняттю поліфонічної музики та її розумінню, що забезпечує якісну 

подальшу виконавську інтерпретацію. 

Знання стосовно поліфонії стають основою функціонування спеціального 

різновиду музичного мислення – поліфонічного (Г. Давидчик [43], 

О. Полатайко [116], С. Рогова [93], О. Рожко [94], Сяо Лі [116], К. Южак [141]). 

Відомо, що музично-педагогічна наукова галузь не застосовує такого поняття 

як поліфонічне мислення. Між тим, у музикознавстві поліфонічне мислення 

розглядається як особливий інструмент пізнання складної системи [93]; як 

здатність диференційовано-цілісно уявити одночасний розвиток декількох 

мелодійних ліній, розвиток декількох фактурних пластів з їх політональним, 

поліладовим, полігармонічним, політембровим багатством» (Б. Теплов [117, 

с. 23); як психічний пізнавальний процес, інтелектуальна діяльність, що має 

образно-інтонаційну природу, містить специфічні конструктивні елементи й 

категоріальний апарат, цільовою спрямованістю цієї діяльності є відображення 

контрасту в одночасності, процесу поступового визрівання  протиріч 

діалектичного розвитку буття» [94, с. 6]; як процес реалізації інтелекту 
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музиканта, який спрямований на усвідомлення логіки мелодійного, лінеарного 

руху голосів, типів їх взаємодії в умовах багатоголосої фактури [43]. Автор у 

своєму дослідженні розглядає у взаємодії три види мислення людини: 

практично-дієве, наочно-образне та словесно-логічне й частку їх участі в 

поліфонічному мисленні. 

Слід зауважити, що останнім часом і в музичній педагогіці 

застосовується поняття «поліфонічне мислення». Ідеться про доробок 

О. Полатайко та Сяо Лі [116]. Зокрема вчені застосовують це поняття 

відповідно до процесу сприйняття поліфонії, але їх позиції та ідеї, зокрема й 

теоретичні напрацювання щодо феномену поліфонічного мислення стають 

слушними й для формування поліфонічно-виконавських умінь. 

Говорячи про мисленнєві операції в контексті структури поліфонічно-

виконавських умінь, варто згадати й про мовно-логічну сферу, що 

виявляється в особливостях музичної мови, а саме: 

а) у застосуванні системи уявлень і понять, що відображають специфічні 

закономірності поліфонічного викладу й розвитку; 

б) у музично-риторичних фігурах-символах;  

в) під час використання логічних операцій аналізу, порівняння, 

розрізнення, визначення, узагальнення. 

До когнітивно-операційних, мисленнєвих процесів віднесемо й наочно-

образні процеси сприйняття та виконання поліфонічної фактури. Це 

зумовлено тим, що поліфонія як художній метод віддзеркалюється в 

музично-текстовому оформленні. Студент має їх виокремити, зрозуміти як 

поліфонію. Окрім того, можна говорити і про уявно-образні асоціації під час 

сприйняття та виконання поліфонічного фрагменту або цілого твору. Отже, 

наочно-образні процеси виявляються:  

а) у вигляді асоціативних образів, метафор, просторових уявлень; 

б) у розпізнаванні графічно-наочної «багатошаровості» музичного 

тексту; 
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Не можна не звернути уваги й на дієвість поліфонічно-мисленнєвих 

процесів, які виконавець застосовує під час опрацювання твору та пошуку 

смислової ідеї для його інтерпретації. До цієї сфери когнітивно-мисленнєвих 

процесів можна віднести:  

а) осмислене ставлення до тембро-динамічного забарвлення кожного 

голосу музичного твору;  

б) розуміння важливості артикуляційної диференціації голосів; 

в) уміння простежити розвиток будь-якої лінії багатоголосої фактури в 

загальному звучанні твору. 

На підставі зазначеного можна стверджувати про певну системність 

когнітивно-мисленнєвих процесів у роботі над поліфонічними творами. Вони 

поширюються на три основні сфери музиканта-виконавця. Ми припускаємо, 

що синтез даних видів мисленнєвих процесів щодо сприйняття та виконання 

поліфонії поєднує: музично-інтелектуальні, перцептивно-диференційовані, 

тактильно-слухові можливості музиканта та презентує його системність 

поліфонічно-виконавської компетентності. 

На основі зазначеного, з орієнтацією на поліфонічно-виконавську 

компетентність визначено поняття «поліфонічно-виконавські вміння 

майбутніх учителів музичного мистецтва». У дослідженні це – комплекс 

опрацьованих музично-виконавських дій на ґрунті свідомої інтонаційно-

семантичної, артикуляційно-тактильної лінеарної диференціації 

поліфонічної фактури з урахуванням стильових особливостей 

композиторської мови в контексті музичної епохи, який зв’язаний із 

цілеспрямованим використанням поліфонії як музичного явища у формуванні 

музичної культури школярів та розвитку їх здібностей. 

Особливого значення в контексті сучасних вимог музичного виконавства, 

на думку Г. Давидчик [44, с. 4], набуває створення науково-педагогічних основ 

формування поліфонічного мислення майбутніх професійних музикантів. Також 

існує твердження про поліфонічний склад мислення кожного відомого артиста-

музиканта. Саме цей вид музичного мислення дозволяє виконавцеві 
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«…органічно сприймати архітектоніку творів, у тому числі чути й 

усвідомлювати закономірності лінеарної структури поліфонічних опусів» [44, 

с. 4]. Поділяючи точки зору науковців, можемо вказати на важливість 

поліфонічної музики, оскільки саме вона формує відповідне поліфонічне 

мислення, що сприяє розвиткові здібностей сприймати й спостерігати за 

кількома діями та явищами водночас, особливо під час виконання твору. 

Теоретична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва певним 

чином слугує базою для реалізації когнітивних процесів, а також дає 

можливість усвідомити теоретичні основи поліфонії. Це забезпечує не тільки 

ґрунт для якісного опанування поліфонічних творів, але й і перспективи 

грамотного застосування теоретичних основ у виконавській і педагогічній 

практиці (Вей Сімін [152], А. Давидчик [44], І. Дубінін [47]). 

Отже, на основі зазначеного вводимо перший важливий компонент: 

інтелектуальний. Він охоплює сукупність усіх знань щодо феноменології 

поліфонічного в музиці, мистецтві та життєвих реаліях, і включає такі вміння: 

опрацьовувати та застосовувати на практиці літературу з історії розвитку 

поліфонії, її видів, структурних елементів, різновиду фактури; уміння 

використовувати знання в процесі вивчення поліфонії.   

Інтелектуальний компонент складається з таких елементів: 

 пізнавальні психічні процеси в набутті музично-теоретичної бази з 

питань поліфонії;  

 поліфонічно-стильова грамотність у процесі опанування поліфонічного 

твору. 

Відповідно до елементів передбачено володіння такими вміннями: 

 опрацьовувати та застосовувати на практиці літературу з історії 

розвитку поліфонії, її видів, структурних елементів, різновиду фактури; 

 використовувати знання в процесі вивчення поліфонії. 

Знання самі по собі для музиканта несуть опосередкований характер, 

головне – це коли знання підкріплюються музичним досвідом. Найбільш 
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ґрунтовним дослідженням стосовно досвіду сприйняття поліфонії є дисертація 

М. Сибірякової-Хіхловської [103]. Автор розглядає «досвід сприйняття 

поліфонії» як інтегровану систему, якість художньо-перцептивної діяльності 

особистості, яка формується  в процесі спілкування з поліфонічною музикою та 

забезпечує її диференційно-цілісне емоційно-образне осягнення та 

інтерпретацію [103, с. 168]. Ми згодні з дослідницею стосовно того, що досвід 

водночас є процесом і результатом. Набуття досвіду – процес, а його рівень, 

тобто результат, завжди є орієнтиром для динамічних змін освітнього процесу. 

За концепцією дослідниці, для досвіду сприйняття поліфонії важливим є не 

лише «накопичення комплексу знань», а й «…розвитку вмінь і навичок у галузі 

поліфонії», що забезпечують її емоційне переживання, інтелектуальне розуміння 

та інтерпретацію в педагогічній діяльності» [103, с. 169]. Головним у досвіді 

сприйняття дослідниця виокремлює досвідно-слуховий компонент.  

Для накопичення музично-перцептивного досвіду активізується 

найголовніший «інструмент»  музичний слух та його різновиди: 

мелодійний, гармонійний, тембро-динамічний, поліфонічний.  Поліфонія – 

це самостійний розвиток горизонтальних мелодійних ліній, пов’язаних 

вертикальною логічною послідовністю. Здатність до відтворення та 

сприйняття лінеарності мелодійного розгортання голосів пов’язана з 

«горизонтальним» або мелодійним слухом. М. Старчеус розглядає музичний 

слух – як здатність розрізняти й уявляти характеристики та властивості 

звуків, співзвучань, звукових структур, які мають виразне й 

смислоутворювальне значення в музиці [113, с. 14]. 

У музичній педагогіці розрізняють кілька видів слуху: мелодійний, 

гармонійний, ладовий, поліфонічний, абсолютний та відносний. Мелодійний 

слух має дві основи − відчуття ладу й музично-слухові уявлення. Це є підстави 

виокремлювати два компоненти мелодійного слуху, що й робить Б. Теплов: 

відчуття ладу − перцептивний або емоційний (необхідний для повноцінного 

сприйняття мелодії). Другий − репродуктивний або слуховий (пов’язаний із 
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відтворенням мелодії та наявністю слухових уявлень) [117, с. 182]. На думку 

І. Браудо, «мелодія є вираз процесу підйому й падіння» [119, с. 58]. Рельєфність 

мелодійного викладу залежить від розуміння музичної мови як інтонації. 

Б. Асаф’єв визначав інтонацію як багатоскладне явище, що включає 

мелодійний, гармонійний, тембровий, ритмічний елементи і характеризує 

образний зміст твору [5, с. 198]. Інтонаційно-смислова виразність за допомогою 

артикуляції «…робить мелодійні лінії рельєфними та ясними для сприйняття» 

[117, с. 185]. Видатний педагог К. Ігумнов вважав інтонацію ядром музичного 

образу. На його думку, змістовність виконання залежить від «уміння передати 

інтонаційний зміст твору» [80, с. 56]. 

Г. Ципін відзначав, що якщо розвиток мелодійного слуху тісно 

пов’язаний із проблемою інтонації, з розшифруванням, з образно-поетичною 

сутністю та відтворенням в адекватній виконавській дії, то слухове освоєння 

інтонації незмінно починається з проникнення у виразний сенс інтервалу 

[129, с. 54]. Ці міркування важливі для сприйняття поліфонічної тканини. 

Так, наприклад, М. Старчеус стверджує, що під час сприйняття поліфонії 

необхідно виокремлювати слухом «ведучого» та «підлеглого» рівнів музичної 

тканини [112, с. 168]. Такі перцептивні «розшарування поліфонічної тканини на 

означені рівні» дозволяє фіксувати слухом мелодії голосів, що й складають 

поліфонічне ціле. Можна уявляти діалог голосів, де хтось домінує, але це не 

позначається в нотах, але фіксується слухом і передає мисленню відповідну 

інформацію. Слух може переходити від лінії до лінії, від голосу до голосу, 

фіксуючу провідну роль того з них, який уявляється основним, його М. Старчеус 

позначає як «сукупний тематичний процес», підкреслюючи його 

діалогічність [112, с. 168–169]. 

Між голосами існують також інтервальні співвідношення (широкий, 

вузький, рух вгору, вниз, консонанс, дисонанс). Прикладом може слугувати  

Прелюдія Фа дієз мажор з ДТК Й. С. Баха (1 том), де поліфонічна тканина 

вимагає ілюзії безперервної плинності.  
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Але поліфонічна лінеарність нерідко ускладняється пунктирним 

ритмом (ДТК, Т.1 Прелюдія і фуга ре мажор). Взагалі ритм відіграє 

першорядну роль у будь-якому контрапунктичному творі [66]. На думку 

А. Каузової, «почуття тактової ритміки стає канвою, над якою розгортається 

поліфонічна мелодія». Минаючи тактовий метр, уміти чути ритм мелодійних 

побудов, зберігати розбіжність внутрішніх кордонів між голосами у 

виконанні багатоголосся [57, с. 82]. 

Нагадаємо, що основою багатьох тем Баха є протестантські хорали. 

Розуміння джерела (словесного) надає ясності музичній інтонації та її сенсу. 

Аналізуючи ДТК І. С. Баха, звернемо увагу на риторико-інтонаційні основи 

музичної мови. Музичні фігури мають подібний зміст. Інтонаційно- 

ритмічний рельєф теми має ідею. Тому виконання поліфонії потребує вміння 

визначати в багатоголосній фактурі звукову закономірність, розуміти 

смислову інформацію звукового потоку як символіки, яка властива 

композиторському художньому методу. 

Специфіка виконання поліфонії пов’язана зі сприйняттям не тільки 

горизонталі, але й вертикалі. Вертикаль вносить логічну пропорційність 

лінеарному рухові голосів. У поліфонічному творі вертикальний контроль 

здійснюється завдяки гармонійному слуху. Гармонійним слухом називають 

музичний слух у його прояві по відношенню до співзвуччя − комплексу звуків 

різної висоти в їх одночасному поєднанні [129, с. 62]. Гармонічне сприйняття 

має два аспекти: сприйняття ладових функцій акордів і сприйняття самого 

характеру звучання вертикалі (Ю. Тюлін). Уміння аналізувати ладотональні 

зміни та емоційно їх сприймати, дає можливість відчувати зміни гармоній, їх 

тембральну красу в цілісній архітектонічній побудові.  

Видатні педагоги-музиканти (Н. Метнер, Л. Оборін, Г. Нейгауз, 

Л. Баренбойм) вказували на важливість гармонії у фортепіанному виконанні, 

звертаючи увагу на гармонійний розвиток як процес, на інтелектуально-

психологічну значущість гармонії, тембральну колористику її смислу.  
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Зауважимо, специфіка інструментів: органу, клавікорда, клавісина, 

фортепіано та ін. впливає на сприйняття виконуваних творів і техніку їх 

виконання. Наприклад, на клавесині виконавець не може впливати на 

тембрально-динамічну характеристику виконуваного твору. Піаністичні 

засоби втілення динаміки й тембру на інструменті включають роботу 

гармонійного та мелодійного слуху. Особливо це стосується сприйняття 

тембрового забарвлення гармоній, яка багато в чому залежить від регістра й 

динаміки.  

Подання диференційованого сприйняття звукового тембру, 

безсумнівно пов’язано зі слуховими уявленнями, зокрема й у процесі гри на 

фортепіано (Чжу Їн [154]). Для цього необхідно розуміти можливості (тембр, 

динаміку) інструменту й володіти виконавськими прийомами. Вони 

відрізняються в різних клавішних інструментах. Динаміка дозволяє 

розмежовувати голоси за рахунок контрасту, вибудовувати «террасоподібну» 

динаміку, вибудовувати форму твору, кульмінаційну та звукову перспективи. 

Поліфонічна політембральність властива контрапункту. Тембрально, за 

словами Браудо, – це взаємодія ритміки, динаміки, артикуляції [19, с. 46]. В 

імітаційній поліфонії важливо роз’єднувати голоси не тільки динамічно, але 

й сприймати їх тембрально зміненими. Приховане двоголосся у творах 

Й. Баха також пов’язано з властивостями тембро-динамічного ладу, тобто 

з’єднання двох регістрів, тому кожному голосові властива своя тембро-

динамічна характеристика. Усі переглянуті види слуху є складовими 

поліфонічного слуху. Науковці розуміють поліфонічний слух «…як складну, 

єдину здібність, направлену на цілісне сприйняття специфічних властивостей 

поліфонічної музики й поліфонічності як загальної та суттєвої властивості 

багатоголосся» [57, с. 79]; як «здібність диференційовано сприймати (чути) й 

відтворювати в музично-виконавській дії декілька сполучених між собою в 

одночасному розвитку звукових ліній» [129, с. 58]. 

Особливого значення набуває саме поліфонічний слух, який дозволяє 

сприймати багатоголосну фактуру диференціьовано за горизонталлю, 
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вертикаллю, діагоналлю. О. Готсдінер підкреслює важливість участі 

музично-слухових здібностей у виконавському процесі й формує 

багаторівневу систему функціонування музично-слухових 

здібностей [36, с. 58–59]:  

1. Мікродиференціальний (сенсорний) рівень − характерна умовно-

рефлекторна реакція на основну якість звуку (висоту, тембр, гучність). На 

цьому рівні відбувається тонкий сенсорний аналіз елементарних якостей 

звуку та їх взаємодії між собою. 

2. Звуковисотно-інтонаційний рівень − відображення звуку 

відбувається на рівні сприйняття: цілісний музичний звук переживається як 

частина мотиву, інтервалу, акорду, як ступінь ладу.  

3. Емоційно-семантичний рівень − спирається на добре розвинене 

відчуття ладу й довільні, стійкі музично-слухові та музично-ритмічні 

уявлення. На цьому рівні проявляються інформаційна, репродуктивна, 

евристична функції музично-слухової системи. 

4. Інтегрально-семантичний, евристичний рівень – формується 

сукцессивний (поступове сприйняття інформації Х.Л.) та симультанний 

(одномоментне сприйняття інформації Х.Л.) процеси побудови музичного 

образу й аналітико-синтетичні операції музичного мислення. 

Вважаємо, що зазначені рівні мають активно функціонувати під час 

виконавського процесу на всіх етапах роботи. Але активність кожного з них 

може бути різною, залежно від означених завдань. На останньому рівні 

початковий (перший) рівень мінімалізується, слабшає, другий спостерігається у 

фоновому стані. 

Приймаючи за основу пропоновані рівні, вкажемо, що всі вони і 

складають поступове накопичення музично-перцептивного досвіду. На 

перцептивному досвіді ґрунтуються такі вміння, як: уміння слухати, 

вслуховуватися, перцептивно відрізняти багатоголосся, смисл і виразність 

кожного голосу. На жаль, студенти, які йдуть навчатись у педагогічні 

університети на спеціальність вчителя музичного мистецтва нерідко мають дуже 
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обмежений перцептивний досвід. Це звужує їх музичний кругозір, який є 

основою для набуття фахової компетентності [125]. 

На основі всього визначеного включаємо до структури поліфонічно-

виконавських умінь перцептивний компонент. Перцептивний компонент містив 

такі елементи:  

 розвинений поліфонічний слух;  

 сформованість слухової перцепції та самоперцепції. 

Їм відповідали такі вміння: 

 диференційоване сприйняття музичного звуку як ізольованого, так і в 

певній звуко-інтонаційній системі;  

 розуміння інформаційної складової звукового потоку на основі 

сформованих стереотипів-кодів щодо музичної інтонації, ритмо-інтонації;  

 цілісного узагальнення оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного подання в різних стилях (поліфонія бароко, класицизму, 

романтичної та сучасної музики);  

 керування різними видами музичного слуху (мелодійний, гармонійний, 

тембральний, ритмічний) у сукупності з поліфонічним. 

Проблема виконання поліфонічних творів завжди була в центрі уваги 

видатних піаністів-педагогів (Ф. Бузоні, В. Гізекінг, Г. Гульд, Я. Зак, 

С. Фейнберг), зокрема, що стосується виконання клавірних творів 

Й. С. Баха. Теоретичні та стилістичні питання ґрунтовно викладені в 

монографіях А. Швейцера [133] і І. Браудо [19; 20], а також у працях: 

Є. Дапрейтер [45], П. Бадура-Скода [6], Е. Бодкі [16], В. Маргуліса [76], 

Й. Форкель [121] та ін. 

Виокремлення практикою особливих аспектів роботи над поліфонією 

спонукає розглянути, як інтелектуальні вміння проявляються в здатності 

оперувати й застосовувати музично теоретично-методичні знання на практиці 

на відповідному рівні перцептивних здібностей, що відображають поліфонічне 

мислення. Володіння поліфонією, вміння її грати з технічного погляду має свої 
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суттєві властивості. Виконавська техніка забезпечує втілення образів твору, 

тобто вона стає інструментом реалізації музики (Сай Лін [156]).   

Виконання поліфонічної музики також вимагає володіння певними 

навичками гри, пов’язаними зі специфікою звуковидобування поліфонічної 

фактури (диференційованості тактильних відчуттів для проведення кожного 

голосу та звукової ієрархії) та дотримуванням стильової інтерпретації музики 

бароко (артикуляції, мелізматика, агогіки, педалізації), а також поліфонії в 

інших стилях. Визначальним засобом у виконанні старовинної музики є 

артикуляція, вона ж стає актуальною і для поліфонії в інших стилях.  

Є. Тітов пояснює, що «музичну артикуляцію, подібно артикуляції 

мовній, потрібно визнати як явище, що реалізує звукову площину музичної 

мови» [118]. На думку Ф. Валєєвої, «…як засіб художньо-творчого 

інтонування музики, артикуляція дозволяє рельєфно підкреслити семантичну 

сутність музики бароко» [23]. Науковець О. Сокол вважає, що вірність 

вимови музики Й. Баха потребує аналогії з усіма сферами інтонаційно-

художнього фонду його епохи − мелодійними, мелодійно-моторними 

інтонаційними образами, вокально-речитативними, декламаційними, 

псалмодійними, хоральними, ансамблевими, пісенними, аріозними, 

танцювальними, маршовими тощо [109, с. 199]. Можливий підхід сприяє 

розумінню образно-семантичного сенсу музики. Але її практичне втілення 

«передбачає роботу рухово-ігрового апарату виконавця ... комплексу 

психофізіологічних реакцій ігрової моторики» [58]. 

Зауважимо, що незалежно від історичної епохи (враховуючи стиль і 

композиторську мову) під час гри поліфонії виконавець дотримується вимоги 

«звукової ієрархії», яка пов’язана з відповідними тактильними відчуттями. 

Завдяки розмежуванню тривалості нот та їх співпідпорядкованості, дрібні 

«укладаються» на тлі довгих нот. Це дозволяє зберігати гнучкість 

голосоведення в багатоголоссі, що в цілому надає грі особливу плинність. Саме 

чуйність тактильних відчуттів, від глибокого натискання до компактного на 

шістнадцятих нотах, є основою диференційованих тактильних відчуттів. Крім 
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цього важлива готовність і пальцева спроможність до розмежування голосових 

ліній шляхом: розбіжності штрихів, фразування та кульмінацій, ритмічного 

малюнку, динамічного розвитку не тільки між руками, але й однією рукою. 

Тобто рука відчуває діалог двох «осіб». 

Звернемо увагу, що «формою зовнішнього прояву артикуляції є 

штрих», як стверджує Є. Титов [118]. У творах Й. Баха практично відсутні 

авторські вказівки, тому існує традиція їх виконання. Це стосується 

штрихів: legato, non legato або раrtamento (імітація смичкового 

інструменту − віолончелі), підкреслення, акценти, stасcato). Особливість 

останнього − у відсутності легкого удару на фортепіано й усвідомлені його 

як detache (Інвенція Фа мажор, Фуга ля мінор з ДТК ІІ т.). За словами 

А. Швейцера, «…Бахівське legato багатше й диференційоване порівняно зі 

звичайним фортепіанним, настільки його аплікатура багатша й 

різноманітніша нашої» [133, с. 272]. Загалом, артикуляційна техніка 

виконавця значною мірою пов’язана з артикуляційними можливостями 

інструменту, які обмежують здійснення на ньому звуковисотного, 

тембрового, динамічного, довготного та інших видів інтонування звуків, 

пояснює О. Сокол [108, с. 28].  

Дослідниця Лу Чен конкретно досліджує феномен умінь музично-

виконавської артикуляції, який інтерпретує як «…процес і результат 

освоєння ігрових тактильних прийомів звуковидобування, що визначають 

характер музичного твору, заснованих на усвідомленому ставленні до 

інтонаційної, фразеологічної, семантичної, художньо-стильової 

диференціації музичного звукового потоку або нотного тексту, здійснюваних 

під впливом слухових уявлень і самоконтролю» [72, с. 123–124]. 

У дослідженні ми не обмежуємося музикою бароко, тому відзначимо, 

що артикуляція в поліфонічних творах В. Моцарта більш різноманітна та 

сприяє рельєфності голосів. Іноді вона уподібнюється смичковим і 

оркестровим штрихам, а іноді це оперна (драматична, комічна) музична 

мова. На відміну від В. Моцарта, поліфонія Л. Бетховена – це «засіб 
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зростання драматичної напруженості, збагачення тематизму» (А.  Галигіна 

[31]). Артикуляція підкреслює вольовий ритм конфліктних образів 

композитора. Конкретизуючи зміни в поліфонії в добу романтизму, 

А. Галигіна зазначає, що поліфонія гармонійно, фактурно й мелодійно 

оновлюється. «Масштабні полотна С. Франка цьому приклад. Об’ємна 

фактура, яскраво виражені органо-реєстрові фарби, артикуляція великими 

музичними побудовами» [31]. Таким чином, робота над поліфонічними 

творами спонукає студента, майбутнього вчителя музичного мистецтва під 

час опанування поліфонічними творами до оволодіння технічними 

можливостями відповідно до інтонаційно-тембральних, інтонаційно-

динамічних та інтонаційно-артикуляційних завдань. 

У контексті зазначеного вводимо третій компонент поліфонічно-

виконавських умінь – праксеологічний. Праксеологічний компонент 

складався з таких елементів:  

 сформованість тактильно-диференційованих артикуляційних 

навичок та їх застосування;  

 володіння різними виконавськими засобами відповідно до стильових 

особливостей інтерпретації поліфонії.  

Відповідно до них визначені такі вміння:  

 диференційоване напруження пальців, що виконують різні за тембрами 

лінії; одномоментне виконання різної артикуляції в різних голосах;  

 інтонаційна виразність кожного голосу в контексті усвідомленням 

стильової специфіки його смислового та драматургічного 

навантаження. 

Інтрепретація поліфонічного твору, як відомо, проглягає в площині 

філософії діалогу/полілогу. Рівноправність усіх мелодійних ліній у їх 

драматургічній образній взаємодії спонукає до уявлень відповідної 

діалогічної проекції. 
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Нагадаємо, що поняття діалог (від др.-гр. dialogos − розмова, бесід) – 

це засіб спілкування між двома особами, якщо спілкування здійснюється в 

більшому колі учасників, то це позначається словом полілог. Це… «речова 

комунікація, в якій на рівних правах беруть участь більше двох–трьох 

людей» [40]. У цих обставинах створюються суб’єкт-суб’єктні 

зв’язки [99; 123].  

Протягом багатьох століть поняття «діалог» як філософська категорія 

зберігає свою актуальність. За античних часів діалог був літературним 

жанром (згадаємо «Діалоги» Платона) і формою розвитку (діалог як 

протиставлення масовим сценам і монологу в драмі), а також методом 

філософського дослідження. Обговорення філософських проблем за 

допомогою діалогу як методу знаходження істини, ґрунтувалося на 

первинній думці про поняття, а впродовж розмови відбувалося 

порозуміння та з’ясування істини, досягалася загальна згода. Нагадаємо, 

що сократівська істина не мала певного формулювання, її немає в останніх 

висловлюваннях, вона народжується під час обговорення.  Утворюється 

схема (питання – відповідь – питання) близька за будовою такому 

поліфонічного жанру як фуга. З точки зору даної позиції питання виконує 

роль теми, відповідь − протиставлення теми, побудована на розвитку 

теми, потім знову поява теми, але оновлена (у новій тональності). 

Розуміння в тексті «структурного діалогу» сприяє виокремленню та 

виразному проведенню головних ліній (тем) у багатоголосній фактурі. 

Окрім зазначеного виду діалогу в структурі поліфонічного твору, зокрема 

фузі, діалог наявний між мелодійними лініями (голосами); між темами та 

інтермедіями, що нерідко складаються із секвенцій.  

Філософські ідеї природно поєднуються з поліфонічною музикою. Саме 

фуга поєднує поглиблене вивчення принципу поліфонічного розвитку 

(імітаційне, контрастне, підголосне), агогічних (динаміка, темп) і музично-

синтаксичних (паузи, ритм) властивостей, риторико-семантичної знаковості та 

формує зрілість мислення, пізнання смислової значущості не тільки кожного 
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голосу, але й цілісність побудови для передачі безперервності та плинності у 

викладі, почуття значимості, символічності й нескінченності музики. 

Сприйняття поліфонічної горизонталі як лінеарного діалогу стимулює 

слухові уявлення до розшарування музичної тканини, тембрального 

озвучення мелодійних ліній і відповідних тактильних диференційованих 

відчуттів, які в інтерпретації твору вже наповнюються філософсько-

діалогічним смислом. Це вже не технологічна концепція виконання 

(праксеологічний компонент), а діалогова.  

Діалогічність, виражена засобами поліфонії як художнього методу 

виявилася не тільки у фугах, але й у великих формах (концертах, сонатах) як 

Solo і Tutti, у протиставленнях хору й солістів, голосу й музичних 

інструментів. Отже, феноменологія діалогу та поліфонічні жанри утворюють 

музично-структурні зв’язки. 

Наведемо також приклад виходу поліфонічного діалогу за межі 

музики. Застосування поліфонії в літературній сфері та введення терміну 

«поліфонічний діалог» представлено працею М. Бахтіна «Проблеми 

поетики Достоєвського» [9]. Для М. Бахтіна поліфонія «це різні голоси, що 

співають по-різному на одну тему. Це багатоголосся, що розкриває 

різноманіття життя і складність людських переживань» [9, с. 74]. У 

поєднанні з позицією, що «…нічого остаточного у світі ще не відбулося, 

останнє слово світу і про світ ... не сказано, світ відкритий і вільний» [9, с. 

285] свідчить про поліфонічне світовідчуття М. Бахтіна, його філософське 

баченні буття й нескінченності його сутності. В. Біблер, досліджуючи 

роботи Бахтіна щодо поетики культури, виокремлює два полюси діалогу: 

«мікродіалог», тобто «внутрішня мова» та «макродіалог» − діалог між 

героями. Культуролог застосовує поняття «діалогу культур», що виходить 

за межі свідомості, поступово змінюється, збагачується новим 

сенсом [12, с. 69].  

Зазначені рівні кореспондуються не лише з філософським, але й із 

психологічним аспектом мікродіалогу, «діалогу свідомостей»: розуміння 
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іншого, входження в його світ, його емоції та переживання. Зазначений 

«мікродіалог», на нашу думку, може розглядатися як особливий психологічний 

рефлексивний стан людини, в якому рефлексія виступає: механізмом 

зіставлення та знаходження концепції в процесі інтерпретації твору; здатністю 

себе чути, самоконтролювати й регулювати власне виконання (гру); 

самоусвідомлення себе як суб’єкта комунікації, зокрема у творчому 

мистецькому процесі (Ван Яцзюнь [24], Мен Сіан [79], А. Грінченко [39], Мінь 

Шаувей [81] та ін.). 

Наступний вид діалогу «макродіалог» – «діалог культур». На думку 

В. Біблера, всі роздуми М. Бахтіна збігаються до нової концепції − діалогізм 

у контексті культури», де культура − «феномен, власного обсягу немає, а 

існує тільки на межі, тобто тільки в контексті міжкультурного діалогу» [13]. 

Поліфонічна музика, а особливо музика бароко (далекий культурний шар) 

донині викликає питання у виконавців. Для виконавця та слухача важливо 

вміти перейматися тією культурою, усвідомити той міжкультурний простір, 

що відокремлює виконавця та слухача від «культурного тексту» та надає 

нове розуміння й бачення виконуваної музики. З позиції діалогу, 

поліфонічний твір (фуга або інший) як історично-культурний контекст, 

формує нові смисли, образи, при цьому зберігає особливості жанру. Фуга 

пізнається незалежно від епохи, стилю, композиторської музичної мови. 

Фуга як домінуючий поліфонічний жанр-форма, що застосовується в різних 

епохах і стилях дозволяє розуміти діалог культур, оскільки в кожному стилі 

одна й та сама образно-діалогічна ідея, що має філософічний або 

психологічний ґрунт, відображена різними засобами виразності (темпо-ритм, 

лад, інтонація, гармонія, наявність або відсутність тональності).Таким чином, 

відстежуючи діалогічну взаємодію різних епох, шляхом знаходження 

подібності й відмінності, виявлення зв’язків і зіставлення традицій, музикант 

(майбутній учитель музики) формує розуміння стилю в межах епохи, 

музичної мови композитора та його національної приналежності саме у 

зіставленні з іншими епохами. 
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Керуючись ідеєю діалогизму М. Бахтіна, В. Каліцький у дисертаційній 

роботі розкриває специфіку музичного діалогу та музичного спілкування 

шляхом виявлення музично-комунікативних взаємин. Автор трактує 

музичний діалог як сучасний виконавсько-інтерпретаторський концепт і 

бачить його сутність у «єдності творчого процесу − від композиторського 

задуму до реципієнтного сприйняття». Ідеться про діалогічні відносини в 

тріаді: композитор – виконавець – реципієнт [54].  

Як зазначалося раніше, в діалозі чергуються питання, відповіді, 

з’являється розуміння або нерозуміння. Така конструкція «поліфонічного 

діалогу» для майбутніх учителів музичного мистецтва стає основою для 

пояснення поліфонії як такої школярам, зокрема під час вербальної 

інтерпретації.  

Музикант, трактуючи музичний твір, намагається почути та 

зрозуміти іншу мову (композитора), переймається музичною лексикою 

епохи бароко. Уміння занурюватись у підтекст культури, максимально 

зближує виконавця з автором для прочитання глибинної інформації між 

рядками. Виконавець досягає рівня «співавтора». Отже, інтерпретація 

музичного тексту – це діалогічний процес, у якому семіотична система 

музичної мови виявляється інструментом комунікації. Для слухача 

сприйняття музичного твору залежить від розуміння його змісту. У зв’язку 

з цим В. Медушевський наголошує на діалектиці «найближчого» й 

«далекого» змісту, що формує відносини слухача до тексту. «Найближчі» 

значення − це шар більш-менш явних ознак музичного сенсу, який 

закріплений у інтонаційній формі музики. «Далекі» значення – це шар 

глибинних тлумачень та інтерпретації музичного твору [77].  У взаємодії 

цих значень криється джерело індивідуальних слухацьких відносин і 

музично-розумових дій. Реципієнт, за словами В. Каліцького, 

«…комунікативно входить до діалогічного зв’язку з авторським задумом і 

з виконавською інтерпретацією, сприймає весь процес художнього 

втілення. Слухач, сприймаючи, осягає зміст музики, на основі особистого 
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досвіду й уявлень, що народжує інваріантний реципієнтний 

зміст» [54, с. 122]. 

Отже, останій компонент визначено як діалогічний, який охоплює 

діалогічно-комунікативні відносини між композитором – виконавцем – 

слухачем. Діалогічний компонент містив такі елементи:  

 осягнення комунікативного концепту поліфонічної музики різних 

стилів як основи драматургії твору;  

 художньо-діалогові інтенції в інтерпретації художніх образів 

музичного твору (виконавський і викладацький аспекти).  

Відповідні до цього компоненту вміння:  

 виразно проводити партії кожного голосу подібно до вербального 

діалогу, виокремлювати головні «лінії» звукової маси відповідно до 

розгортання музичної форми й образу;  

 здійснювати «діалог» з композитором, слухачами, враховуючи 

культурно-історичні стилі та їх поліфонічний контент. 

Таким чином, поліфонічно-виконавські вміння мають чітку структуру, 

яка складається з ключових компонентів, кожний із яких містить по два 

елементи. Безпосередньо вміння складають основу визначених елементів. 

Уся модель представлена на рисунку 1.2 
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ПЕРЦЕПТИВНИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ДІАЛОГІЧНИЙ 

КОМПОНЕНТ 

Елементи: 

пізнавально-психічні 

процеси; 

поліфонічно-

стильова грамотність 

Уміння: 
опрацьовувати й 

застосовувати на 

практиці 

літературу з 

історії розвитку 

поліфонії, її 

видів, 

структурних 

елементів, 

різновиду 

фактури; 

використовувати 

знання в процесі 

вивчення 

поліфонії 

Елементи: 
розвинений 

поліфонічний слух; 

слухова перцепція та 

самоперцепція 

Уміння: 
диференційоване 

сприйняття 

музичного звуку як 

ізольованого, так і в 

певній звуко-

інтонаційній системі; 

розуміння 

інформаційної 

складової звукового 

потоку на основі 

сформованих 

стереотипів-кодів 

щодо музичної 

інтонації; цілісного 

образно-

семантичного 

узагальнення оцінки 

музичного образу 

Елементи: сформованість 

тактильнодиференційованих 

артикуляційних навичок; 

володіння різними 

виконавськими засобами в 

стильовій інтерпретації  

ПОЛІФОНІЧНО-ВИКОНАВСЬКІ ВМІННЯ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 

КОМПОНЕНТ 
ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ 

КОМПОНЕНТ 

Уміння: 
диференційоване 

напруження 

пальців, що 

виконують різні 

за тембрами лінії; 

одномоментне 

виконання різної 

артикуляції в 

різних голосах; 

інтонаційна 

виразність 

кожного голосу в 

контексті 

усвідомлення 

стильової 

специфіки його 

смислового та 

драматургічного 

навантаження 

Елементи: 
осягнення 

комунікативного 
концепту поліфонії 

різних стилів; 

художньо-діалогові 

інтенції 

(виконавські, 

викладацькі) 

Уміння: 

виразно проводити 

партії кожного 

голосу подібно до 

вербального діалогу, 

виокремлювати 

головні «лінії» 

звукової маси 

відповідно до 

розгортання 

музичної форми та 

образу; здійснювати 

«діалог» з 

композитором, 

слухачами, 

враховуючи 

культурно-історичні 

стилі та їх 
поліфонічний контент 

Рис. 1.2. Структура поліфонічно-виконавських умінь 
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Висновки до розділу 1 

У розділі розглянуто сутність поліфонії як міждисциплінарного 

мистецького феномену, представлено його педагогічний потенціал у фаховій 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва; розкрито сутність і 

розроблено структуру поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано за стильовим 

підходом.  

Аналіз наукових джерел із проблеми поліфонії продемонстрував її 

міждисциплінарну феноменологію в контексті мистецької творчості та 

художньої культури. Полінауковий інтерес до феномену поліфонії виявляє його 

складність, різноплановість, багатоаспектність. У різних контекстах термін 

«поліфонія» активно застосовується у ХХ столітті. Науковці В. Ландсбергіс, 

З. Лісса, М. Шинкарьова використовують поняття «поліфонія» як метафору, 

послуговуючись нею під час аналізу творів мистецтва. Особливо актуальним цей 

термін стає для аналізу літературних творів, що підтверджується працями 

М. Бахтіна та його послідовників. М. Сибірякова-Хіхловська зазначає, що 

метафору «поліфонія» застосовують для пояснення процесу й результату 

діалогічних відносин (за М. Бахтіним) та принципу існування культури 

(В. Біблер, О. Крівцун, О. Чукуров, Е. Левінас). 

Вивчення художніх творів різних видів мистецтва дозволило 

встановити, що поліфонія має поліхудожній ресурс, оскільки надає 

можливість осмислити й передати драматизм, конфліктність і суперечливість 

буття в різних видах мистецтва саме через поліфонічний художній метод. Це 

підтверджується застосуванням його в живописі (М. Чюрльоніс, Ф. Купка, 

Р. Фальк та ін.), літературі та поезії (Ф. Достоєвський, В. Набоков, 

М. Цвєтаєва, В. Хлєбніков, П. Тичина, Л. Українка та ін.). Цікавими є 

застосування поліфонії як художнього методу в хореографії та ритміці, що 

здійснюється саме через демонстрацію розвитку різних ліній у рухах і 

пластичній інтонації. 
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З’ясовано, що ідеї інтегрованого навчання мистецтву, які висвітлені в 

науковій концепції Б. Юсова, сприяли активному застосуванню поліфонії як 

художнього методу для розвитку діалогічного мислення, свідомості, 

формування цілісної художньої картини світу та є відображенням 

співзвучання «голосів багатьох культур». Між тим, узагальнення наукової 

інформації щодо сутності поліфонії в мистецтві, показало її домінування 

саме в музиці. Музикознавство має ґрунтовний доробок теоретичного й 

історичного аналізів щодо поліфонії як жанру та як художнього методу, що 

має своє відображення в різних стильових проекціях (І. Васирук, А. Гуренко, 

І. Лисенко, Ю. Ніколаєва, Г. Орлов, О. Соколов, В. Файнер, К. Южак та ін.).  

Аргументовано, що основна функціональна роль поліфонії, з точки зору 

мистецтвознавства, полягає у формування діалогічної свідомості, що 

розвивається на основі поліфонічного мислення. Педагогіка послуговується 

поняттям «діалогічного мислення», «діалогічної свідомості» (А. Давидчик, 

М. Корешкова, С. Крамська, В. Панасюк, О. Рожко, О. Рудницька та ін.), 

натомість поняття «поліфонічне мислення» застосовується лише в 

мистецтвознавстві, музично-педагогічний науковий тезаурус не включає його 

до переліку наукових категорій.  Між тим, навчання гри на клавішних 

інструментах (фортепіано, баян, акордеон) обов’язково передбачає опанування 

поліфонічними творами, поліфонічною фактурою та відповідними жанрово-

стильовими конструкціями, до яких віднесено: контрапункт, інвенції, фуги. 

Елементи поліфонічної фактури представлені в різних стилях і жанрах: 

класичних сонатах, романтичних творах, хорових творах, обробках народних 

пісень тощо. 

Визначено, що найскладнішим аспектом освітнього процесу з 

виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва є опанування 

саме поліфонічними творами в класі основного музичного інструменту, 

оскільки воно вимагає наявності специфічного типу музичної свідомості – 

поліфонічної. Вона розвивається впродовж тривалого набуття досвіду 

сприйняття (М. Сибірякова-Хіхловська) та виконання поліфонічної музики, 
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усвідомлення її константних: жанр, форма, фактура (В. Бобровський, 

О. Соколов, К. Южак) та змінних: історичний, індивідуальний стиль 

(Є. Назайкінський, В. Холопова) особливостей. Поняття поліфонії зазвичай 

асоціюється з багатоголоссям у музиці. Саме в такому контексті воно 

застосовується й у музичній освіті: як музичний жанр, засіб музичної 

виразності, різновид музичного мислення тощо (Г. Гарбар, А. Дубініна, 

Л. Шаймухаметова). 

Узагальнення та систематизація наукових джерел дає підстави 

констатувати про недостатній доробок науковців, у роботах яких було б 

висвітлено потенціал феномену поліфонії у фаховій підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Учені акцентують увагу лише на окремих 

аспектах зазначеної проблеми, як-от: сучасний зміст дисципліни «Поліфонія» 

у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва 

(М. Сибірякова-Хіхловська), розуміння поліфонії як суто музичного й 

широкого гуманітарного явища (Г. Щербакова), поліхудожній та 

культурологічний контексти музично-історичної освіти (К. Васильковська, 

В. Смікал), голографічне розуміння стильової еволюції власне поліфонічного 

мислення композиторів (І. Васирук, С. Карась, І. Лисенко, Ю. Ніколаєва, 

М. Сибірякова-Хіхловська, В. Файнер), діалогічне мислення як метакатегорія 

сучасного наукового дискурсу (О. Самойленко), діалогова стратегія 

педагогічної діяльності (М. Сибірякова-Хіхловська), природа та специфіка 

поліфонічного мислення (Г. Давидчик, О. Рожко, К. Южак), формування 

музично-стильових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі інструментально-виконавської підготовки (О. Щербініна), розвиток 

пізнавальної самостійності студентів у процесі засвоєння курсу «Поліфонія» 

(Г. Гарбар), категорії та терміни композиторського й виконавського 

поліфонічного мислення тощо. Зазначені аспекти є дотичними до змістового 

та функціонального рівнів досліджуваного феномену, проте вони не 

спрямовані на осмислення педагогічного потенціалу поліфонії в художньо-

полілоговій проекції, а також не конкретизують фахову (фортепіанну) галузь 
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і не висвітлюють специфіки змісту та структури поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Виявлено, що традиційно в підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва поліфонія застосовується, передусім, у музикознавчому контексті. 

Між тим, культурологічне осмислення мистецтва, представлене сьогодні в 

предметах «Музичне мистецтво», Інтегрований курс «Мистецтво» у ЗВО, 

актуалізує застосування поліфонії як поняття, що позначає різноманітні лінії 

розкриття художньої ідеї, діалогічність смислу та образу в різних видах 

мистецтва, діалогічність (полілогічність) світогляду та світосприймання, 

отже, вимагає художньо-комунікативної парадигми фахової підготовки 

майбутніх учителів, діалогового освітнього середовища.  

Зазначено, що виконавська підготовка студентів до засвоєння 

поліфонічної музики, зазвичай, обмежується вивченням творів високого 

барокового стилю. Рідше викладачі звертаються до поліфонічних творів 

Д. Шостаковича, Р. Щедріна, П. Хіндеміта, М. Скорика та ін. сучасних 

композиторів. Значущість поліфонічної спадщини Й. С. Баха в 

інструктивному аспекті, важко переоцінити. Однак феномен поліфонії 

приваблює і стильовим аспектом розвитку, на який не так ретельно 

звертається увага в освітньому процесі, що вимагає подальшої наукової 

розробки. Отже, стильовий аспект вивчення поліфонії, як індивідуально-

цілісний феномен художньої свідомості, може бути здійснений більш 

ефективно саме на основі усвідомлення історико-культурного, діалогового 

(полілогового) смислу поняття «поліфонія» та перенесення його на процес 

навчання гри на фортепіано. 

Констатовано, що педагогічний потенціал феномену поліфонії у 

фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва інтерпретується 

в дослідженні як художньо-дидактичний ресурс для навчання майбутніх 

учителів музичного мистецтва в класі фортепіано, спрямований на 

стимулювання поліфонічності (діалогічності, полілогічності) усвідомлення, 

сприйняття та відтворення художньої культури світу. Він уможливлює 
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формування уявлень щодо діалогу культур (полікультурний аспект 

поліфонії), діалогу смислів (герменевтичний аспект поліфонії), розуміння 

полілогічного контексту поліфонічних творів (виконавсько-інтерпретаційний 

аспект), методичних умінь щодо врахування думок і уявлень учнів школи під 

час обговорення художніх образів творів, що створює своєрідну конструкцію 

«поліфонії» художнього світосприймання (аспект «діалогової» стратегії 

педагогічної діяльності). 

На основі узагальнення наукових позицій встановлено, що виконання 

поліфонічних творів потребує якісно розвиненого поліфонічного слуху, 

сформованої музичної компетентності, заснованої на знаннях теорії та історії 

музики, особливих технічно-виконавських умінь щодо гри на музичному 

інструменті, на якому можна відтворити поліфонічну фактуру. Уточнення 

змісту музично-виконавської компетентності, до якої входять певні кліше 

виконавських умінь (Бай Бінь, Ван Бін, Вей Сімін, А. Грінченко, Лу Чен, 

Хуань Яцянь та ін.), уможливило введення поліфонічно-виконавських умінь. 

Їх особливість визначається здатністю під час виконання застосовувати все 

розмаїття музичної фактури в музично-педагогічній і виконавській діяльності 

з метою вирішення поставлених завдань освітнього процесу. У дослідженні 

поліфонічно-виконавські вміння визначено як комплекс опрацьованих 

музично-виконавських дій на ґрунті свідомої інтонаційно-семантичної, 

артикуляційно-тактильної лінеарної диференціації поліфонічної фактури з 

урахуванням стильових особливостей композиторської мови в контексті 

музичної епохи, який пов’язаний із цілеспрямованим використанням 

поліфонії як засобу у формуванні музичної культури школярів та розвитку їх 

здібностей. 

Використання методу теоретичного моделювання дозволило визначити 

структурні компоненти поліфонічно-виконавських умінь, їх змістову 

наповненість через системність елементів і конкретних умінь. Так, 

інтелектуальний компонент складався з таких елементів: пізнавальні психічні 

процеси в набутті музично-теоретичної  бази з питань поліфонії; 
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поліфонічно-стильова грамотність у процесі опанування поліфонічного 

твору, що передбачали наявність таких умінь: опрацьовувати й застосовувати 

на практиці літературу з історії розвитку поліфонії, її видів, структурних 

елементів, різновиду фактури; використовувати знання в процесі вивчення 

поліфонії. Перцептивний компонент містив такі елементи: розвинений 

поліфонічний слух; сформованість слухової перцепції та самоперцепції, яким 

відповідали такі вміння: диференційоване сприйняття музичного звуку як 

ізольованого, так і в певній звуко-інтонаційній системі; розуміння 

інформаційної складової звукового потоку на основі сформованих 

стереотипів-кодів щодо музичної інтонації, ритмо-інтонації; цілісного 

образно-семантичного узагальнення оцінки музичного образу в контексті 

його поліфонічного подання в різних стилях (поліфонія бароко, класицизму, 

романтичної та сучасної музики); керування різними видами музичного 

слуху (мелодійний, гармонійний, тембральний, ритмічний) у сукупності з 

поліфонічним. Праксеологічний компонент складався з таких елементів: 

сформованість тактильно-диференційованих артикуляційних навичок та їх 

застосування; володіння різними виконавськими засобами згідно зі 

стильовими особливостями інтерпретації поліфонії. Відповідно до них 

визначені такі вміння: диференційоване напруження пальців, що виконують 

різні за тембрами лінії; одномоментне виконання різної артикуляції в різних 

голосах; інтонаційна виразність кожного голосу в контексті усвідомлення 

стильової специфіки його смислового та драматургічного навантаження. 

Діалогічний  компонент містив такі елементи: осягнення комунікативного 

концепту поліфонічної музики різних стилів як основи драматургії твору; 

художньо-діалогові інтенції в інтерпретації художніх образів музичного 

твору (виконавський і викладацький аспекти). Відповідні вміння: виразно 

проводити партії кожного голосу подібно до вербального діалогу, 

виокремлювати головні «лінії» звукової маси відповідно до розгортання 

музичної форми та образу; здійснювати «діалог» із композитором, 
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слухачами, враховуючи культурно-історичні стилі та їх поліфонічний 

контент. 

Таким чином, у розділі представлено феноменологію поліфонії в 

міждисциплінарному науковому дискурсі та поліхудожній проекції, що дало 

можливість визначити педагогічний потенціал поліфонії у виконавській 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим підходом, 

виокремити в музично-виконавській компетентності поліфонічно-

виконавські вміння та розкрити їх сутність і структуру.  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 

ПОЛІФОНІЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗА СТИЛЬОВИМ ПІДХОДОМ  

2.1. Наукові підходи та педагогічні принципи формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва 

Методологічним ґрунтом щодо методики формування поліфонічно-

виконавських умінь стала спадщина таких музикантів-педагогів, як: 

І. Браудо, О. Гольденвейзер, Я. Мільштейн та ін. Методичні аспекти роботи 

над поліфонічними творами представлені також у працях О. Алексєєва [2; 3], 

Є. Рожко [79], Г. Ципіна [101]. Аналіз методичних стародавніх трактатів 

щодо поліфонічних творів знаходимо також у доробку Н. Кашкадамової [27]. 

Дослідниця викристалізовує рекомендації щодо виконання творів Й. С. Баха, 

інших представників музики бароко крізь призму історичного аспекту на 

основі їх праць методичного характеру [97, с. 20]. Теоретичним ґрунтом 

щодо фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва стосовно 

їх освоєння поліфонією як музичним художньо-виразовим засобом, жанром, 

є праці Г. Гарбер [18], А. Дубінніної [23], Д. Кірнарської [29], Г. Побережної 

[65] та ін. на теоретичному, історичному та художньо-естетичному рівнях. 

Між тим, чітких рекомендацій щодо застосування наукових підходів, окрім 

історичного, у дослідженнях не представлено. 

Отже, у контексті завдань дослідження обґрунтуємо основний – 

стильовий підхід, а також допоміжні, які його супроводжують, або 

знаходяться в тісному зв’язку.  

Нагадаємо, що в науці підхід розглядається як методологічна основа 

дослідження, як «…комплекс парадигматичних, синтагматичних і 

прагматичних структур і механізмів, які застосовуються в пізнанні та 

практиці». Підхід, пише В. Мацкевич, «..визначає стратегію та програму в 
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галузі філософії, науки й політики, в організації життя й діяльності людей; 

підходи конкурують між собою або історично змінюються» [44].  

У музично-педагогічній практиці, у розробці програмних вимог 

нерідко дотримуються принципу синхронізації вибору репертуару з часовою 

еволюцією розвитку мистецтва. Якщо згадати рекомендацію С. Гессена, 

стосовно того, що правильна педагогіка повторює, або має повторювати 

шлях, яким ішло людство [19], то дійсно музику слід вивчати в тій 

послідовності, як вона виникала. З одного боку, це не буде правильним, для 

виконавців, зокрема початківців, яких слід зацікавити музикою, отже давати 

твори відповідні їх сприйманню та розумінню. Але з іншого боку, вивчення 

історії музики здійснюється за відповідним історичним принципом. Він надає 

можливість усвідомити хід еволюції стилів, їх чинників і перебіг подій, 

факторів, що їх зумовив.  

Стосовно вивчення поліфонії, у виконавському аспекту є доцільність 

дотримуватись історичної послідовності, разом із тим, долучати до репертуару, 

що вивчається студентами, інші стильові виявлення поліфонічної музики. 

Поширення поліфонії в різних епохах і стилях є фактором, який зумовлює вибір 

стильового підходу в дослідженні. Художні стилі, що змінювалися протягом 

еволюції культурного життя людства, є наслідком історичних подій, 

ідеологічних протистоянь, зміни духовних векторів, ментальних і етно-

ментальних факторів.  

Стиль є ключовою категорією мистецтвознавства. Отже, щоб 

застосувати стильовий підхід, варто уточнити сутність феномену стиля як 

такого, його різновиди, класифікацію, що й надасть можливість вибудувати 

методичну змістову стратегію формування поліфонічно-виконавських умінь 

за стильовим підходом. 

Оскільки поліфонія – явище, яке пов’язане зі своєрідним філософським 

аспектом музичного мистецтва, саме через те, що вона відбиває різні думки, 

почуття, діалог свідомостей, конфлікти та їх розв’язання, стильова проекція 

поліфонії також відбиває ці явища, але в різних домінуючих типах світовідчуття. 
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Стиль як такий не виникає сам по собі, він і є відображенням певного світогляду 

та світоставлення до буття й подій. 

За концепцією Б. Асаф’єва, стиль є результатом творчості та 

сприйняття; особливість мислення музично-образними уявленнями, які 

існують в інтонаційному досвіді та є результатом актів музичного 

сприйняття [6; 64]. Концептуально-світоглядний смисл стилю як єдності 

безпосереднього та опосередкованого відображення світу представлено в 

доробку С. Скребкова [88]. Зарубіжний культуролог Е. Панофські також 

інтерпретує стиль як вищу художню єдність, що зумовлює та відбиває 

художнє відчуття світу [64; 115]. 

Погоджуючись із науковцями, вкажемо, що дійсно якщо панує 

раціональне ставлення до світу, до життєвих реалій і буття (доба 

Просвітництва), то в мистецтві виникає та розвивається класицизм. Якщо 

світовідчуття змінюється в просторово-часовому діапазоні, то це впливає на 

мистецтво й на виникнення змін у художніх стилях. Недарма Є. Ручьєвська 

писала про стиль як про систему відносин [83]. Але вона зауважувала на 

зв’язку стилю та жанру. Якщо брати до уваги цей аспект, домінування 

поліфонії як жанру властиве епохам і стилям, у тому числі, індивідуальним, 

які характеризуються складним філософським світоглядом. Так, поліфонія 

розвивається переважно в епоху бароко, але вона виникає в окремих творах 

Л. Бетховена, індивідуальному стилю якого також властива філософічність. 

А. Кастеріна з цього приводу вказує, що в будь-який історичний період 

існує можливість навести аналогії між провідною системою світосприйняття, 

її поняттями, образами й елементами системи виразових засобів музики, 

музичного стилю, що викликає у слухачів відповідні відчуття [31, с. 141]. 

Отже, стилі виникають як у колективній свідомості, так і в 

індивідуальній. За поясненнями С. Шипа, стиль – деяке ідеальне відбиття 

(або відображення) артефактів мистецтва, в якому відбивається 

індивідуальний і колективний досвід творчих дій людини, її практичних 
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міркувань і теоретичних спостережень; стилі існують в індивідуальній та 

колективній свідомості у вигляді: а) чуттєвих уявлень, б) понять [104; 105]. 

Не зважаючи на існування абсолютно особистісних властивостей 

стилю як композиторського художнього методу, домінуючий стиль епохи 

впливає й на індивідуальний. На це вказував Б. Асафьєв, визначаючи 

феномен «інтонаційного словника епохи» [5; 6]. Епохальність інтонації 

визначає й В. Медушевський, обґрунтовуючи особливості духовно-

морального аналізу музики [47]. 

Свого часу ґрунтовне дослідження феномену стилю в художній 

культурі, зокрема в його історичній проекції, зробив М. Михайлов [52]. Він 

не лише прослідкував еволюцію стилів із часів античності, але й обґрунтував 

її зв’язок із такими категоріями музикознавства, як зміст, форма, жанр, 

метод. Саме йому належить визначення поняття стильового рівня. Ми 

зауважуємо на розкритті різних аспектів стилю в науковому дискурсі, щоб 

переконатися в ґрунтовності ідеї вивчення поліфонії за стильовим підходом 

саме в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, оскільки вони не 

просто мають якісно виконувати музику, але й виступати її провідником та 

інтерпретатором для шкільної аудиторії.  

Зазначене спонукає до розмови про категоріальну сутність стилю не 

лише в музикознавстві, а й в музичній педагогіці. Оскільки без цієї категорії 

уявлення про музичне мистецтво буде неповним, а відтак, і фахова 

компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва не буде відповідати 

потрібному рівню кваліфікації. 

Отже, звернемося до конкретних уточнень щодо стилю. За визначенням 

С. Шипа, художній стиль – це уявлена та усвідомлена людьми безліч типових 

властивостей форми й образного сенсу деякої низки художніх творів. Це 

означає, що стиль є не фізичний, але віртуальний предмет [105, с. 8]. 

Дослідник визначає об’єктивні підстави щодо стилів, до яких він відносить: 

особистість автора (виконавця) твору; цілісність етносу, єдність етнічної 

культури; історичну спільність людей, цілісність соціальних «організмів»; 
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єдність цілей і умов здійснення художньої діяльності, цілісність жанрів, на 

підставі чого дослідник визначає стилі в таких різновидах: персональні, 

етнічні, історичні та жанрові [106, с. 10]. 

Ще один аспект говорить на користь категоріальної сутності стилю. 

Ідеться про його остаточну невизначеність і продовження дискусій щодо 

проекцій на прикладні науки, наприклад, музичну педагогіку. Ще 

наприкінці ХХ століття М. Мельникова [48, с. 60] вказувала, що в 1982 році 

на конференції у Брно, чеський музикознавець зауважував на тому, що 

«стиль» належить до постійно змінних понять у науці, і що інколи вчені 

послуговуються й розумінням цієї категорії в інших науках [9, с. 60]. 

Дослідниця переклала роботи Й. Вислоужила [117], Й. Фукача [116], які 

дали можливість вбачати категоріальну сутність стилю саме в 

музикознавстві, оскільки вчені наголошують на особливостях інтерпретації 

цієї категорії саме в музиці.  

Характерною ознакою стилю в музиці, на думку М. Михайлова, є його 

зумовленість і зв’язок із формою. На підтримку своєї думки Михайлов 

спирається на позиції М. Кагана, який вважав, що стиль є якістю 

форми [цит. 52, с. 64]. Окрім цього, М. Михайлов посилається й на Й. 

Фукача, стосовно інших можливостей полізв’язків поліфонії з іншими 

засобами виразності музики та атрибутами її мови. Для нашого дослідження 

це є актуальним, оскільки розкриває шлях до визначення функціонального 

кліше стильового підходу в музичній педагогіці. 

Й. Фукач [116] заакцентовує на кілька аспектах, що на них звернуто 

увагу М. Михайлова [52] та М. Мельникової [48]. Ми їх умовно поєднали в 

позиції для усвідомлення напрямів застосування багатовекторності 

художнього феномену та поняття/категорії «стиль» у контексті 

методологічних засад дослідження. 

Перша позиція Й. Фукача-М. Михайлова: стиль як результат діяльності 

людини. На думку Й. Фукача [116], стиль тут виступає в якості категорії, що 

об’єктивує антропологічний, психологічний, історичний аспекти свого 
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значення. Антропологічний аспект у проекції на стильовий підхід у 

педагогіці зумовлює активний вплив на здатність людини створювати, 

сприймати, розуміти, відчувати музику відповідного стилю як відображення 

здібностей самої людини, її почуттів і розуму, її творчості та організації 

діяльності. Психологічний аспект стилю пов’язаний із рефлексією зазначених 

процесів відображення в музиці думок і почуттів, а історичний показує 

еволюцію стилеутворення завдяки низці факторів історичного характеру. 

Друга позиція Й. Фукача-М. Михайлова: через зв’язок із людською 

діяльністю, стилю властива функціональність у її широкому смислі. Дійсно, 

музичний стиль виконує як світоглядну, культурологічну, так і мистецько-

творчу функції. Він зумовлює формоутворювальну, жанроутворювальну дію 

митця у творчому процесі, а також сприяє вибору вектору творчої 

самореалізації та опрацюванню власного стилю педагогічної діяльності 

(Ю. Найда [56]). Такий стиль визначений як «власний стиль викладання 

музики», який дослідник тлумачить «… як набуте цілісне особистісно-

фахове, якісно-своєрідне стійке новоутворення, сформоване з урахуванням 

сукупності взаємопов’язаних і взаємозалежних природних індивідуально-

неповторних властивостей студента, на тлі емоційно-позитивного ставлення 

до акмерівневої досконалості та її реалізації в самостійній практиці 

викладання музики» [56, 189]. О. Реброва застосовує поняття іміджу та 

індивідуального стилю в контексті педагогічної ментальності [71]. 

Третя позиція Й. Фукача-М. Михайлова: з проблематикою стиля 

пов’язане питання нормативності, або стильових норм. Важливим 

аспектом виконавської підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва є грамотне володіння всіма стилями. Це актуалізує не лише 

практичний аспект виконавства за стильовим аспектом, але й теоретичний, 

компетентнісний. Студенти мають володіти певними стильовими 

уявленнями (О. Щербініна [108]). Дослідниця їх визначає як «…утворений 

у результаті стилє-слухового й аналітичного досвіду та збережений 

свідомістю особистості образ музичного твору або явища, яким 
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притаманний певний спосіб інтонаційно-художнього вираження й 

відповідний вибір музичних засобів, зумовлений соціально-історичними та 

індивідуально-психологічними чинниками» [108, с. 7]. 

Про стильову компетентність пише Чай Пенчен [102]. Його міркування 

щодо сутності цього поняття надали змогу визначити, що «емпіричні й 

теоретичні уявлення про художні стилі (персональні, історичні, етнічні й 

жанрові (за концепцією С. Шипа) складають важливий компонент 

професійної компетентності музиканта педагога». Художньо стильову 

компетентність учителя музики дослідник визначає як «…комплекс образних 

уявлень і понять, тобто − знань про художні стилі й уміння оперувати такими 

уявленнями та поняттями в педагогічної діяльності» [102, с. 295]).   

Стосовно поліфонії в стильовій проекції, то вона як жанр 

інструментальної музики, зокрема для фортепіано, також має певні норми 

щодо виконання. Вони опрацьовані на емпіричному рівні завдяки вивченню 

методичних рекомендацій майстрів клавірного мистецтва, які писали 

стародавні форми поліфонічних творів із рекомендаціями їх виконання [27]). 

Згадаємо прізвища М. Сен-Ламбера, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Ф. Е. Баха та 

ін., про яких згадують А. Алексєєв [2; 3], А. Ніколаєв [57], 

Н. Кашкадамова [27]. Сучасних майстрів, педагогів-піаністів 

(Л. Седракян [86], М. Сібірякова-Хіхловська [87], Г. Ципін [101] та ін.).  

О. Реброва акцентує увагу саме на поліфонічних творах як чиннику 

формування спеціального поліфонічного мислення виконавців та 

особливостей і складнощів його опанування в китайських студентів [118]. 

Четверта позиція Й. Фукача-М. Михайлова: судження про функції та 

норми стилю передбачає момент оцінювання. Розглядаючи методологічну 

проекцію цієї позиції, вкажемо на те, що оцінювання також передбачає 

сформованість стильової компетентності (Чай Пенчен [102]), стильових 

уявлень (О. Щербініна [108]), сформованість неаналітичних оцінних умінь, 

які складають основу інтерпретаційної культури (М. Демір [22]).  
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Про оцінний аспект інтерпретації пише О. Реброва [73]. Зокрема вона 

зауважує, що «…під час оцінювання виконавства той, хто оцінює, також має 

внутрішній план інтерпретації, обумовлений типом художнього мислення, 

сформованими уявленнями щодо стилю, особливостей виконання 

конкретного твору» [73, с. 130]. 

Слід нагадати, що аналітична діяльність ґрунтується на операціях 

музичного мислення, яке музикознавством та музично-педагогічною науковою 

спільнотою розглядається як основна категорія, що вказує на існування 

особливого інтелекту музиканта (М. Арановський [4], М. Бонфельд [12], 

Г. Ципін [101], Н. Мозгальова [53] та ін.). Стосовно поліфонічного мислення, то 

ця категорія визнається лише музикознавством (С. Рогова [77], 

З. Рінкявічус [76], О. Рожко [79], В. Руднєв [80], К. Южак [110] та ін.). С. Рогова 

під поліфонічним мисленням розуміє «…вид мислення, що дозволяє 

вирішувати особливі поліфонічні за своєю сутністю завдання, сприймати й 

усвідомлювати поліфонічну дійсність» [77]. Характерно, що науковець 

розмірковує про поліфонію як про засіб, що відбиває складні системи, а 

мислення поліфонічне здатне їх осягнути та зрозуміти. Культурологічного 

наголосу отримує поняття «поліфонічне мислення» в культурологічній 

проекції, зокрема в тлумаченні В. Руднєва. За його визначенням, поліфонічне 

мислення – «…здатність сприймати світ і його явища одночасно з декількох, 

часом суперечливих або парадоксальних, точок зору, що утворюють єдиний 

співтворчий простір» [80]. Мислити поліфонічно – це бачити й розуміти світ не 

тільки зі своєї точки зору, але й з точки зору інших, що надає можливості вийти 

за межі звичного світосприйняття [там само]. 

У музичній педагогіці поліфонічне мислення замінюється 

альтернативними поняттями, хоча це не є тотожними поняттями. Ідеться про 

дослідження М. Сибірякової-Хіхловської, яка ввела до наукового тезаурусу 

поняття «досвід сприйняття поліфонії» [87]. 

Стосовно стильового аспекту музичного мислення майбутніх учителів 

музичного мистецтва вкажемо, що воно базується на теоретичних основах 
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музики, історії еволюції її стилів, осмисленні конкретних властивостей тієї 

чи іншої епохи, композиторського творчого методу, що в сукупності надає 

можливість операційно підходити не лише до виконання, а й до оцінювання 

того чи іншого виконавства, з точки зору його стилевідповідності. 

Так само і стосовно поліфонічного стилю, який формує та регулюється 

спеціальним «поліфонічним мисленням» (О. Реброва [118].).  

Отже, функціональний аспект стилю можна окреслити таким чином: 

аналітично-мислєннєва функція, інтерпретаційна, оцінна, компетентнісна, 

виконавсько-унормована.  

П’ята позиція Й. Фукача-М. Михайлов: Стильові релятивні сфери у 

своїй функциональній, унормованій та ціннісній специфічності 

проявляються як яскраво виражена форма різних типів і рівнів. Для 

інтерпретації творів майбутньому вчителеві музичного мистецтва потрібна 

художньо-стильова компетентність, про яку згадує китайський учений Чай 

Пенчен [102]. З цього приводу О. Реброва пише, що «…в основі 

інтерпретації музики має полягати стильова художня компетентність 

студентів. Це і знання, художньо-стильова грамотність, уміння 

користуватися цими знаннями самостійно» [119, с. 121]. У якості 

рекомендацій для самостійної виконавської інтерпретації можуть слугувати 

деякі орієнтири стосовно характеристик різних стилів [119, с. 121–122]. 

Стосовно поліфонічного жанру в контексті стильової проекції слушним 

може бути спроектована класифікація стилів за С. Шипом. По-перше, це 

безумовно персоналізована проекція, що осмислюється на прикладах видатних 

поліфоністів минулого й сучасності (Й. С. Бах, Д. Шостакович, Р. Щедрін, 

Хіндеміт та ін.). Але персоналізований аспект може виявлятись і на рівні 

техніки, виконання якої потребує певних художніх уявлень і асоціацій. Так, 

наприклад, Й. С. Бах навчав своїх учнів дивитися на інструментальні голоси, як 

на особистості, а на багатоголосний інструментальний твір, як на бесіду між 

цими особистостями, причому ставив за правило, щоб кожна з них «говорила б 

добре та вчасно, а якщо не має що сказати, то краще б мовчала або чекала, поки 
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до неї дійде черга» [78, с. 71]. Отже, персоніфікація стосовно поліфонічного 

стилю торкається не тільки проблеми творчості окремого композитора-

поліфоніста, а й техніки виконання поліфонії. 

Етнічний різновид поліфонії (за С. Шпом), пов’язаний із тим, що 

нерідко саме народна пісня, або її стилізація стає основною темою для твору, 

можливі й обробки народних тем поліфонічним методом (І. Беркович, 

С. Павлюченко, М. Ніжанківський, Д. Шостакович та ін.).  

Історичний тип поліфонії та поліфонічного стилеутворення 

пов’язаний із перебігом жанрів, своєрідним діалогом культур, що нерідко 

застосовується як дидактичний метод. Наприклад, порівняння прелюдій і фуг 

Й. С. Баха та Д. Шостаковича. 

Стосовно педагогічної проекції, то вкажемо на ідею багатовекторності 

феномена художнього стилю, що надає можливість його використання як 

системоутворючого фактору набуття якісного фахового рівня компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва. У дослідженнях із методики 

музичного навчання стильова проекція застосовується як домінуючий підхід 

в аспектах історичного розгортання культури й вивчення мистецтва за 

історико-стильовим підходом. Зокрема, за історико-стильовим підходом 

здійснюється фортепіанна підготовка в дослідженні В. Буцяк [14]; на 

стильовому навчанні студентів також наголошують і досліджують 

Н. Купріна [34], Лу Чен [41], І. Мостова [54], О. Реброва [70; 119], Чай 

Пенчен [102], О. Щербініна [108] та ін. науковці. 

На думку О. Усачової [91], стильовий підхід виконує важливу роль у 

організації музичного освітнього процесу зі школярами. Вчена виокремлює 

такі його функції:  

• функцію педагогічного «переінтонування» учителем музики власних 

музичних знань та інтонаційно-слухового досвіду спілкування з музикою 

певного стилю; 

• діагностично-прогностичну функцію; 

• формувально-перетворювальну функцію. 
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Таким чином, узагальнюючи все попереднє, вкажемо, що 

багатовекторність стильового феномену зумовлює й відповідну 

генералізовано-інтегровану роль стильового підходу. Також визначені 

позиції дають підстави стверджувати, що у фаховій підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва він сполучається з культурологічним, 

компетентнісним та герменевтичним підходами. Це спонукає застосувати в 

освітньому процесі формування поліфонічно-виконавських умінь принцип 

урахування генералізованої функції стильового підходу 

Культурологічний підход у освіті грунтується на «…визнанні приорітету 

культури в навчанні, вихованні й у соціальному розвитку особистості 

відповідно до культурних умов, де вони здійснюються» [47, с. 23]. М. Бастун 

вважає, що особистісний і культурологічний підходи подібні, адже кінцева мета 

вчителя − це всебічний розвиток індивіда й максимальна реалізація його 

потенціалів, а це можливо лише за умов розвитку в ньому якостей особистості, 

тобто буття культури індивіду. Маючи спільну мету, зазначені підходи роблять 

різні акценти щодо їх застосування. Якщо згідно з особистісним підходом 

використовуються психологічні методи діагностики та психологічного впливу, 

то згідно культурологічного підходу робиться акцент на створенні культурного 

середовища, в якому відбувається процес навчання й виховання та діагностики 

культурних установок [58].  

Указуючи на зв’язок стильового підходу з культурологічним підходом, 

звернемося до пояснення А. Костеріної, стосовно поліфонії як 

культурологічного феномену. Вона зокрема стверджує, що в теорії та історії 

музичної культури категорія стилю є над’ємною та всеосяжною. Вона може 

бути застосована для опису й вивчення окремих об’єктів і цілих культурних 

пластів. Стиль дозволяє ізольовано розглядати формальні та змістові 

особливості музичних явищ і у зв’язку з цим, широко використовується в 

теоретичних та історичних дослідженнях. Але він показує також і взаємозв’язок 

формальних і змістових боків музики, дозволяючи вивчати її в контексті 

загальної культури [31]. 
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А. Кастеріна показує, як поліфонічний стиль і стиль взагалі пов’язаний із 

розвитком культури: виникнення нових стилів і жанрів пов’язано зі змінами 

економічних, політичних, загальнокультурних та релігійних перетворень. 

Наведемо такі приклади: виникнення григоріанського хоралу – пісенне 

богослужіння чоловічого хору в унісон протиставлялося народній та світській 

музиці. «Відсутність широких інтервалів, рівномірний ритм, нерозчленованість 

форми, варіювання однієї інтонаційної одиниці, відсутність ладових тяжінь − 

усе це надавало хоралу піднесений і відчужений характер, народжувало 

відчуття невагомості, левітації, позачасовості, вводило слухачів до трансу» [31, 

с. 141]. Розвиток торгівлі, науки, матеріальної культури ХІІІ–XV ст. (доба 

Відродження) знайшли відображення в поліфонічних творах композиторів 

Нідерландської школи. «Стиль нідерландської поліфонії втілив модель 

гармонійного, розумно влаштованого, доступного пізнання людиною буття, 

створеного Богом, і тому досконалого», уточнює А. Кастеріна [31, с. 142]. 

Введення багатоголосся на основі повнозвучних консонуючих співзвучань 

позбавило спів безтілесного надмирного характеру, відтепер він уподібнювався 

швидше голосам людей, ніж ангелів [там само]. 

ХVІ століття – початок доби бароко, яка асоціювалась у свідомості як 

«модель скорботи», світ, що не підпорядкований розуму людини. У 

художньому методі з’являлись елементи, що символізували таємні смисли 

щодо скороминучості людського життя та нескінченності божественного 

початку [31, 142]. Отже, риторичні фігури стають характерним видом 

висловлювання в музиці бароко. Протягом зміни епох і стилів здійснювалися 

зміни й висловлювання. Так, наприклад, музикознавець О. Потоцька 

констатує чотири [67]. 

Сам феномен висловлювання кореспондується з діалогічним і 

поліфонічним явищем у мистецтві. Навіть якщо це не поліфонія за жанром, 

це діалог різних інструментів, що асоціюють певні персоналії. 



 

112 

Відомо, що поліфонічна музика найінтенсивніше розвивається саме в 

стилі бароко. Але сучасні вчені вказують на збіг багатьох художніх 

властивостей бароко в музиці ХХ століття, що набуло назви необароко. 

Інформаційний бум ХХ–ХХІ століть суттєво сполучається саме з елементами 

поліфонії. Учені М. Лобанова, А. Шпагіна пояснюють це тим, що у ХХ столітті, 

так само як і в XVII виникає «інформаційний вибух» у галузі науки, що стає 

чинником розширення людської свідомості та осмислення себе та своєї ролі у 

світі [107]. У добу бароко відбувається така радикальна перебудова системи 

мислення, світоглядних установок, картини універсуму, яку можна порівняти 

лише з кризою «класичного світогляду», «…що потрясла світ у XX столітті», 

пише М. Лобанова [38, с. 14]. Другим чинником є взаємопроникнення та 

взаємовплив різних культур: «Ситуація художньої багатошаровості спонукає 

композиторів до створення гібридних, інколи антитетичних форм», вказує 

А. Шпагіна [107, с. 104]. Третім чинником, на думку дослідниці, є той факт, що 

у ХХ столітті змінилося ставлення до традиційної мажоро-мінорної системи як 

домінуючої в музичному мистецтві; звертаючись до музики стародавньої, 

докласичної, композитори відкривають для себе нові ладові можливості. 

Четвертим чинником є відродження принципу барочного концертування, 

заснованого на діалозі та грі. П’ятий чинник: «бароко – надзвичайно гнучкий та 

активний стиль, який легко вступає у поєднання з іншими…» [39, с. 14], 

оскільки він «…є комплексом стилей, що поєднані епохою, яка має спільні 

риси, але й розбіжності в окремих тенденціях» [39, с. 8].  

М. Лобанова також звертає увагу на той факт, що в добу Бароко 

характерним і цінним було поєднання того, що поєднувати було важко. Такі 

вміння цінувалися достатньо високо, що й стало чинником виникнення 

«гібридних форм» (Прелюдія і фуга, Токата і фуга та ін.) [39, 97].  

На цікаві інновації в стиле і жанроутворенні ХХ столітті щодо 

поліфонії вказує Г. Абдулліна [1]. Зокрема вона зазначає, що «…з’явилися 

нові способи письма, які включають поліфонію пластів, ударно-ритмічну й 

темброво-сонорну поліфонію, мікрополіфонію та сверхбагатоголосся» [1, с. 
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6]. За її висновками, «…одні композитори орієнтуються на традиції 

класичних, баховських форм, інші використовують трансформації 

поліфонічної теми й вільні форми романтичної епохи» [1, с. 6]. 

Традиційно вважається, що поліфонічний стиль властивий виключно 

музиці бароко. Між тим, музична спадщина, зокрема фортепіанна засвідчує, що 

поліфонія як засіб втілення певної художньої ідеї застосовується в багатьох 

стилях: у класичних творах в окремих епізодах сонат, варіацій; романтичному, 

як окремі твори поліфонічного жанру, в музиці ХХ століття, сучасній музиці, як 

зарубіжній, так і український. Отже, відповідно до культурологічного підходу, 

стильова проекція стає його вагомим напрямом та регулятором реалізації 

культурологічної парадигми.  

З висловленого стає зрозумілим саме зв’язок стильового та 

культурологічного підходів. У проекції цієї ідеї на педагогіку О. Реброва 

пише, що «сучасна наукова думка в галузі мистецтва актуалізує тезис про те, 

що напрямом розвитку музичної педагогіки майбутнього, її провідним 

принципом є інтеграція в усіх її різновидах: синтез мистецтв, інтеграція 

людини й навколишнього середовища, людини та природи» [70, с. 17-18]. 

У контексті культурологічного підходу варто нагадати, що «…поліфонія 

має своє виявлення в різних видах мистецтва, що цей термін застосовується 

також у парадигмі полікультури, діалогу свідомостей (М. Бахтін, В. Біблер, 

М. Бубер) [97, с. 23]. Це зумовлює її художньо-комунікативний потенціал та 

відповідну функцію в музично-виконавському процесі. Слід звернути увагу 

також на культурно-ментальний фактор, пов’язаний безпосередньо з 

приналежністю до певної нації, мови, культурних традицій, етносу мистецтва 

взагалі, та поліфонічного засобу вираження художньої ідеї («художнього 

методу»), зокрема [97, с. 23]. До цього ж можна віднести і вплив етнічно-

ментального та культурно-традиційного на формування феномену школи, що є 

дещо звуженим порівняно зі стилем. Натомість феномен виконавської школи 

певним чином кореспондується з виконавським стилем, який формується на 

методичних засадах виконавської школи. Теоретичним ґрунтом такої ідеї стали 



 

114 

дослідження та доробки Н. Гуральник стосовно української фортепіанної 

школи [20]. Відповідно до поліфонії такий ментально-національний і водночас 

методичний аспект представлений у доробку Н. Юзук та З. Юзук [111], у якому 

представлений виконавський аналіз поліфонічних творів українських 

композиторів ХХ століття.  

Культурологічний підхід у контексті процесу музично-виконавської 

діяльності дозволяє розширити фахову підготовку майбутніх учителів 

музичного мистецтва шляхом збагачення змістового наповнення фахових 

дисциплін, зокрема гри на фортепіано. Згідно з цим підходом можливі 

порівняння щодо застосування поліфонії в різних культурах, навіть у 

протилежних, як музична культура України та Китаю. Зокрема, у музичному 

мистецтві Китаю поліфонія рідко використовується як художній засіб 

виразності та як жанр, що пов’язано з її ментальним аспектом. Разом із тим, 

«…китайські студенти вивчають поліфонічні твори на Україні й намагаються 

опанувати знання з поліфонії та навчитися грати її, усвідомлюючи смислове 

навантаження (полікультурний рівень). При цьому, застосовують аналогії з 

розмовою, діалогом, зіставленням думок та цінностей (міжособистісний 

рівень)» [97, с. 23].  

Культурологічний підхід у музичній освіті сприяє створенню 

«…особливого виховного простору, особистісно-розвивального середовища, 

яке відрізняється емоційною та вищою за інтелектуальним рівнем, 

атмосферою праці та творення» [47, с. 23]. Навіть під час вивчення музично-

теоретичних або історичних дисциплін (сольфеджіо, теорія музики, гармонія, 

історія музики та ін.) створюється більш емоційна, образно й художньо 

насичена атмосфера.  

Стосовно формування поліфонічно-виконавських умінь 

культурологічний підхід, насамперед, «…сприяє створенню цілісного 

уявлення про надзвичайну складність поліфонії на тільки як музичного 

жанру, а й художнього засобу в різних видах мистецтва: література, 

образотворче мистецтво, хореографія» [47, с. 24]. Даний підхід показує місце 
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та роль поліфонії серед різноманітних жанрів мистецтва в різних стилях і 

національних традиціях, оскільки спирається на культурно-ментальний 

фактор, який впливає на використання даного підходу. Музично-

комунікативний аспект важливий і для виконавства, оскільки музичні твори 

завжди відображують різноманітні, інколи контрастні образи, імітують або 

музичні інструменти, або голос, що відбивають процес спілкування. На таких 

аспектах наголошують учені Ван Яцзюнь [15], А. Зайцева [24], Л. Опарик 

[61], Мен Сіан [49]. Учені вказують на відповідність художньої комунікації 

актуальним аспектам як компетентнісного підходу, так і глобальним 

проблемам діалогу культур. 

З огляду на методичний аспект, вкажемо, що під час навчання 

китайських студентів грати поліфонічні твори потрібно враховувати їх 

музичне мислення, що сформовано на традиціях китайської народної музики, 

ментальності, культури, філософії, цінностях. 

На підставі зазначеного варто застосовувати такі педагогічні принципи: 

 «урахування культурної належності поліфонічного твору в опрацюванні 

виконавсько-поліфонічних умінь. 

 орієнтація на комунікативно-ментальну функцію поліфонії в процесі 

осмислення та опанування поліфонічної фактури музичних творів різних 

стилів» [97, с. 24]. 

Перший принцип акцентує увагу на багатошаровості використання 

поліфонії в різних пластах культури. 

Другий принцип передбачає запровадження різноманітних за 

стильовою належністю творів, у яких поліфонічна фактура стає засобом 

виразності розкриття образу й композиційної драматургії твору. Це 

передбачає розширення меж поліфонічного репертуару, активізацію в 

музичному мисленні операцій порівняння, зіставлення, діалогічних проекцій, 

полікультурні діалоги тощо. 
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Принципи орієнтовані на зовнішні аспекти методики, які створюють 

викладачі, установки та стратегії стосовно формування поліфонічно-

виконавських умінь.  

Між тим, актуальним є підхід, який активізує внутрішні потенціали 

майбутніх учителів музичного мистецтва щодо засвоєння поліфонії, її 

сприйняття та безпосереднього виконавства. Ідеться про компетентнісний 

підхід, який у сучасній педагогічній теорії та практиці вважається 

найактуальнішим. 

Стосовно підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

компетентнісний підхід застосовують як унормовану вимогу під час розробки 

освітньо-професійних програм.  

Компетентнісний підхід у мистецькій освіті ґрунтується на доробках 

українських учених (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, 

Л. Паращенко, О. Пометун, С. Трубачова) [10], на працях фахівців у галузі 

мистецької освіти (О. Лобова [39], О. Олексюк [58; 59], Г. Падалка [62], 

Є. Проворова [68], О. Реброва [74], Ши Цзюнь-бо [102], О. Щолокова [109].  

Л. Бондаренко вказує на інтегративний характер компетентнісного 

підходу, оскільки він поєднує освітні цілі щодо формування необхідних фахових 

знань, умінь, цінностей, практичного досвіду та особистісних якостей, що 

«…забезпечують продуктивну професійну діяльність» [11, с. 28]. Якщо 

поглянути на унормовані компетентності, що визнані держстандартом 

відповідно до підготовки бакалаврів музичного мистецтва, то до загальної 

компетентності входить міжкультурна (цінування й повага різноманітності та 

мультикультурності), яка кореспондується з освоєнням поліфонії як 

широкого явища в мистецтві та культурі. Відповідно до неї актуальними є 

знання особливостей розвитку художньої культури різних епох, зв’язок 

мистецтва й епохи, в яку даний твір було створено; причини спільності та 

своєрідності художніх культур різних народів; взаємозв’язок і особливість 

розвитку різних видів мистецтва, їх конкретні прояви у творах мистецтва; 

історичну обумовленість виникнення та зміни творчих напрямів: усе це 
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кореспондується зі стильовим підходом. Так само і стосовно вмінь із 

дисципліни художня культура: виділяти найбільш характерні елементи 

здобутків різних видів і жанрів, що дозволяють віднести їх до культури 

певної епохи й регіону; аналізувати шедеври світової художньої культури в 

контексті епохи, що їх створила, і з позицій сучасного сприйняття; 

порівнювати здобутки різних видів і жанрів у межах однієї епохи або стилю, 

динаміку розвитку жанру від епохи до епохи, втілення провідних тем 

мистецтва в їхній історико-культурній динаміці; аналізувати прояви 

національного характеру й національної художньої школи в межах епохи; 

втілювати власні знання у творчих роботах. 

Відповідно до музично-інструментальної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, то актуальними є знання з особливостей 

застосування засобів музичної та виконавської виразності; з особливостей і 

принципів роботи над твором відповідно до певних стилів, жанрів і форм. 

Стосовно поліфонічно-виконавських умінь актуальними визначено: 

володіння засобами музичної та виконавської виразності для експресивного й 

художньо-емоційного рівня реалізації художнього задуму композитора; 

здійснення музично-теоретичного аналізу творів програми; володіти 

поліфонічною фактурою. Поліфонічного смислу набуває теорія інтонування 

в концепції В.  Медушевського, який характеризує інтонацію як 

парадигматичну сітку, що складається з таких проявів: інтонація-емоція, 

інтонація-зображення; інтонація-інформація, інтонація жанру, стилю, ритму 

тощо [45]. Отже, ймовірний поліфонізм інтонації потребує від виконавця не 

лише виокремлювати мелодійну лінію, але й розрізняти тембри, артикуляцію, 

метро-ритм, навіть образний емоційний характер. Це дуже складно й 

потребує відповідних умінь. 

Доцільно у зв’язку з цим звернути увагу на педагогічний контекст 

поняття «формування», що в загальному розумінні інтерпретується як 

створювання особливої форми чогось [97, с. 23]. У дослідженнях зустрічаються 

такі словосполучення, як: формування «естетичних цінностей», «…досвіду», 
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«…культури» тощо. У музичній педагогіці нерідко поняття «розвиток», щоб 

унеможливити перехід дослідження в галузь психології: «формування уявлень», 

«формування пам’яті», «формування уваги» [97, с. 23].  

У дослідженні також застосовано поняття формування відповідно до 

поліфонічно-виконавських умінь. Цей процес розуміється як «…оформлення 

такої сукупності, набору музично-виконавського інструментарію, що 

дозволяє найповніше відтворити поліфонічну фактуру відповідно до 

художніх і педагогічних завдань. Уміння, поряд із знаннями, досвідом їх 

застосовувати входять до плану компетентності фахівця» [47, с. 20]. 

Володіння поліфонічно-виконавськими вміннями передбачає ґрунтовну 

історико-теоретичну базу, розвинені музичні здібності, відповідні 

технологічні властивості піаністичного апарату, розуміння контексту 

поліфонічної фактури. До безпосередньо музичних здібностей можна 

віднести поліфонічний слух. За уточненням Г. Ципіна, поліфонічний слух – 

«…здатність диференційовано сприймати та оперувати в музично-

виконавському процесі кількома самостійними, звуковими лініями, що 

розвиваються автономно» [101, с. 59]. Трохи ширше визначає сутність 

поліфонічного слуху А. Рінкявічус, на основі аналізу пояснень Б. Теплова 

[90]. Отже, поліфонічний слух, за його уточненням, це здібність слухати, 

прослідковувати й зіставляти рух мелодійних ліній, що розгортаються 

одномоментно, ширше – фактурні пласти [75, с. 134].  

Про сприйняття поліфонії як чинника розвитку поліфонічного слуху 

А. Рінкявічус пише, що здатність повноцінно слухати та сприймати 

багатоголосся має розвиватися в певній психологічно зумовленій 

послідовності [75, с. 133]. Серед останніх є розуміння логіки розгортання 

художньої форми та ідейно-естетичного змісту образів, що пов’язано з 

процесами музичного мислення як образного. Багатократність сприйняття 

поліфонічних творів, на думку А. Рінкявічуса, фокусує в мисленні конкретні 

образи-еталони, уявлення про «поліфонічні комплекси формоутворення», про 

склад музики та нарешті, про поліфонічність як багатоголосся. Але слушним 
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вважаємо думку Рінкявічуса щодо наявності «…широкого функціонування 

поліфонічного мислення, яке здатне охопити не лише мелодійні лінії, але й 

фактурні пласти з їх політональними, поліладовими, полігармонійними, 

поліритмічними, політембральними особливостями» [75, с. 134]. 

Відповідно до компететнісного підходу у формуванні поліфонічно-

виконавських умінь слід нагади й на діяльнісний аспект, тобто безпосередньо 

виконавський. У зв’язку з цим слід вказати на існування феномена 

«поліфонічна техніка», на яку вказував Ф. Шопен [50, с. 101]. Я. Мільштейн 

вказує на визнання Ф. Шопеном спеціального виду техніки – поліфонічної, яка 

пов’язана з уміннями розподіляти м’язову напругу в руці відповідно до кожного 

пальця, відповідно до того, яку лінію він веде – сольну, або підголоскову.  

Будучи представником романтизму в музиці, Ф. Шопен вважав фугу – 

чистою логікою. Найкращій засіб удосконалювати свою майстерність – 

«…завжди працювати над Бахом» («de toujours travailler Bach») [114, с. 118]. 

Головні поради Шопена: проводити та водночас розрізняти за характером 

звучання кількох музичних ліній; сполучати різні штрихи.  

На технологічні аспекти виконання поліфонії вказували Л. Баренбойм, 

Ф. Блуменфельд, К. Ігумнов, Л. Оборін, Я. Флієр та інші піаністи-педагоги. 

Сучасні викладачі також надають поради щодо виконання поліфонії в 

технологічному та методичному аспектах (Л. Седракян [86], Г. Ципін [101]). 

Їх поради є слушними та відповідають методичному забезпеченню 

компетентнісного підходу щодо формування поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Орієнтуючись на компетентнісний підхід, ми обрали важливі 

педагогічні принципи формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутнього вчителя музики-піаніста: 

 «Принцип поєднання інтелектуального й діяльнісного, технологічного й 

розумового в їх спрямуванні на виконання поліфонічних творів» [97, с. 23].  
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 Цілеспрямоване розширення поліфонічного репертуару в стильовій 

проекції. 

Перший принцип сприяє усвідомленню поліфонії як поліхудожнього, 

полімодального засобу розкриття музичного образу твору, розвитку 

поліфонічного слуху та досвіду сприйняття поліфонічних творів для їх 

подальшого виконання, опрацювати технічні аспекти виконання поліфонії за 

рекомендаціями видатних педагогів-піаністів. Другий принцип розширює 

виконавську компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва, 

надаючи їм можливість ознайомитися з різноманітними видами поліфонії, 

поліфонічної фактури та її виявлення в різних стилях. 

Наступний підхід, який підлягає увазі в контексті зв’язку зі стильовим 

підходом – герменевтичний. Останнім часом герменевтика як наука 

розглядається як методологія забезпечення освітніх процесів, де домінують 

аспекти розуміння, тлумачення, інтерпретації, як мистецької, так і наукової. 

Узагальнюючи найбільш важливі та знакові підходи щодо герменевтики, 

А. Воскобойніков вказує різноманітні герменевтичні аспекти [16, с. 182]. 

Представимо цю класифікацію з уточненнями: 

 психологічний аспект герменевтики, обґрунтований у доробках 

Ф. Шлейермахера [106]; 

 віталістичний аспект герменевтики, обґрунтований В. Дильтеєм [113]; 

 екзістенційно-онтологічний аспект, що обґрунтований М. Хайдеггером [94]; 

 онтологічний, розкритий у концепції Х. Гадамера [17]; 

 філософія символу, обґрунтована О. Флоренським, О. Лосєвим) [16, с. 182; 

40; 92]. 

На основі зазначених концепцій розроблено герменевтичний підхід, що  

активно застосовується в наукових дослідженнях музичного навчання 

(В. Крицький [33], Д. Лісун [36], О. Олексюк [60], Г. Падалка [62], Пан На [63], 

О. Реброва [72], М. Ткач [60]) та професійній підготовці майбутніх учителів 

музики (М. Демір [22], І. Левицька [35], А. Линенко [37] та ін.). 
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С. Бєляєва-Екземплярська згадувала, що Г. Кечмар першим звернув 

увагу на герменевтику в музичному мистецтві, тим самим започаткувавши 

герменевтичний підхід. На його думку, герменевтика в музиці потрібніша 

ніж у інших видах мистецтва, оскільки в ній відсутні прямі зв’язки зі 

всесвітом, з природою. Внаслідок цього й виникає безпорадність, слабкість 

слухача перед великим музичним твором [8].  

Учені О.Олексюк, М. Ткач, Д. Лісун розуміють герменевтичний підхід 

як «…усвідомлену орієнтацію особистості на реалізацію сукупності 

принципів, прийомів і методів навчання, пізнання й розуміння дійсності. Це 

передбачає привнесення особистісного бачення смислових аспектів змісту 

діяльності шляхом широкого залучення мотиваційно-вольової, когнітивної, 

емоційної та творчо-діяльнісної сфер» [60, с. 17]. 

Г. Падалка відносить герменевтичний підхід до мистецьких інновацій і 

вважає, що він «…передбачає емоційно-ціннісне тлумачення мистецтва з 

урахуванням соціально-культурних традицій, а також особистісного художньо-

творчого досвіду суб’єкта» [62, с. 263]. Його педагогічна доцільність зумовлена 

тим, що він «…сприяє активізації самостійного художнього мислення 

студентів, спонуканню до художньої рефлексії, провокує художню свідомість 

на багатовимірне творче засвоєння мистецьких явищ» [69, с. 264]. 

А. Линенко пов’язує герменевтичний підхід із формуванням 

компетентнісного фахівця, здатного розуміти й інтеропретувати будь-яку 

педагогічну ситуацію [37]. 

Л. Проців пов’язує герменевтичний підхід з історичною еволюцією 

музичного мистецтва, що актуалізує проблему розуміння музики минулого в 

проекції сучасності. Отже, в історії музичної педагогіки – це прочитання й 

інтерпретація історичного джерела з позиції сучасного мислення, 

«проникнення» в епоху, життя та спосіб мислення персоналії, відтворення 

найбільш сталих педагогічних смислів досліджуваної доби [69].  

Герменевтичний підхід у підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва важливий не лише у виконавському процесі під час роботи над 
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інтерпретацією творів, але й для осмислення художніх творів різних видів 

мистецтва. Це зумовлено, з одного боку, стратегією на мистецьку інтеграцію 

в освітньому процесі в школі, а з іншого, потребою художньої 

компетентності вчителя музичного мистецтва взагалі, що впливає і на його 

якісну виконавську інтерпретацію. У зв’язку з цим О. Полатайко досліджує 

формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва 

саме на засадах герменевтичного підходу. Дослідниця виокремлює такі 

елементи філософської герменевтики, що є слушними в освітньому процесі зі 

студентами: герменевтичний феномен – який виступає вродженою здатністю 

людини до розуміння, індивідуальним поглядом на світ, культуру й 

мистецтво, що, у свою чергу, є основою естетичної культури особистості;   

герменевтична розмова, в якій реалізується герменевтичний феномен, 

розуміння самоідентифікації студентом себе як фахівця, що допомагає йому 

відчути себе приналежним до світу мистецької педагогіки; герменевтичний 

аналіз, без якого неможливий пошук смислу твору. Цей процес може 

відбуватися за допомогою співставлення явищ і виявлення в них 

протилежних ознак, або на основі збігів та пошуку спільних рис [66, с. 7].  

Сутність герменевтичного підходу до формування поліфонічно-

виконавських умінь полягає в перетворенні процесу пояснення ідеї 

поліфонічного твору на процес інтерпретації музичного явища крізь емпативно-

розумову призму, тобто створити умови для самостійного осягнення сутності 

твору через його переживання та осмислення, аналіз і розуміння [97]. На основі 

герменевтичного підходу опрацьовані такі принципи: 

 «принцип орієнтації на смисловий контекст поліфонії в цілісній 

драматургії твору» [97, с. 24].  

 удосконалення виконавської інтерпретації на основі герменевтичного 

аналізу. 

Конкретизуємо зв’язок виокремлених підходів, що поданий на 

рисунку 2.1.  
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Рис. 2.1 Схема взаємозв’язку наукових підходів у формуванні 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 
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смислу твору виходячи зі стильової його відповідності» [97, с. 25]. 

«Гермневтичний підхід є пов’язаним зі стильовим, оскільки відповідно до стилю 

й обирається кліше смислових контекстів» [97, с. 25]. 

Обрані на основі обґрунтованих підходів принципи виконують роль 

орієнтації дій на опрацювання поліфонічно-виконавських умінь. Отже, 

методологічну основу їх опрацювання склали такі принципи, як: поєднання 

інтелектуального й діяльнісного, технологічного й розумового в їх спрямуванні 

на виконання поліфонічних творів; цілеспрямоване розширення поліфонічного 

репертуару в стильовій проекції; врахування культурної належності 

поліфонічного твору в опрацюванні поліфонічно-виконавських умінь; 

орієнтація на комунікативно-ментальну функцію поліфонії в процесі 

осмислення й опанування поліфонічної фактури музичних творів різних стилів; 

цілеспрямоване розширення поліфонічного репертуару в стильовій проекції; 

орієнтація на смисловий контекст поліфонії в цілісній драматургії твору; 

вдосконалення виконавської інтерпретації на основі герменевтичного аналізу. 

Як бачимо на схемі рисунку 2.1 зв’язок стильового підходу з 

культурологічним, компетентнісним і герменевтичним створює певну 

методологічну інтегровану платформу для формування поліфонічно-

виконавських умінь. Об’єднуючим принципом стає принцип урахування 

генералізованої функції стильового підходу. 

Кожний із зазначених підходів забезпечив логіку обґрунтування 

педагогічних умов. 

 

2.2. Методичні засади формування поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

У підрозділі 2.1 було обґрунтовано методологію формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, 

визначено наукові підходи та педагогічні принципи з орієнтацією на освітній 

процес їхньої фахової, переважно фортепіанної підготовки. Разом із тим, 
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ядром методичного забезпечення завжди є педагогічні умови й методи, які 

застосовуються впродовж цілісного методично-організаційного процесу. 

У наукових дослідженнях з музичного навчання педагогічні умови 

застосовуються в цілісній методиці, в якій вони запроваджуються поетапно. 

Також застосовують поняття педагогічні ситуації, які О. Рудницька розглядає як 

засіб педагогічного впливу, що складається зі «…співвідношення сукупності 

конкретних умов, необхідних для реалізації певної мети педагогічної 

діяльності» [82, с. 87]. Г. Падалка дає уточнення педагогічним умовам, яке 

застосовується в інших дослідженнях і влаштовує науковців, оскільки дає 

можливість гнучкого застосування як організаційних форм, так і створення 

відповідного середовища, в якому здійснюється методична стратегія дослідників. 

Г. Падалка позначає педагогічні умови як «…цілеспрямовано створені чи 

використовувані обставини мистецького навчання, що забезпечують можливість 

досягнення його результативності» [62, с. 160]. Науковець пропонує три 

педагогічні умови, які є провідними й надають можливість подальших розробок 

щодо педагогічних умов залежно від поставлених музично-освітніх завдань. 

Ідеться про такі, які Г. Падалка називає «першочергові» [62, с. 160]: 

• створення позитивної атмосфери навчання; 

• досягнення діалогових засад взаємодії вчителя й учня в освітньому 

процесі; 

• забезпечення пріоритету практичної діяльності. 

Педагогічна умова – створення позитивної атмосфери – 

кореспондується із загальнофілософським розумінням умови, тобто як 

середовища, у якому перебувають і не можуть існувати поза ним, або як 

обставина, у якій щось здійснюється (О. Рудницька [82]). Методичний сенс 

цієї умови для різних досліджень міститься не тільки в тому, що освітній 

процес має здійснюватися в позитивній атмосфері підтримки, творчості, 

позитивності, але й у тому, що обирається вектор такої атмосфери. Він може 

бути інтелектуально-пошуковим, творчо-імпровізаційним, художньо-

комунікативним, суб’єктно-самовиражальним тощо. 
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Стосовно педагогічної умови − досягнення діалогових засад взаємодії 

вчителя й учня в освітньому процесі – зауважимо, що діалог/полілог обов’язково 

має супроводжувати процес музичного навчання. При цьому він може бути 

безпосереднім (викладач-студент, учитель-учень тощо) та опосередкованим 

(студент-композитор, викладач-композитор, учні-музичний твір тощо). 

Стосовно педагогічної умови − забезпечення пріоритету практичної 

діяльності – нагадаємо, що музика завжди потребує діяльнісного процесу. 

Діяльність може бути активною, напівактивною, пасивною (А. Сохор [89]), 

може бути творчою, пізнавальною, аналітичною, але це має бути процес 

певних дій, у яких формуються вміння сприймати, розуміти, переживати та 

створювати музику. 

Орієнтуючись на ці положення, обґрунтуємо педагогічні умови 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі фортепіанної підготовки, а також покажемо, які методи 

мають потенціал ефективного впливу на цей процес. 

І. Герберта «…не відокремлював музичне мислення від музичного 

сприйняття» [Цит. по 118, с. 94]. Погоджуючись із науковцем, зауважимо, що 

«…процес виконання поліфонії також не відокремлюється від роботи 

сприйняття й мислення»; «…жодний жанр не потребує такого засередженого 

сприйняття/самосприйняття та мислення, як поліфонія. Це пояснюється 

необхідністю концентровано утримувати під слуховою увагою кілька 

музичних ліній, що є носіями окремих ідей, образів, думок, символів. Отже, 

поліфонія зумовлює формування особливого типу мислення – 

поліфонічного» [95, с. 339]. Ми вже вказували на те, що музична педагогіка 

не застосовує у своєму науковому тезаурусі поняття «поліфонічне 

мислення», але можемо умовно позначити функціонування такого мислення 

як музичне мислення в траєкторії поліфонізму. Оперує таке мислення 

відповідними до поліфонії засобами виразності, серед яких: контрапункт 

(подвійний, потрійний, руховий), stretto, імітація, проведення та інтермедія, 

тема та протиставлення, мелодійни фігурації, гармонійні фігурації, канон, 
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дзеркальна тема, модуляція, секвенція, речетатив тощо [42, с. 208–214]. 

Безумовно, це потребує певної поліфонічної грамотності, яку студенти 

засвоюють на теоретичних дисциплінах. Окремо це представлено в 

дослідженні Г. Гарбар [18]. Також звертаємо увагу на розроблений курс 

М. Сибірякової-Хіхловською, яка пропонувала викладати спецкурс 

«Поліфонія в музично-педагогічному просторі», що замінював дисципліну 

«Поліфонія» майбутнім учителям музичного мистецтва та мав суто фахове, 

художньо-педагогічне спрямовання [87, с. 241]. Досліджуючи досвід 

сприйняття поліфонії майбутніх учителів музики, М. Сибірякова-Хіхловська 

виокремлює операціональні навички мислення в поліфонії: «…визначення 

розміру теми та знаходження її інших проведень; знаходження імітаційних 

варіантів проведень тем (у збільшені, у зменшенні, у «дзеркальному 

відображенні», у «зворотньому напрямку»; позначення стрет; відокремлення 

протиставлення та його подальших фіксованих проведень; знаходження 

інтермедій; визначення частин форми та їх меж» [87, с. 208]. 

Такі навички можуть формуватися як у межах теоретичного курсу, так і 

на практичних заняттях навчання гри на фортепіано (інших інструментів). 

Історико-стильовий аспект також важливий у розвитку музичного 

мислення в траєкторії поліфонії. Майбутньому вчителеві музичного мистецтва, 

вивчає поліфонію як дисципліну і як музичний твір важливо усвідомити, що 

«…поліфонія потребує спеціального композиторського стилю мислення, а 

відтак, і зумовлює певні музично-мисленнєві операції і під час виконання 

поліфонічних творів. При чому, у різних стилях поліфонія як художній метод 

залишає свої форми й канони, з одного боку, а з іншого, збагачує їх 

відповідними до стилю художньо-естетичними ознаками. Отже, сприймаючи 

поліфонію різних стилів, студент має уявляти її типові й нетипові властивості, 

визначати їх і вміти адекватно відтворювати» [95, с. 340]. Вона змінює і свої 

види, відповідно до жанру, стилю, актуальних художньо-естетичних запитів тієї 

чи іншої епохи. М. Сибірякова-Хіхловська наводить приклади щодо різновидів 

поліфонії в її еволюції відповідно до епохи. Дослідниця показує взаємозв’язок 
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музичних історичних стилів, періодів становлення багатоголосся, етапів 

поліфонічного стилю від раннього Середньовіччя, де панували ранні форми 

багатоголосся, переважно в хоровому мистецтві, до ХХ століття, що 

характеризується над багатоголоссям і визначається як неополіфонічний стиль. 

Звертаємо також увагу на те, що дослідниця визначає не лише стиль бароко як 

період розвитку поліфонії (к. ХУІ − середина ХУІІІ ст.), а й Віденський 

класицизм і романтизм. Вони відрізняються не багатоголоссям, але особливим 

фактурно-драматургічним аспектом розвитку, що підтверджено тварами 

Л. Бетховаена, Ф. Ліста та ін. [87, с. 222]. 

Усвідомлення поліфонії крізь призму її стильової еволюції у 

фортепіанній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва має 

орієнтуватись і на розширення репертуару. Додатковим джерелом, що 

підтвердило ідею застосування стильового підходу став навчально-

методичний посібник «Поліфонічна музика українських композиторів 

ХХ століття» за авторством викладачів фортепіано Н. Юзюк і З. Юзюк [111]. 

Звертаємо увагу на те, що пропонований репертуар включає як складні 

твори, так і дуже прості, з яких можна починати формування поліфонічно-

виконавських умінь саме зі студентами, які не володіють ними, зокрема, з 

китайськими. Таким творам властива наближеність до інтонацій народної 

української музики, а за технікою та формою вони «…наближені до 

традиційних форм класичної поліфонії» [95, с. 338]. На думку авторів, 

найпростіші поліфонічні твори українських композиторів нібито стають 

сходинкою для їх опанування складним жанром [111, с. 5]. Так, процес 

усвідомлення поліфонічного художнього методу стає простішим і показує 

студента, що він не завершив свій розвиток у стародавніх стиліях і жанрах. 

Ураховуючи зазначене, ми ввели першу педагогічну умову – 

«стимулювання осмисленого ставлення до поліфонії як до художнього 

методу в стильовій проекції». Відповідно до неї студенти орієнтуються на 

важливість опанування поліфонією як таким видом музичної фактури, яка 

пронизує всі стилі, несе в собі потужний драматургічний потенціал, розвиває 
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музичне мислення та здатність розуміти музику крізь призму 

контекстуальності [95, 339]. Зазначена умова розроблялася відповідно до 

компетентнісного, культурологічного та стильового підходів. 

Реалізація цієї умови передбачала:  

 зміну уявлень стосовно поліфонії як складних творів для вивчення 

напам’ять та виконання на уявлення поліфонії як художнього методу, який 

відбиває реалії поліфонічної картини світу, його суперечностей, у якому 

кожний додає свій голос, створюючи унікальну цілісність звучання світу; 

 стимулювання пошуково-пізнавальної активності щодо виявлення 

поліфонічного методу у творах з усвідомленням його смислової доцільності; 

 спонукання до аналітичної діяльності стосовно тексту твору, який 

вивчається з метою визначення в ньому поліфонічної фактури та її 

стильового оформлення» [95, с. 339–340].  

У межах цієї умови має здійснюватися цілеспрямований вплив на такі 

вміння: уміння опрацьовувати й застосовувати на практиці літературу з 

історії розвитку поліфонії, її видів, структурних елементів, різновиду 

фактури; уміння використовувати знання в процесі вивчення поліфонії. Усі 

вони складають інтелектуальний компонент поліфонічно-виконавських 

умінь як цілісного комплексного утворення [95, с. 340]. 

Доцільним у межах зазначеної умови застосування таких методів: 

 пізнавально-пошуковий (шукаємо ланцюг інформації: стиль твору, 

наявність поліфонічного методу, обґрунтування композиторської ідеї, 

доцільність застосування поліфонічної фактури);  

 наочно-текстологічний (робота з текстом, встановлення текстологічних 

зв’язків поліфонічної фактури);  

 аналітично-смисловий (пошук смислової ідеї та аналіз засобів її 

виконавського втілення) [95, с. 340]. 
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Пропоновані методи спрямовані на активізацію музичного мислення в 

траєкторії поліфонії. Це передбачало й роботу з інформаційними джерелами, 

і з текстом твору, і завдання аналітико-операційного, оцінного характеру. 

Обираючи цю групу методів, ми дотримувалися порад 

С. Майкапара [42], який вважав, що теоретичне оснащення музичного 

виконавця не підлягає сумніву: «…чим ширше та ґрунтовніше це оснащення, 

тим вільніше, повніше й різнобічніше виявляється його виконавська 

творчість» [42, с. 69]. 

Музично-теоретичні пізнання слугує міцним засобом розвитку 

музичного мислення, а в процесі аналізу поліфонічних творів, стає ґрунтом 

для осмислення поліфонії як складного композиторського методу, в якому 

існують: особлива «…будова звукової тканини», свій звуковий «… музичний 

матеріал…, …елементи цілісних звукових образів…» [42, с. 69]; усе, що 

підлягає усвідомленню, осмисленню, враховуючи особливий філософічний, 

діалоговий аспект поліфонічних творів різних стилів. 

Оскільки формування вмінь потребує певних опрацювань, до методів 

додаються спеціальні практики – спеціальні дії, які повторюються кілька 

разів у межах роботи над одним твором, із додатковим застосуванням інших 

творів, що вивчаються фрагментарно, або епізодично. До таких практик 

віднесено: наочний пошук поліфонічної фактури; зіставлення поліфонічної 

фактури з контекстом драматургічного розгортання образу; побудова 

ланцюгу поліхудожніх (крос-мистецьких) поліфонічних аналогій. 

Обґрунтовуючи другу педагогічну умову ми орієнтувалися на 

перцептивний компонент, що входить до складу комплексу поліфонічно-

виконавських умінь. В основі вмінь цього компонента полягає спеціально 

налаштований музичний слух, який у наукових працях і доробках музикантів-

педагогів (А. Каузова [26], Є. Назайкінський [55], З. Рінкявічус [75], Г. Ципін 

[101] та ін.) так і позначається як поліфонічний слух. Такий різновид слуху 

визнається всіма музикантами та психологами. Він пов’язаний з іншими видами 

слуху: тембральним (коли людина здатна прослухати всі різнотембральні 
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музичні лінії), гармонійним (коли прослуховується вся вертикаль, яка сполучає 

декілька мелодійних ліній), ладово-інтонаційний (коли прослуховується 

інтонаційна самодостатність кожного голосу). «В основі методичних розробок 

щодо розвитку поліфонічного слуху вчителі, науковці, музиканти-виконавці 

спираються на відомі праці Б. Теплова, Є. Назайкінського, Г. Ципіна» та ін. [95, 

с. 340]. Але стосовно вмінь, то слух не є вмінням. Перцептивний процес 

потребує особливих умінь, які функціонують на основі слуху під час 

сприйняття поліфонії та самосприйняття під час її виконання.  

Музичне сприйняття – категорія як музикознавства, так і музичної 

педагогіки. Так, О. Костюк визначав музичне сприйняття як «…музичне 

перцептивне дійство, у процесі якого відбувається активне ставлення 

суб’єкта до музики, що сприймається». Це ставлення визначається 

«…системою музичних  уподобань, інтересів, що формуються в процесі 

засвоєння ними музичного мистецтва, і, у свою чергу, істотно впливають на 

результати й на сам процес сприйняття» [32, с. 344–345]. В. Медушевський 

розглядав музичне сприйняття як «…складну, історично та соціально 

обумовлену діяльність, що складається з пізнавальних, емоційних та 

емоційно-оцінних процесів» [46, с. 19]. 

Педагогічний акцент на визначенні музичного сприйняття робить 

О. Рудницька, оскільки вважає, що воно не обмежується безпосереднім 

актом слухання, а має ще продовження після нього. На її думку, 

«…музичне сприйняття – специфічний вид узагальненої духовно-

практичної діяльності, яка не обмежується перцептивним актом, а включає 

рівень емоційно-смислового осягнення змісту музики у провідних формах 

спілкування з нею: слуханні, виконанні, творчій імпровізації, критичному 

судженні» [81, с. 3–4].   

У проекції на поліфонію таке сприйняття має бути зорієнтовано на 

диференційоване ставлення до різностильової забарвленості поліфонічних 

творів, їх застосуванні в різних стильових культурних зрізах. Цей аспект 

висвітлено в дослідженні М. Сибірякової-Хіхловської, що присвячено 
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досвіду сприйняття поліфонії [87]. Це новоутворення в дослідженні − 

«…інтегрована системна якість художньо-перцептивної діяльності 

особистості, яка формується  в процесі спілкування з поліфонічною музикою 

та забезпечує її диференційно-цілісне емоційно-образне осягнення та 

інтерпретацію» [87, с. 54].  Досвід сприйняття поліфонії складається, за 

концепцією дослідниці, з когнітивно-операційного, досвідно-слухового, 

поліфонічно-виконавського та діалогічно-комунікативного компонентів. При 

цьому логіка його набуття, за поясненнями М. Сібірякової-Хіхловської, є 

такою: «У процесі сприйняття поліфонічної музики музичне мислення 

здійснюється шляхом загальних операцій мислення – порівняння, аналізу, 

синтезу, абстрагування, узагальнення, конкретизація, але предметом операцій 

є музична мова та музичні образи. Так, сприйняття поліфонічного твору 

починається з порівняння інформації, що надійшла з уявленнями й образами, 

які зберігаються в пам’яті. Надалі відбувається аналіз елементів 

поліфонічного твору (тем, протиставлень, інтермедій) з метою його 

диференційованого розуміння та синтезу даних елементів у єдине ціле – 

цілісну поліфонічну фактуру» [87, с. 61–62]. 

На підставі зазначеного, друга педагогічна умова формування 

поліфонічно-виконавських умінь була спрямована на активізацію розвитку саме 

поліфонічного слуху, з урахуванням стильових різновидів (історичний аспект 

стилю, композиторський персоналізований стиль, етнонаціональний та ін.). 

Стосовно вмінь, було окреслено складніше завдання − розвинути вміння 

слухової перцепції поліфонії в її стильовій диференціації. Таким чином, «…друга 

педагогічна умова − активізація стильової диференціації під час сприйняття та 

виконання поліфонії» [95, с. 340]. Її доцільність та обгрунтування здійснюється на 

основі як стильового, так і компетентнісного підходу. 

Дана педагогічна умова забезпечує: 

 поліфонічно-стильову перцепцію та самоперцепцію; 
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 накопичення досвіду сприйняття поліфонії (їх різновидів, композиційних 

елементів, стильових відмінностей); 

 орієнтація в поліфонічній фактурі у творах різних жанрів і стилів.  

Зазначена умова сприяла формуванню вмінь перцептивного 

компоненту. Перцептивний компонент містив такі елементи: розвинений 

поліфонічний слух; сформованість слухової перцепції та самоперцепції, яким 

відповідали такі вміння: «диференційоване сприйняття музичного звуку як 

ізольованого, так і в певній звуко-інтонаційній системі; розуміння 

інформаційної складової звукового потоку на основі сформованих 

стереотипів-кодів щодо музичної інтонації, ритмо-інтонації; цілісного 

образно-семантичного узагальнення оцінки музичного образу в контексті 

його поліфонічного подання в різних стилях (поліфонія бароко, класицизму, 

романтичної та сучасної музики); керування різними видами музичного 

слуху (мелодійний, гармонійний, тембральний, ритмічний) у сукупності з 

поліфонічним» [95, с. 341].  

Відповідно до цієї умови передбачено застосування таких методів: 

 мисленнєво-операційні (порівняння та зіставлення образу й засобів 

відображення поліфонічної музики різних стилів); 

 перцептивно-аналітичні (звукова анкета та її створення, стильове 

порівняння поліфонічних жанрів, слуховий тренінг); визначення імітаційного й 

неімітаційного поліфонічного письма аудіо/візуально) [95, с. 341]. 

Так, наприклад, під час сприйняття поліфонії та під час подальшої 

роботи над виконанням, здійснювалося порівняння та зіставлення того, як: 

 образи й засоби їх втілення подаються в поліфонічній музиці різних 

стилів (як подається лірична тема фуг у музиці бароко, зокрема у Й. С. Баха 

[105] відповідно до стилю;  

 як ліричні теми подаються в поліфоніях інших стилів, наприклад, у 

С. Франка, Ф. Шопена, Д. Шостаковича);  
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Студенти самостійно мають створити звукову анкету (самі добирають 

поліфонічні твори різних стилів та з різними видами поліфонічної фактури); 

здійснити стильове порівняння поліфонічних жанрів (імітаційні й 

неімітаційні, канони, хорали тощо).  

У межах другої умови передбачалися спеціальні перцептивні практики: 

 слуховий тренінг (визначаємо кількість голосів у повній тиші, 

кількість нестандартних тембрів із заплющеними очима);  

 тембральні етюди (виконання музичного фрагменту за аналогією 

звучання різних інструментів, визначення імітаційного та неімітаційного 

поліфонічного письма аудіо/візуально) [95, с. 341].  

Нагадаємо, що неімітаційні форми поліфонії розглядає Н. Беліченко, 

що дає підстави їх застосовувати в розвитку поліфонічно-виконавських 

умінь [112]. 

Репертуаром, що надає можливість визначити стильову проекцію 

розвитку поліфонії, можуть слугувати такі твори:  

Фрескобальді Д. Канцона ре мажор; 

Букстехуде Д. Прелюдія і фуга соль мінор 

Й. С. Бах. Фуга з «Хроматичної фантазії та фуги»; 

Й. С. Бах Прелюдії і фуги (вибірково);  

Palestrina. Ave Maria. 

Л. В. Бетховен, соната тв. 31, № 3, ч. І,  такти 45 – 63; 

Л. В. Бетховен, соната тв. 109, ч. ІІІ.,  варіація № 5 (фугато);  

Ф. Шопен, Ноктюрн тв. 27, № 1, такти 1 – 18;  

С. Рахманінов етюд-картина тв. 39, № 1, такти 1 – 10; 

Д. Шостакович Прелюдії та фуги (вибірково). 

С. Рахманінов, концерт № 2 для ф-но з оркестром, І ч., епізод з 

розробки. 
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Слушним буде застосовувати поліфонічних творів М. Глинки, 

С. Танєєва, А. Глазунова, Н. Мясковського, М. Регера, П. Хіндемита, 

Д. Шостаковича, Р. Щедрина та ін. 

Серед поліфонічних творів українських композиторів доцільно 

звернути увагу на такі: 

Грабовський Л. Чотири двоголосні інвенції для фортепіано; 

Павлюченко С. Маленькі фуги для фортепіано. 

Щуровський Ю. 10 маленьких прелюдій та фуг; 

Скорик М. Прелюдії та фуги (вибірково) 

Пропонований перелік є далеко неповним, але показує приклади 

поліфонії в різних стилях, що за умов цілеспрямованого прослуховування 

збагачує поліфонічний перцептивний досвід майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Такий перелік може бути основою для проведення колоквіуму з 

поліфонії, що передбачено складанням модульної атестації на кафедрі 

музично-інструментальної підготовки. 

Відомі музиканти-піаністи, викладачі, композитори, які створювали 

поліфонічні твори та викладали гру на клавішних інструментах і фортепіано, 

вважали, що виконання поліфонії потребує спеціальної техніки, вона так і 

позначається − «поліфонічна техніка. Виконання поліфонічних творів 

«…потребує інших технологічно-аплікатурних алгоритмів, які не 

застосовуються під час гри інших за жанрами творів. Разом із тим, ці 

алгоритми повторюються та є ідентичними для різних поліфонічних творів за 

стильовими ознаками» [100, с. 341]. Слід вказати, що виконавська техніка 

піаніста розглядається як суто технічний, прикладний компонент, 

спрямований на опрацювання певних алгоритмів виконання. Але він завжди 

підпорядкований художньому компоненту. Я. Мільштейн із цього приводу 

цитує Ф. Бузоні, який вказував, що «технічні досягнення – це пристосування 

певних труднощів до власних можливостей» [51, с. 210]. 

А. Бірмак вказує на певні алгоритми виконавських дій у фортепіанній 

техніці, яким властива ідеомоторність. «Ідеомоторні рухи, пише А. Бірмак,  
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переходячи від мимовільних у довільні, проявляються як в «уявній грі» на 

фортепіано, так і в «уявному співі». Останнє, підкріплюючи музично-слухові 

уявлення, має дуже важливе значення для емоційності й виразності в грі 

піаніста. Таку здатність уявної співучасті у своєму виконанні треба розвивати 

в учнів, вдаючись як до внутрішнього співу, так і до реального 

проспівування» [9, с. 28–29]. 

Такі дії є дуже слушними для розвинення поліфонічної техніки, оскільки 

прослуховування певних ліній, мелодій, тем тощо передбачає слуховий 

контроль за якістю та відповідністю їх виконання згідно з художнім завданням. 

Виконання поліфонії з технічного погляду також має суто 

технологічний і художній компоненти. Технологічний пов’язаний з умінням 

діференціювати силу й міцність, природну властивість кожного пальця. На це 

вказують музиканти-піаністи, що мали вагому педагогічну практику 

викладання гри на фортепіано. Зокрема, це Й. Гофман, Я. Мільштейн, 

Ф. Шопен, С. Савшинський та ін. Суто з технологічного погляду, «особливе 

розміщення пальців, що відрізняється від звичного, чіткого розмежування 

функцій окремого пальця … своєрідне виокремлення, розділення  руки на дві 

окремі частини – мелодійну та супроводжувальну» [50, с. 101]. Вага руки має 

перекладатися на той палець, який у даний момент веде основну лінію. Про 

аналогічні рекомендації знаходимо в рекомендаціях С. Савшинського, 

А. Бірмак та ін. Разом із тим, слід зазначити, що музиканти-піаністи 

вказували на необхідність слухати всі голоси поліфонічної фактури, а також 

дотримуватися їх різнотембрового виконання [42; 86; 101].  

С. Савшинський писав, що «вся музика поліфонічна» [84, с. 90]. 

Безумовно, таке висловлювання є дещо метафоричним, оскільки є і 

гомофоно-гармонічна музика. Разом із тим, це висловлювання має 

дидактичний потенціал, оскільки слухати під час виконання всю тканину, 

усю фактуру диференційовано  − дуже важко, але необхідно. Навчитися 

цьому можна лише через опанування поліфонічною технікою, яка також 

підпорядкована художнім завданням.  
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Суто технологічний аспект складним для всіх стилів, у яких 

повторюється певна фактура. Між тим, стильова проекція вносить свої 

художні завдання. Кожний стиль характеризується комплексом властивих 

художньо-виразових засобів, які відрізняють один від одного. В їх 

архітектоніку вбудовується й поліфонічний художній метод, 

підпорядковуючись художньо-виразовим стильовим кліше. «Не можна грати 

поліфонічну фактуру Ф. Ліста, Ф. Шопена так, як Й. Баха, Г. Генделя. Разом 

із тим, не можна грати поліфонію будь-якого стилю як гомофонію» [95, с. 

342]. Навантаження художньо-образної ідеї твору несе в собі й поліфонічна 

фактура. Вона збагачує драматургію розгортання образу, передає конфлікт 

думок, переживань тощо.  

На основі зазначеного запроваджувалася третя педагогічна умова – 

«поєднання музично-виконавських та художньо-стильових аспектів 

поліфонічної техніки в процесі навчання гри на фортепіано» [95, с. 342]. У 

побудованій нами структурі поліфонічно-виконавських умінь,  до таких, які є 

актуальними в будь-яких стилях можна віднести: «…диференціацію 

напруження пальців, що виконують різні за тембрами лінії; одночасне 

виконання різної артикуляції в різних голосах; інтонаційна виразність кожного 

голосу в контексті з усвідомленням його смислового та драматургічного 

навантаження» [99, с. 174]. Зазначені вміння входять до складу праксеологічного 

компоненту цілісного комплексу – поліфонічно-виконавські вміння. Цей 

компонент складався з таких елементів: сформованість тактильно-

диференційованих артикуляційних навичок та їх застосування; володіння 

різними виконавськими засобами відповідно до стильових особливостей 

інтерпретації поліфонії. Вони охоплюють такі вміння: диференційоване 

напруження пальців, що виконують різні за тембрами лінії; одномоментне 

виконання різної артикуляції в різних голосах; інтонаційна виразність 

кожного голосу в контексті усвідомленням стильової специфіки його 

смислового та драматургічного навантаження. 

Зазначена умова запроваджувалася згідно з компетентнісним підходом. 
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Переходячи до методів, що відповідають зазначеній умові, варто звернути 

увагу на особливості виконавських умінь, які виникають на основі опрацьованих 

навичок. Це важливо, з огляду на феномен стереотипів, як рухових відчуттів під 

час виконання, так і образних. С. Савшинський застосовує лише поняття 

«навички», але в певній градації: нижчій вид навичок та вищій. Дійсно, навик 

має бути автоматизованим, але нові художні завдання викликають нові пошуки 

застосування навички в іншому ракурсі, додаючи до неї ще якісь нові 

властивості. Так здійснюється ускладнення навичок до їх вищого рівня, така 

концепція С. Савшинського [85, с. 71–72]. Піаніст вводить поняття «осмислити 

навичку», маючи на увазі схарактеризувати її властивості, які не зустрічалися 

раніше, визначити її суттєві ознаки та перспективу подальшого розвитку [85, с. 

72]. Саме таким шляхом здійснюється формування поліфонічно-виконавських 

умінь за стильовим підходом. Оскільки певні вміння виконувати поліфонію 

відповідно до стилю бароко, що стають уже стереотипними для виконання, 

усвідомлюються знов відповідно до виконання поліфонічного твору або 

фактури в певному епізоді твору вже в класичній і романтичній музиці. 

Слід вказати, що не лише музика бароко сприяє формуванню 

поліфонічно-виконавських умінь, а й методичні рекомендації щодо виконання 

таких творів. 

Багатоплановість і багатожанровость творчої спадщини Й. С. Баха 

дає можливість у роботі над поліфонічною фактурою паралельно 

вирішувати питання розвитку навичок вокального інтонування, виконання 

танцювальної музики, різнохарактерної, що вимагає майстерності 

володіння штрихом [96, с. 80]. 

Факторами, які зумовили домінування значення поліфонії Баха в музичній 

педагогіці є: 

 досконалість композиторської техніки контрапункту (нота проти ноти); 

 художня багатоплановість використання різновидів поліфонічного письма в 

передачі філософської концепції творів; 
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 гармонійна ясність і лінеарна чіткість як передбачення класичного 

(раціонального) стилю у виконавстві; вимоги співучості виконання, 

експресії музичного вираження як передбачення романтичного стилю; 

імпровізаційність речетатівних пасажів як передбачення вільних 

імпровізацій у джазовому мистецтві; філософська спрямованість образів як 

передбачення музики ХХ століття; 

 методична спрямованість творчості композитора як передбачення розвитку 

музичної виконавської педагогіки й такого її відгалуження як фортепіанна 

педагогіка [94, с. 81]. 

Отже, бачимо, що в методичних порадах самого Й.С. Баха міститься 

передбачення застосування поліфонії в різних стилях. 

Для опрацювання поліфонічно-виконавських умінь у межах третьої 

педагогічної умови, уявляється доцільним застосувати такі методи: 

виконавсько-технологічні, крос-модальні, синтезуючі. 

До виконавсько-технологічних було віднесено метод виконавського 

ускладнення, вправи-тренінги: аплікатурно-тембральні вправи (тембральні 

етюди: виконання музичного фрагменту за аналогією звучання різних 

інструментів); позастильовий технічний тренінг, художньо-стильовий тренінг.  

До крос-модальних, синтезучих: поліфонічної компенсаторики 

(проспівування окремих голосів, проспівування сумісно з грою, переведення 

мелодійної лінії в дуетну за тембрами); речетатив (інонаційне промовляння), 

асоціативні порівняння, створення поліфонічно-виконавських вправ за 

стильовою належністю. 

Доцільним є також звернення до рекомендацій піаністів-педагогів, 

зокрема, досвідно-узагальнених рекомендацій Г. Ципіна [101], які 

застосовували відомі педагогі-піаністи, а саме: 

Почергове й окреме виконання лінії кожного голосу, осмислення їх 

мелодійної самостійності. 
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Відтворення окремих пар голосів (сопрано-бас, сопрано-тенор, бас-

тенор та ін.); при цьому намагатися виявляти специфічні мелодико-тематичні 

особливості кожного голосу. 

Спільне програвання на одному або двох інструментах (учитель-учень, 

або двоє учнів) поліфонічного твору за голосами, за парами голосів. 

Проспівування вголос або про себе одного з голосів поліфонічного 

твору, одночасно із грою інших на фортепіано. Це, як пише Г. Ципін, 

спираючись на Л. Баренбойма, рекомендував Ф. М. Блуменфельд: «граючи 

бахівську фугу, по черзі пропускати то бас, то тенор, то альт і заповнювати ці 

голоси їх виразним проспівуванням» [Цит. за 101, с. 62]. 

Виконання вокальним ансамблем (дуетом, тріо, квартетом), складеним 

з учнів фортепіанного класу, усіх голосів поліфонічного твору. Відповідно до 

цієї поради Г. Ципін згадує висловлювання М. Метнера, який навчався по 

класу фортепіано в А. Шацкес: «Я добре пам’ятаю, що ми співали за 

голосами всі фуги Баха ...» [Цит. за 101, с. 62]. 

Відтворення поліфонічного твору з концентрацією уваги на якомусь 

одному голосі, підкреслено експресивно його виконувати, разом із тим 

навмисно затушовувати інші голоси (метод, рекомендуваний 

О. Б. Гольденвейзером, Г. Г. Нейгаузом та ін.) [101, с. 62]. 

Головним методичним завданням під час застосування третьої 

педагогічної умови було формування в майбутніх учителів музичного 

мистецтва уявлень зв’язку поліфонічної фактури, що потребує володіння 

відповідною технікою, з художньо-образним контекстом твору. Але питання 

контексту твору завжди пов’язано з його інтерпретацією. Поліфонічна 

музика за стильовими ознаками також має різні художньо-образні смисли. 

«Якщо образи поліфонічних творів Й. С. Баха відомі китайським студентам, 

хоча й важкі для виконання, то образи поліфонічних творів С. Франка, 

піаніста та органіста (Прелюдія, хорал і фуга, Прелюдія, арія, фінал ін.) 

володіють складним синтезованим образом, нібито поєднуючи різні епохи в 

нову поліфонічну канву: епоху бароко й романтизму» [100, с. 342]. 
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Генералізований стильовий підхід у контексті формування поліфонічно-

виконавських умінь передбачав розширення інтерпретаційного досвіду, 

«інтерпретаційної культури» [22] студентів, усвідомлення ними художньо-

виразових, драматургічних властивостей поліфонії в контексті діалогу, 

художньої комунікації, полікультурних зіставлень та інших проявів художньо-

діалогічної свідомості, як у композиторській творчості, так і у виконавстві.  

Для здійснення такої позиції слушним вважалось ознайомлення й 

опрацювання сучасною поліфонічною технікою, яка дозволяла здійснювати і 

порівняння, і інтерпретаційний аналіз за аналогією поліфонії інших стилів. 

Складними для осягнення й виконання вважаються прелюдії та фуги 

Д. Шостаковича, більш доступними є поліфонічні твори українських 

композиторів. Зокрема, прелюдії та фуги М. Скорика (більш складні твори для 

високого рівня виконавських умінь) і  фуги Я. Степового та С. Павлюченка (для 

студентів середнього рівня виконавських умінь). «Характерно те, що твори 

українських композиторів написані за подібністю до класичних поліфонічних 

творів, разом із тим ґрунтуються на українській пісенності, що й робить їх образ 

співочим, приваблюваним для китайських студентів» [95, с. 342]. 

Слід нагадати, що в межах застосування герменевтичного підходу, 

який був найактуальнішим саме в межах застосування останньої педагогічної 

умови, слушним засобом був герменевтичний аналіз, в основі якого лежить 

концепція герменевтичного кола (Ф. Шлейєрмахер [106]). 

Отже, під час роботи над поліфонічною художньою технікою різних 

стилів та епох, у студентів розвиваються уявлення про художньо-образний 

контекст поліфонічних форм, фактури, техніки, що поступово змінює їхні 

стереотипні ставлення до виконання поліфонії як не цікавої та складної музики.  

Говорячи про контекст, стосовно використання поліфонічної фактури в 

драматургії сучасних творів і поліфонії як самодостатнього жанру у творчості 

сучасних композиторів, варто згадати доцільність обраного герменевтичного 

підходу. На це вказує осмислення герменевтики для музичного мистецтва. На 

думку вчених О. Олексюк, М. Ткач, Д. Лісвуна, «дослідження генези, еволюції 
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герменевтики виявило динаміку її трансформації: від учення про інтерпретацію, 

тлумачення та розуміння до світоглядно-методологічної основи процесу 

пізнання дійсності; довело проникнення герменевтичних ідей у сферу музично-

виконавського мистецтва» [60, с. 7]. Саме застосування герменевтичного 

підходу спонукало до оформлення четвертої педагогічної умови – 

екстраполяція поліфонічно-виконавських конструктів у полікультурний та 

поліхудожній діалоговий контекст [95, с. 342]. Ця умова носила характер 

філософського узагальнення.  

Застосування герменевтичного кола, після «…опрацювання складних 

поліфонічно-виконавських технічних формул…», зумовлює «…вибудування 

інтерпретаційного плану поліфонічного твору, здійснення його герменевтичного 

аналізу таким чином, щоб піднятися в обговоренні зі студентами до складніших 

філософських ідей, що можуть бути представлені в образі твору» [95, 343]. 

Вказана умова сприяє формуванню виконавсько-інтерпретаційних умінь 

шляхом «…стимулювання пошуків поліхудожніх зіставлень, полікультуних 

діалогів. Це формує ставлення до поліфонії як до складного жанру, наближеного 

до розуміння сутності філософії музики [95, с. 343]. 

Саме герменевтичне коло, вчення про яке розроблено 

Ф. Шлейєрмахером [106], дозволяє визначити спільне й відмінне, унікальне й 

універсальне в різних поліфонічних творах різних епох. А також усвідомити 

діалогічний контекст поліфонії як на рівні свідомості, так і на рівні 

полікультури. 

Важливим у застосуванні четвертої педагогічної умови був не лише 

герменевтичний, а й культурологічний підхід. Студенти мають ознайомитися з 

поліфонічними творами різних культур, що створені на основі народних 

інтонацій, інших національно виразових музично-мовних засобів. Це надає 

можливість не лише почути спільні образи, але й виявити їх розбіжність у 

засобах (ритмо-інтонації). До цього ж важливим є застосування прикладів 

виконання поліфонічного твору засобами інших видів мистецтва (живопис, 

хореографія, ритміка).  
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Орієнтуючись на культурологічний підхід, доцільно висвітлити 

застосування поліфонії в інших культурах, наприклад у китайській музиці. 

Відомо, що народна китайська музика є одноголосною. Але можна відчути у 

творах, що написані без застосування поліфонії, її прихований стан. Тобто 

почути питання-відповіді, заклики, розмову двох. Цікавим прикладом є твір 

китайського композитора Юєн Сяо Сен, який, нібито, «…не має багатоголосся в 

його первинному розумінні. Разом із тим, твір називається «Розмова двох» і в 

ньому чітко прослуховується намагання композитора представити різні тембри 

голосів тих, хто веде розмову: раптова зміна регістрів, перехідні інтонації, 

чередування довгих і коротких ліній тощо» [95, с. 343]. 

У зазначеному контексті змінюється значення підголосків, вони не є 

другорядним елементом, що створюють фон, вони є носіями смислу 

діалогу. Виконання підголосків, протилежних тем, інтонацій, що раптово 

виникають, які студент сам знаходить у тексті й виявляє їх значущість у 

виконавській інтерпретації, вже є показником його діалогічного мислення, 

спрямованого на пошук смислу кожного інтонаційного елементу 

тексту [100, с. 343]. 

До складу діалогового компоненту поліфонічно-виконавських умінь, 

відповідно до якого застосовувалася четверта педагогічна умова, входили 

такі елементи: осягнення комунікативного концепту поліфонічної музики 

різних стилів як основи драматургії твору; художньо-діалогові інтенції в 

інтерпретації художніх образів музичного твору (виконавський і 

викладацький аспекти). Відповідні вміння: виразно проводити партії 

кожного голосу подібно до вербального діалогу, виокремлювати головні 

«лінії» звукової маси відповідно до розгортання музичної форми й образу; 

здійснювати «діалог» із композитором, слухачами, враховуючи культурно-

історичні стилі та їх поліфонічний контент. У виконавському процесі такі 

вміння виявляються через музичний діалог: проведення партії кожного 

голосу за аналогією до вербальної розмови, надання вербалізованого 

смислу (питання, оповідь, виклик тощо). У ширшому контексті – це діалог 
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із композитором, із певним культурно-історичним прошарком епохи, зі 

слухачами [100, с. 175].  

Методи, що застосовувалися під час запровадження четвертої умови, 

були такими: компаративістський аналіз, персоналізації, художньо-

комунікативні методи. 

Компаративістський аналіз сполучався з герменевтичним аналізом, що 

здійснювався за логікою герменевтичного кола; «…застосовувалися 

порівняння та зіставлення (на матеріалі поліфонічної фактури китайських 

фортепіанних творів та української поліфонії); діалогічні етюди (переведення 

музичного монотексту, або виконання звичайних творів у форматі 

інтонаційного діалогу); переведення жанру та зміна засобів поліфонічної 

виразності; метод художньої додатковості в інтерпретації твору для 

виконання (розширення власних уявлень) та для пояснення школярам; 

художньо-педагогічний полілог: композитор, інтерпретатор, слухач, студент, 

учитель» [100, с. 343]. 

Доцільно нагадати сутність герменевтичного кола, але зробимо це з 

його поясненням ученими О. Олексюк, М. Ткач та Д. Лісуна, які 

екстраполювали цей герменевтичний засіб до аналізу музичного 

твору [60]. 

Отже, спочатку здійснюється «первинне осягнення смислу об’єкта 

пізнання (музичного твору) як нерозчленованої цілісності (синкрезис), що 

відбувається на основі передзнання, або передрозуміння» [60, с. 16]. Ідеться 

про перцептивний і виконавський досвід, який набутий студентами у 

попередньому освітньому процесі. Стосовно поліфонії, це може бути досвід, 

отриманий під час вивчення дисципліни «Основи поліфонії». Далі 

здійснюється «…деталізація, уточнення змісту окремих частин об’єкта 

пізнання та об’єкта як цілісності (аналіз), які спрямовані на поглиблення 

розуміння його смислових аспектів» [60, с. 16]. 

Цей процес здійснюється як на заняттях із фортепіано, так і самостійно 

під час домашнього опрацювання інтерпретаційних завдань. Студент має 
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оволодіти різними видами аналізу, щоб точніше зрозуміти не лише текст 

поліфонічного твору, але й контекст драматургічного розгортання його 

образу та смислової ідеї. На наступному етапі, «повернення в коло», 

«здійснюється продукування якісно нової цілісності об’єкта пізнання, смисл 

якого набуває нового розуміння (синтез)» [60, с. 16]. Саме ці уявлення стають 

основою для виконавської інтерпретації. 

До художньо-комунікативних методів можна віднести метод 

художньої додатковості, або поліфонічної компенсаторики. Наприклад, 

опрацьовуючи поліфонічні твори старовинних сюїт, студент цікавиться не 

лише візуальним оформленням танців (костюми, па), а й намагається 

виконати їх. Це не складно, виконати укліни, припадання, вітання тощо. 

Але старовинні танці в сучасних композиторів не мають характеру 

поліфонічних творів, разом із тим, ми надаємо можливість навести 

стильові паралелі та підводимо студентів до розуміння того, що й у них є 

елементи поліфонії [100, с. 343].  

Для застосування цього методу конкретизуємо, що «…поліфонічна 

фактура або поліфонічний стрій почав розвиватись у ХІІІ–ХVІ столітті, але 

досяг свого розквіту в ХVІІ-ХVІІІ ст. у творчості Генделя та Баха. 

Домінування цього стилю сприяло його диференціації на підголосну, 

імітаційну, контрастно-тематичну та приховану. Ці види поліфонії 

залишились і в наступних стилях, але вже не були домінуючими, вони 

застосовувалися як специфічний художній метод для передачі художньої ідеї, 

створення художнього образу, для якого цей художньо-виразовий засіб був 

найкращим. Цей ракурс стильової диференціації пояснює застосування 

поліфонії в інших культурно-історичних зрізах, де домінував гамофонно-

гармонічний стиль» [98, с. 120]. 

Конкретизуючи метод персоналізації, знов звернемо увагу на 

дидактичний потенціал творчості Й. С. Баха. І. Форкель, згадаючи про 

методичні погляди Й. С. Баха, вказує, що той «…розглядав голоси в 

поліфонії як людей, що спілкуються в тісному колі. Якщо голосів було три, 
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то одному можна було час від часу помовчати, послухати інших, поки сам не 

зможе висловити щось конкретно. Якщо раптом у середені самої приємної 

розмови сюди несподівано вривалися кілька непроханих і настирливих 

чужих звуків і хотіли без жодної на те підстави вставити в розмову хоча б 

одне слово або навіть один тільки склад, то таке втручання розцінювалося 

Бахом як великий безлад, і він вказував своїм учням на його 

неприпустимість» [93, с. 67].  

До методу персоналізації можна віднести й метод осягнення духовного 

становлення особистості (філософський та духовний контекст). Як вказує 

М. Корєшкова, «…ціпкі імітаційні зв’язки у фузі повинні розумітися як 

глибинні процеси духовного становлення − нескінченного, вічного прагнення 

до досконалості, без якого не може відбутися «досконалість світу», бо (за 

Лейбніцем) досконалість світу може відбутися тільки в процесі 

вдосконалення особистості» [30]. 

Отже, педагогічні умови, що нами розроблені на засадах стильового 

підходу як домінуючого й культурологічного, компетентнісного й 

герменевтичного, як додаткових, споріднених зі стильовим, дозволяють не 

тільки сформувати технічно-виконавські вміння, а й уміння уявляти 

полікультурний діалог через поліфонічній жанр і поліфонічний художній 

метод. 

Методику формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва цілісно представлено на рисунку 2.2. 

Методикою передбачено поетапне застосування педагогічних умінь, а 

саме: за пізнавально-корегувальним, рефлексивно-перцептивним, 

виконавсько-продуктивним і комунікативно-контекстним етапами. Їх смисл, 

процедуру запровадження методики буде представлено в наступному розділі. 
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Мета: формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва за стильовим підходом 

Інтелектуальний 

компонент 
Перцептивний 

компонент 

Праксеологічний 

компонент 

Діалогічний 

компонент 

Методологічне та методичне забезпечення 

Підходи: стильовий – 

основний; допоміжні: 
культурологічний; 

компетентнісний; 

герменевтичний 

Принципи: поєднання інтелектуального й діяльнісного, 

технологічного й розумового в їх спрямуванні на виконання 

поліфонічних творів; цілеспрямоване розширення 

поліфонічного репертуару в стильовій проекції; врахування 

культурної належності поліфонічного твору в опрацюванні 

поліфонічно-виконавських умінь; орієнтація на комунікативно-

ментальну функцію поліфонії в процесі осмислення й 

опанування поліфонічної фактури музичних творів різних 

стилів; орієнтація на смисловий контекст поліфонії в цілісній 

драматургії твору; вдосконалення виконавської інтерпретації на 

основі герменевтичного аналізу 

Е 

Т 

А 

П 

И 

 

УМОВИ 

Пізнавально-корегувальний 

Рефлексивно-перцептивний 

Виконавсько-продуктивний 

Комунікативно-контекстний 

1. Стимулювання осмисленого 

ставлення до поліфонії як до 

художнього методу в стильовій 

проекції 

2. Активізація стильової 

диференціації під час сприйняття та 

виконання поліфонії 

3. Цілеспрямоване поєднання 

поліфонічно-технологічного та 

художньо-стильового аспектів у 

роботі над фортепіанними творами 

різних жанрів і стилів 

4. Екстраполяція поліфонічно-

технологічного конструкту в 

полілогово-творчий і поліхудожній 

діалоговий контекст 

 

Методи 

пізнавально-

пошукові, наочно-

текстологічні, 

аналітично-смислові; 

мисленнєво-

операційні, 

перцептивно-

аналітичні, 

виконавсько-

технологічні, 

крос-модальні, 

синтезуючі, 

компаративістський 

аналіз, 

компаративістсько-

виконавський аналіз, 

персоналізації, 
художньо-

комунікативні 

Результат: високий «продуктивний», середній «усвідомлений», 

низький «пасивний» рівні 

 
Рис. 2.2. Методика формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим підходом 
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Висновки до розділу 2 

 

У розділі представлено логіку застосування стильового підходу у 

взаємозв’язку з компетентнісним і герменевтичним; обґрунтовано 

педагогічні принципи, педагогічні умови та методи, що склали основу 

методики формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано. 

З’ясовано, що поширення поліфонії в різних епохах і стилях є фактором, 

який зумовлює вибір стильового підходу. Художні стилі, що змінювалися 

протягом еволюції культурного життя людства, є наслідком історичних подій, 

ідеологічних протистоянь, зміни духовних векторів, ментальних та етно-

ментальних факторів. Стиль є ключовою категорією мистецтвознавства 

(Б. Асафьєв, Н. Горюхіна, М. Михайлов, Є. Назайкінський, О. Потоцька, 

С. Скребков, С. Тишко, С. Шип та ін.) та педагогіки мистецтва (О. Полатайко, 

О. Реброва, О. Щербініна, Чай Пенчен). Для музичної педагогіки слушним є 

визначення стилю як вищої художньої єдності, художнього відчуття світу 

(В. Воррингер, Е. Панофські). Системоутворююча генералізована роль 

стильового підходу визначається через його сполучення із компетентнісним та 

герменевтичним підходами. 

Виявлено, що компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва зумовлює наявність ґрунтовних знань стосовно основних 

категорій педагогіки мистецтва, до яких безперечно належить категорія стилю. 

Стилеутворення – процес не лише мистецтвознавський, але й творчий для 

композиторів, і творчий для виконавців. Головна вимога інтерпретації творів – 

дотримання стильовідповідності. Це стосується і виконавської компетентності, і 

педагогічної, оскільки вчитель має пояснювати сутність образу та смислу твору 

виходячи зі стильової його відповідності. Герменевтичний підхід є зв’язаним зі 

стильовим, оскільки відповідно до стилю й обирається кліше смислових 

контекстів. 
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Констатовано, що стосовно виконання поліфонії, то стильовий підхід стає 

актуальним з огляду на відповідність виконання твору стилю епохи та 

світогляду композитора. Традиційно вважається, що поліфонічний стиль 

властивий лише музиці бароко. Між тим, музична спадщина, зокрема 

фортепіанна засвідчує, що поліфонія як метод застосовується в багатьох стилях: 

у класичних творах у окремих епізодах сонат, варіацій; романтичному, як 

окремі твори поліфонічного жанру, в музиці ХХ століття, сучасній музиці, як 

зарубіжній, так і українській. Отже, відповідно до культурологічного підходу, 

стильовий стає його вагомим напрямом та регулятором реалізації 

культурологічної парадигми.  

На основі опрацьованих наукових підходів (стильовий, 

компетентнісний, герменевтичний) обрано педагогічні принципи, що 

виконують роль орієнтації дій на опрацювання поліфонічно-виконавських 

умінь: поєднання інтелектуального й діяльнісного, технологічного й 

розумового в їх спрямуванні на виконання поліфонічних творів; 

цілеспрямоване розширення поліфонічного репертуару в стильовій проекції; 

врахування культурної належності поліфонічного твору в опрацюванні 

поліфонічно-виконавських умінь; орієнтація на комунікативно-ментальну 

функцію поліфонії в процесі осмислення й опанування поліфонічної фактури 

музичних творів різних стилів; орієнтація на смисловий контекст поліфонії в 

цілісній драматургії твору; вдосконалення виконавської інтерпретації на 

основі герменевтичного аналізу. 

Основним складником методики представлено педагогічні умови 

формування поліфонічно-виконавських умінь і відповідні ним методи. До 

першої умови − стимулювання осмисленого ставлення до поліфонії як до 

художнього методу в стильовій проекції, було обрано такі методи: 

пізнавально-пошуковий (шукаємо ланцюг інформації: стиль твору, наявність 

поліфонічного методу, обґрунтування композиторської ідеї, доцільність 

застосування поліфонічної фактури), наочно-текстологічний (робота з 

текстом, встановлення текстологічних зв’язків поліфонічної фактури), 
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аналітично-смисловий (пошук смислової ідеї та аналіз засобів її 

виконавського втілення). До другої умови – активізація стильової 

диференціації під час сприйняття та виконання поліфонії, було обрано такі 

методи: мислєннєво-операційні (порівняння та зіставлення образу й засобів 

відображення поліфонічної музики різних стилів), перцептивно-аналітичні 

(звукова анкета та її створення, стильове порівняння поліфонічних жанрів, 

слуховий тренінг), виконавсько-технологічні (тембральні етюди: виконання 

музичного фрагменту за аналогією звучання різних інструментів, визначення 

імітаційного та неімітаційного поліфонічного письма аудіо/візуально). До 

третьої умови – цілеспрямоване поєднання поліфонічно-технологічного та 

художньо-стильового аспектів у роботі над фортепіанними творами різних 

жанрів та стилів, було обрано такі методи: метод виконавського ускладнення, 

поліфонічної компенсаторики; створення поліфонічно-виконавських вправ за 

стильовою належністю (компаративістський виконавський аналіз). До 

четвертої умови – екстраполяція поліфонічно-технологічного конструкту в 

полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий контекст, було застосовано 

методи: порівняння та зіставлення (на матеріалі поліфонічної фактури 

китайських фортепіанних творів та української поліфонії); діалогічні етюди 

(переведення музичного монотексту, або виконання звичайних творів у 

форматі інтонаційного діалогу); переведення жанру та зміна засобів 

поліфонічної виразності; метод художньої додатковості в інтерпретації твору 

для виконання (розширення власних уявлень) та для пояснення школярам; 

художньо-педагогічний полілог: композитор, інтерпретатор, слухач, студент, 

учитель, компаративістський виконавський аналіз, персоналізації, художньо-

комунікативні вправи та тренінги. 

Використання методу теоретичного моделювання дозволило розробити 

модель методики формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва за стильовим підходом. 

Таким чином, у розділі представлено методичне забезпечення формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, 
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обґрунтовано наукові підходи (стильовий, компетентнісний, герменевтичний), 

педагогічні принципи та методичні засоби формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва.  
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІФОНІЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСНОВІ 

СТИЛЬОВОГО ПІДХОДУ 

3.1. Діагностика рівнів сформованості поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового 

підходу 

З метою визначення сучасного стану сформованості поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 

стильового підходу та на основі актуалізованих у першому розділі  дисертації 

теоретичних положень досліджуваної проблеми впродовж другого семестру 

2016–2017 н.р. було здійснено констатувальний експеримент на базі 

факультету музичної та хореографічної освіти Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 

факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

На різних етапах дослідження було задіяно 112 (з них – 76 денної форми 

навчання) студентів І–IV курсів, магістратури, 6 викладачів, а також 52 вчителя 

музичного мистецтва м. Одеси, м. Києва, м. Суми; Одеської, Київської, 

Сумської областей, слухачів курсів підвищення кваліфікації Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» та 100 учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси, м. Києва, 

м. Суми. Безпосередньо на констатувальному, формувальному й контрольному 

етапах експериментального дослідження було задіяно 76 студентів даних 

педагогічних закладів вищої освіти.  

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи став 

підготовкою для проведення формувального та контрольного етапів, під час 

якої було обрано експериментальні заклади освіти, визначено критерії, 
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показники та рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу; 

теоретично розроблено етапи експерименту, його діагностичні методики та 

проведено перший контрольний зріз. 

Мета та зміст етапів експериментальної роботи відображені в Додатку А. 

Перед основним етапом констатувального експерименту було 

проведено попереднє дослідження. До завдань попереднього дослідження 

ми віднесли з’ясування таких питань: якими є найбільш продуктивні методи 

й умови занять, що забезпечують діагностику рівня сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва; 

критерії та показники, що покладені до матриці констатувального 

експерименту; думки представників професійного музично-педагогічного 

середовища про вдосконалення фахової інструментальної (фортепіанної) 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; міркування студентів 

про формування поліфонічно-виконавських умінь на заняттях з основного 

музичного інструменту; найбільш типові недоліки фортепіанної підготовки 

у вищих педагогічних закладах вищої освіти України.  

Як відомо, музичне виконавство є єдиним засобом, що дозволяє 

матеріалізувати музику у звукову реальність, виявитися в усьому своєму 

видовому, стилістичному, жанровому розмаїтті; стати об’єктом сприймання 

й почуттєво-емоційного переживання, виконати важливі соціальні функції. 

Приймаючи за основу позицію, що музичне виконавство є видом людської 

діяльності, художнім або художньо-творчим процесом, зумовленим 

стильовими, жанровими, художньо-виражальними, формоутворювальними або 

техніко-виконавськими (технологічними) чинниками різних видів і форм 

вокального, інструментального та вокально-інструментального виконавського 

мистецтва [9, с. 3], наголосимо на визначальності цього процесу для фахової 

підготовки майбутніх учителів. Відповідно, якість інтерпретаційно-

виконавського поліфонічного процесу на основі стильового підходу опирається 

на сформованість поліфонічно-виконавських умінь, що характеризують рівень 
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виконавської спроможності майбутніх учителів музичного мистецтва.   

У процесі пошуку відповідей на зазначені питання нами 

використовувалися методи: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, 

анкетування, узагальнення думок експертної групи, до складу якої входили 

досвідчені педагоги з основного музичного інструменту (фортепіано) з 

експериментальних ЗВО нашого дослідження. Зважаючи на те, що 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва безперервно відбувається в процесі навчання й найяскравіше 

виявляється під час виконання поліфонічних творів, ми зосереджували  увагу 

на таких творчих формах для виконавського самовираження, як: заняття в 

класі з основного музичного інструменту, академічні концерти; лекційні та 

практичні заняття; участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах 

піаністів, серед яких заходи, що проводяться в Державних закладах 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка за планом навчально-виховної роботи. Усього нами було  

проаналізовано 76 виступів. Діагностичні завдання, їх аналіз і результати 

попереднього дослідження наведено в Додатку Б. 

Обробка всього масиву попереднього дослідження продемонструвала 

великий ступінь збіжності результатів спостереження, інтерв’ю і бесід із 

результатами проведеного нами анкетування. Відзначимо також, що 

підсумки попереднього дослідження дали змогу виявити викладені вище 

основні типові недоліки, класифікувати студентів щодо рівня їх фортепіанної 

педагогічно-виконавської підготовки в контексті компонентної моделі 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. 

На основному етапі констатувального експерименту було 

розроблено критерії та показники для оцінювання стану сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

на основі стильового підходу. Ми орієнтувалися на компонентну 
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структуру досліджуваного феномену й ураховували результати 

попереднього етапу експерименту. 

Перший компонент у нашому дослідженні мав назву 

«інтелектуальний». Для його оцінювання було обрано когнітивно-

мисленнєвий критерій, який дозволив визначити рівень інтелектуально-

мисленнєвої спроможності студентів до пізнання й осмислення поліфонії як 

спеціального типу: музичного мислення, фактури, тексту, композиторського 

стилю, художнього методу – в їх концентрованому спрямуванні на процес 

формування поліфонічно-виконавських умінь на основі стильового підходу. 

Передбачалося, що розвиток інтелектуальної складової поліфонічно-

виконавських умінь потребує наявності самостійності в опануванні знаннями 

з поліфонічної музики різних епох і стилів, а також спроможності в 

опанованому поліфонічному тезаурусі знаходити його стильовий вимір, 

отже, розуміти кожний поліфонічний твір як індивідуально-цілісний феномен 

художньої свідомості. 

Показниками критерію визначено:  

 міра здатності до самостійного накопичення знань зі стильових 

особливостей поліфонії;  

 ступінь прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості 

поліфонічного тезаурусу.  

Зазначені показники оцінювали вміння: опрацьовувати й застосовувати 

на практиці літературу з історії розвитку поліфонії, її видів, структурних 

елементів, різновиду фактури, стильових особливостей; використовувати 

отримані знання в процесі вивчення поліфонічного твору. Для отримання 

інформації стосовно сформованих умінь були застосовані такі методи: 

тестування-судження, фіксоване й нефіксоване педагогічне спостереження та 

опитування, понятійний словник-таблиця, творчо-аналітичні завдання, 

математичні методи дослідження для статистичної обробки результатів 

вивчення рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь. 
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Другий компонент у дослідженні був визначений як «перцептивний». 

Для його оцінювання ми обрали музично-перцептивний критерій, який 

демонстрував накопичення музично-перцептивного досвіду студентів на основі 

поліфонічного слуху в його прояві по відношенню до стильових особливостей 

поліфонічної фактури. Даний критерій визначався показниками: 

 ступінь прояву розвиненості поліфонічно-стильового слуху, перцепції та 

самоперцепції;  

 міра виявлення здатності до перцептивного цілісного образно-стильового 

узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його поліфонічного 

розкриття.  

Зазначені показники оцінювали таку групу вмінь: диференційованого 

сприйняття музичного звуку як ізольованого, так і в певній звуко-інтонаційній 

системі; розуміння інформаційної складової звукового потоку на основі 

сформованих стереотипів-кодів щодо музичної інтонації, ритмо-інтонації; 

цілісного образно-семантичного узагальнення-оцінки музичного образу в 

контексті його поліфонічного подання в різних стилях (поліфонія бароко, 

класицизму, романтичної та сучасної музики); керування різними видами 

музичного слуху (мелодичний, гармонічний, тембральний, ритмічний) у 

сукупності з поліфонічним. Для оцінки зазначених умінь було застосовано 

методи: аудіоанкетування, анкетування-експертиза, презентація музичних 

творів, творчо-аналітичні завдання, математичні методи дослідження для 

статистичної обробки результатів вивчення рівнів сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь. 

Третій компонент – праксеологічний відображає фахово-спрямований 

художньо-виконавський процес, що базується на стилевідповідній 

поліфонічно-виконавській майстерності. Для оцінювання цього компоненту 

був обраний технічно-виконавський критерій, який відображає діалектику 

виконавського відтворення константності технологічно-аплікатурних 

алгоритмів поліфонічної фактури й динамічності художньо-образної 
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площини у поліфонічних творах різних історичних, індивідуальних 

композиторських стилів.   

Показниками означеного критерію визначено:  

 міра здатності майстерно оволодіти виконавськими засобами 

аутентичної інтерпретації добарокової та барокової поліфонії 

(орнаментика, артикуляція, фразування, темпоритм, динаміка гучності, 

педалізація);  

 ступінь прояву стилевідповідного виконання поліфонічної музики 

XVIII – ХХІ століть.  

Означені показники оцінювали вміння: диференційованого напруження 

пальців, що виконують різні за тембрами лінії; одночасного виконання різної 

артикуляції в різних голосах; інтонаційної виразності кожного голосу в 

контексті з усвідомленням стильової специфіки його смислового та 

драматургічного навантаження. Методами, які дозволили оцінити зазначені 

вміння були такі: педагогічне спостереження (в різних умовах), творчо-

виконавські завдання, експертна оцінка, анкетування-самооцінювання, 

математичні методи дослідження для статистичної обробки результатів 

вивчення рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь. 

Інтерпретаційно-комунікативний критерій дозволив оцінити діалогічний 

(полілогічний) компонент. За допомогою означеного критерію визначався 

рівень спроможності студентів здійснювати художньо-комунікативний процес. 

До його показників віднесено:  

 міра вияву у виконавській інтерпретації осмисленості різностильової 

поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) процесу; 

 міра здатності до діалогового (полілогового) музично-педагогічного 

спілкування в школі в процесі створення виконавської інтерпретації 

поліфонічного твору на основі стильового підходу. 

Дані показники оцінювали вміння: виразно проводити партії кожного 

голосу подібно до вербального діалогу, виокремлювати головні «лінії» звукової 
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маси; проводити «діалог» із композитором, слухачами, культурно-історичним 

стилем епохи. Для оцінки зазначених умінь були застосовані методи: творчо-

виконавські завдання, експертне оцінювання, анкетування й самооцінювання, 

математичні методи дослідження для статистичної обробки результатів 

вивчення рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь. 

Наочно критеріальний апарат дослідження представлено в Додатку В. 

До методичного забезпечення констатувального експерименту входили: 

розроблена 60-бальна шкала оцінювання, на основі якої було встановлено три 

рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва на основі стильового підходу: низький – пасивний, 

середній – усвідомлений, високий – продуктивний рівень. 

Пасивний рівень (низький) характеризується нездатністю до 

самостійного накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії; 

відсутністю стилевідповідної музично-мисленнєвої дієвості поліфонічного 

тезаурусу; нерозвиненістю поліфонічно-стильового слуху, перцепції та 

самоперцепції; нездатністю до перцептивного цілісного образно-стильового 

узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його поліфонічного 

розкриття; відсутністю майстерного оволодіння виконавськими засобами 

аутентичної інтерпретації добарокової та барокової поліфонії (орнаментика, 

артикуляція, фразування, темпоритм, динаміка гучності, педалізація); 

низьким ступенем прояву стилевідповідного виконання поліфонічної музики 

XVIII–ХХІ століть; невиявленістю у виконавській інтерпретації осмисленості 

різностильової поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) процесу;  

нездатністю до діалогового (полілогового) музично-педагогічного спілкування в 

школі в процесі створення виконавської інтерпретації поліфонічного твору на 

основі стильового підходу. 

Усвідомлений рівень (середній) характеризується помітною тенденцією 

до самостійного накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії та 

епізодичними виявами стилевідповідної музично-мисленнєвої дієвості 

поліфонічного тезаурусу. Можна спостерігати  вияви поліфонічно-стильового 
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слуху, перцепції та самоперцепції та тенденцію до перцептивного цілісного 

образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття. Оволодіння виконавськими засобами аутентичної 

інтерпретації добарокової та барокової поліфонії (орнаментика, артикуляція, 

фразування, темпоритм, динаміка гучності, педалізація) демонструє 

тенденцію до системності, більш яскравим, однак епізодично вираженим є 

стилевідповідне виконання поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть. У 

виконавській інтерпретації з’являється, але тенденційно, осмисленість 

різностильової поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) процесу;  

з’являється інтерес до діалогового (полілогового) музично-педагогічного 

спілкування в школі в процесі створення виконавської інтерпретації 

поліфонічного твору на основі стильового підходу. 

Продуктивний рівень (високий) характеризується самостійністю 

студентів щодо накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії; 

постійним виявом стилевідповідної музично-мисленнєвої дієвості 

поліфонічного тезаурусу. Сформовані та зріло виявляються поліфонічно-

стильовий слух, досвід перцепції та самоперцепції. Сприйняття поліфонічних 

творів щоразу супроводжується перцептивним цілісним образно-стильовим 

узагальненням-оцінкою музичного образу в контексті його поліфонічного 

розкриття. Оволодіння виконавськими засобами аутентичної інтерпретації 

добарокової та барокової поліфонії (орнаментика, артикуляція, фразування, 

темпоритм, динаміка гучності, педалізація) є системним і майстерним. 

Виконання поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть здійснюється на основі 

панівних рис стилю композитора. У власній виконавській інтерпретації 

поліфонічного твору осмислено різностильову поліфонічну тканину як 

комунікативний (діалоговий) процес;  виявляється майстерність діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного спілкування в школі в процесі створення 

виконавської інтерпретації поліфонічного твору на основі стильового підходу. 

На основному етапі констатувального експерименту були задіяні 

студенти 2-го та 3-го курсів спеціальностей 025 «Музичне мистецтво», 014 
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«ПМСО. Музичне мистецтво». Усього було охоплено 76 осіб. Дослідження 

проводилося під час практичних занять з основного музичного інструменту, 

академічних концертів, модульних атестацій. У ході експериментального 

дослідження нами було визначено експертну групу,  до складу якої входили 

досвідчені викладачі – професори й доценти Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Усі 

зазначені фахівці мають досвід роботи в закладі вищої освіти не менше п’яти 

років, забезпечують освітній процес на високому науково-методичному рівні, 

здійснюють вплив на формування регіональних середовищ педагогів-

піаністів. Дослідження відбувалось із застосуванням таких видів аналізу: 

комплексний (виокремлення й моніторинг ступеня сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь у студентів досліджуваних груп); рівневий  

(відстеження формування у студентів кожного з компонентів будови 

поліфонічно-виконавських умінь); порівняльний (виявлення й зіставлення 

рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь у студентів 

експериментальних і контрольних груп в умовах констатувального та 

контрольного етапів дослідження).  

Методичну карту констатувального експерименту подано в Додатку Г. 

Розглянемо застосування методів і здійснимо оцінку результатів на 

основі розроблених критеріїв і показників. 

Вихідний рівень сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу за 

першим, когнітивно-мисленнєвим критерієм на констатувальному етапі 

експерименту визначався нами за допомогою методів педагогічного 

спостереження, оцінки незалежних експертів, а також діагностичних 

методик: тест-судження про когнітивну активність у сфері стильових 

особливостей поліфонії  (модифікація тесту А. І. Крупнова), понятійний 

словник-таблицю для перевірки історико-стильового інтелекту у сфері 

поліфонічної музики, творчо-аналітичного завдання щодо стильової 
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поліфонічної ідентифікації на основі нотного тексту, карта самооцінки прояву 

музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості поліфонічного тезаурусу  

(Додаток Д). На нашу думку, когнітивно-мисленнєвий критерій найяскравіше 

відображає інтелектуально-мисленнєву спроможність студентів у 

формуванні поліфонічної свідомості, виявленні стильових вимірів 

поліфонічних творів. 

Для діагностики міри здатності до самостійного накопичення знань зі 

стильових особливостей поліфонії нами було запропоновано «Тест-судження 

про когнітивну активність у сфері стильових особливостей поліфонії», а 

також Понятійний словник-таблиця для перевірки історико-стильового 

інтелекту у сфері поліфонічної музики. «Тест-судження про когнітивну 

активність у сфері стильових особливостей поліфонії  (модифікація тесту 

А. Крупнова [16])» допоміг нам з’ясувати досвід студентів у опрацюванні й 

застосовуванні на практиці літератури з історії розвитку поліфонії, її видів, 

структурних елементів, різновиду фактури, стильових особливостей. Зміст 

завдання й аналіз результатів наведено в Додатку Д.  

На основі виведення середньої арифметичної величини засвідчуємо 

загальний недостатній рівень розвиненості  здатності до самостійного 

накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії, що спонукало нас до 

використання методів і прийомів стимулювання виконавського когнітивно-

мисленнєвого комплексу та внутрішньої потреби до опрацювання й 

застосовування на практиці літератури з теорії, методики навчання та історії 

поліфонії в стильовому аспекті. 

Для діагностики сформованості історико-стильового інтелекту у сфері 

поліфонічної музики використовувався понятійний словник-таблиця, який 

допоміг нам з’ясувати, чи володіють студенти-виконавці знаннями з історії 

розвитку поліфонії, її видів, структурних елементів, різновиду фактури, 

стильових особливостей. Наводимо приклад понятійного словника-таблиці та 

аналіз результатів діагностики в Додатку Д.  
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Аналіз отриманих даних свідчить про загальний недостатній рівень 

спрямованості фортепіанної підготовки до формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 

стильового підходу, що спонукало нас до використання методів і прийомів 

стимулювання педагогічного впливу на особистість у процесі навчання.  

Для діагностики ступеню  прояву стилевідповідної музично-мисленнєвої 

дієвості поліфонічного тезаурусу нами було запропоновано творчо-аналітичне 

завдання щодо стильової поліфонічної ідентифікації на основі нотного тексту 

з оцінюванням експертами-викладачами, а також анкетування щодо 

самооцінки прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості 

поліфонічного тезаурусу. Творчо-аналітичне завдання щодо стильової 

поліфонічної ідентифікації на основі нотного тексту виявило рівень умінь 

респондентів створення уявного виконавсько-інтерпретаційного процесу, 

поліфонічно-стильового інтелекту, впізнавання стильових «знаків» у 

поліфонічному тексті. Зміст завдання та аналіз результатів експертної оцінки 

наведено в Додатку Д.  

Виконання завдання дозволило виявити, що студенти мають 

недостатній досвід накопичення стильових еталонів, що дозволяє їм тільки 

частково розпізнавати стильові особливості нотного тексту поліфонічного 

твору. Вимірювання результатів відбувалось експертами викладачами.  

Проведене самооцінювання студентами прояву музично-мисленнєвої 

стилевідповідної дієвості поліфонічного тезаурусу засвідчило, що вони не 

готові сприймати поліфонічний твір як художню цілісність з вираженою  

стильовою семантикою, не володіють методами характеристики стилю 

поліфонічного твору, нездатні інтегрувати в межах вивчення поліфонічного 

твору різних стилів знання про композиторський «центр» (мелодика, 

тематизм, гармонія, архітектоніка, метроритміка, фактура тощо) та 

композиторську «периферію» (динаміка, агогіка, артикуляція тощо), не 

мають навичок здійснювати порівняльні стильові характеристики 

поліфонічних творів. Результати самооцінювання викладено в Додатку Д. 
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Загальні середньоарифметичні дані щодо сформованості показників 

когнітивно-мисленнєвого критерію на констатувальному етапі експерименту 

відображено в Додатку Д. Викладені результати доводять, що міра здатності 

до самостійного накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії та 

ступінь прояву стилевідповідної музично-мисленнєвої дієвості поліфонічного 

тезаурусу майбутніх учителів музичного мистецтва сформовані в основному 

на низькому (пасивному) – 57,89 % респондентів і середньому 

(усвідомленому) – 38,15 % респондентів рівнях. 

Вихідний рівень формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу за 

другим, музично-перцептивним, критерієм на констатувальному етапі 

експерименту визначався нами за допомогою методів педагогічного 

спостереження, оцінки незалежних експертів, самооцінювання, співбесіди, 

презентація поліфонічних творів, аудіотестування з різностильових 

поліфонічних творів, а також діагностичних методик: звукової анкети на 

визначення розвиненості поліфонічно-стильового слуху й досвіду стильової 

перцепції поліфонічної музики (модифікація методик М. Сибірякової-

Хіхловської), творчо-аналітичних завдань на виявлення вмінь стильової 

поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції (модифікація методик 

А. Грінченко), анкети звукостильової експертизи міри виявлення здатності до 

перцептивного цілісного образно-стильового узагальнення-оцінки музичного 

образу в контексті його поліфонічного розкриття (модифікація методики 

Є. Назайкінського). На нашу думку, музично-перцептивний критерій 

найяскравіше відображає сформованість слухових музично-поліфонічних 

еталонів історичних та індивідуальних композиторських стилів, дозволяє 

виявити музично-слухові здібності студентів щодо їх цілеспрямованої 

актуалізації в процесі розучування й виконання поліфонічного твору.  

Для діагностики ступеню прояву розвиненості поліфонічно-стильового 

слуху, перцепції та самоперцепції  нами було запропоновано звукову анкету на 

визначення розвиненості поліфонічно-стильового слуху й досвіду стильової 
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перцепції поліфонічної музики (модифікація методик М. Сибірякової-

Хіхловської [25]), а також творчо-аналітичні завдання на виявлення вмінь 

стильової поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції (модифікація 

методик А. Грінченко [6]). Звукова анкета на визначення розвиненості 

поліфонічно-стильового слуху й досвіду стильової перцепції поліфонічної 

музики допомогла нам з’ясувати ступінь сформованості вмінь розрізняти на 

слух підголоскову, імітаційну, контрастну, різнотемну поліфонію; 

розбиратися в основних теоретичних положеннях поліфонічного писання, у 

конкретних поліфонічних прийомах, розуміти структуру фуги, знати 

різновиди цієї форми й роль засобів виразності в кожному з них. Зміст 

завдання та аналіз результатів наведено в Додатку Ж.  

На основі виведення середньої арифметичної величини засвідчуємо 

загальний  недостатній рівень розвиненості  поліфонічно-стильового слуху й 

досвіду стильової перцепції, що спонукало нас до використання методів і 

прийомів стимулювання музично-перцептивного  комплексу та потреби в 

слуховому засвоєнні поліфонічної музики різних епох та авторських стилів.  

Для діагностики сформованості вмінь стильової поліфонічно-

виконавської перцепції та самоперцепції використовувалися творчо-

аналітичні завдання на виявлення вмінь стильової поліфонічно-

виконавської перцепції та самоперцепції (модифікація методик 

А. Грінченко), які були спрямовані на виявлення рівня активності й 

розвиненості слухової уваги щодо основних ознак поліфонічного твору та 

його історико-стильової та індивідуально-стильової верифікації. Наводимо 

зміст творчо-аналітичних завдань на виявлення рівня стильової 

поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції й аналіз результатів 

діагностики експертами-викладачами в Додатку Ж.  

Аналіз отриманих даних свідчить про загальний  недостатній рівень 

стильової поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції в процесі 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва на основі стильового підходу, що спонукало нас до використання 
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методів і прийомів стимулювання педагогічного впливу на розвиток 

поліфонічно-стильового слуху, перцепції та самоперцепції в процесі 

фортепіанного навчання.  

Для діагностики міри виявлення здатності до перцептивного цілісного 

образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття нами було запропоновано анкету звукостильової 

експертизи міри виявлення здатності до перцептивного цілісного образно-

стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття (модифікація методики Є. Назайкінського [20]). Під 

час експертизи з нотами були прослухані поліфонічні твори різних стилів. 

Студентами робилися нотатки з виявлення ними знаково-інтонаційного спектру 

твору та змісту музичного образу. Завдання й аналіз результатів експертної 

оцінки наведені в Додатку Ж.  

Виконання завдання дозволило виявити, що студенти мають 

недостатній досвід розуміння інформаційної складової звукового потоку на 

основі сформованих стереотипів-кодів щодо музичної інтонації, ритмо-

інтонації; цілісного образно-семантичного узагальнення-оцінки музичного 

образу в контексті його поліфонічного подання в різних стилях (поліфонія 

бароко, класицизму, романтичної та сучасної музики), отже, не всі змогли, 

навіть з нотами, виявити характерні для стильової визначеності твору інтонації 

та визначити образний зміст, необхідний для виконавського втілення тексту.  

Загальні середньоарифметичні дані щодо сформованості показників 

музично-перцептивного критерію на констатувальному етапі експерименту 

відображено в Додатку Ж. Викладені результати доводять, що ступінь прояву 

розвиненості поліфонічно-стильового слуху, перцепції та самоперцепції та міра 

виявлення здатності до перцептивного цілісного образно-стильового 

узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його поліфонічного 

розкриття сформовані в основному на низькому (пасивному) – 56,58 % 

респондентів і середньому (усвідомленому) – 36,84 % респондентів рівнях.  
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Для діагностики показників третього, технічно-виконавського, 

критерію нами були використані такі методи: анкетування, педагогічне 

спостереження в різних умовах, методи експертної оцінки аутентичної 

інтерпретації добарокової та барокової поліфонії, анкета самооцінювання 

виконавської інтерпретації поліфонічної музики другої половини XVIII–ХХІ 

століть, творчі завдання. На нашу думку, технічно-виконавський критерій 

дозволив оцінити діалектику виконавського відтворення константності 

технологічно-аплікатурних алгоритмів поліфонічної фактури й динамічності 

художньо-образної площини в поліфонічних творах різних історичних, 

індивідуальних композиторських стилів. 

Проведення педагогічного спостереження над процесом вивчення 

студентами добарокової та барокової поліфонії,  поліфонічної музики другої 

половини XVIII – ХХІ століть відбувалося в різних умовах – на 

індивідуальних заняттях з фортепіано, самостійних заняттях, у 

репетиційному процесі, під час виступів на модульних атестаціях. 

Викладачі, які проводили спостереження, зазначили, що студенти  

працюють, переважно, над контрастною та імітаційною поліфонією, 

оминаючи своєю увагою особливості роботи над поліфонією 

підголоскового складу. Саме на цьому етапі засвоєння поліфонічного 

твору важливо відчути специфіку відтворення в поліфонії національного 

стилю (масив творів українських композиторів на основі народних пісень), 

здобути вміння виконувати почергово студентом і педагогом партії лівої та 

правої руки, працювати над штрихами й артикуляцією, тембральною 

стороною звуку, інтонацією, і, на цій основі, вивчити твір напам’ять по 

фрагментах двома руками. 

Для діагностики рівня сформованості вмінь технічно-виконавського 

втілення поліфонічної музики різних епох нами використовувалися творчі 

завдання (модифікація положень Н. Кашкадамової [14], Н. Свириденко [24], 

М. Друскіна [8]), карта експертної оцінки визначення рівня майстерності 

оволодіння засобами  виконання поліфонії XVI – першої половини XVIII ст., 
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а також анкета самооцінювання під час модульних атестацій і концертних 

виступів «Стилевідповідне виконання поліфонічної музики другої половини 

XVIII – ХХІ століть». 

Наводимо зміст творчих завдань на виявлення майстерності оволодіння 

виконавськими засобами аутентичної інтерпретації добарокової та барокової 

поліфонії та аналіз результатів експертної оцінки в Додатку З.  

Аналіз отриманих даних свідчить про загальний  недостатній рівень 

майстерності оволодіння виконавськими засобами аутентичної інтерпретації 

добарокової та барокової поліфонії, що спонукало нас до використання 

методів і прийомів стимулювання вмінь диференційованого напруження 

пальців, що виконують різні за тембрами лінії; одночасного виконання різної 

артикуляції в різних голосах; інтонаційної виразності кожного голосу в 

контексті з усвідомленням стильової специфіки його смислового та 

драматургічного навантаження  в процесі фортепіанного навчання.  

Наводимо зміст творчих завдань на виявлення ступеню 

стилевідповідного виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – 

ХХІ століть та аналіз результатів експертної оцінки в Додатку З.  

Аналіз отриманих даних свідчить про загальний  недостатній рівень 

стилевідповідного виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – 

ХХІ століть, що спонукало нас до використання методів і прийомів 

стимулювання вмінь виконавського відтворення різнорівневої діалогічної 

(полілогічної) взаємодії голосів, пластів; ладогармонічної сучасної мови, 

поліфонії як драматургічного засобу. 

Загальні середньоарифметичні дані щодо сформованості показників 

технічно-виконавського критерію на констатувальному етапі експерименту 

відображено в Додатку З. Викладені результати доводять, що міра здатності 

майстерно оволодіти виконавськими засобами аутентичної інтерпретації 

добарокової та барокової поліфонії (орнаментика, артикуляція, фразування, 

темпоритм, динаміка гучності, педалізація) та ступінь прояву 

стилевідповідного виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – 
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ХХІ століть сформовані в основному на низькому (пасивному) – 55,27 % 

респондентів і середньому (усвідомленому) – 39,47 % респондентів рівнях.  

Вихідний рівень формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу за четвертим, 

інтерпретаційно-комунікативним, критерієм на констатувальному етапі 

експерименту визначався нами за допомогою методів творчо-виконавських 

завдань, експертного оцінювання, анкетування та самооцінювання. На нашу 

думку, інтерпретаційно-комунікативний критерій з одного боку, найяскравіше 

відображає здатність майбутніх учителів музичного мистецтва до здійснення 

комунікації на основі використання комунікативного потенціалу поліфонічних 

творів, розуміння поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) 

процесу, «бесіди» голосів; а з іншого – набуття досвіду фахової діяльності в 

школі, на основі вивчення поліфонічної музики, здійснення  діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного спілкування з текстом твору, автором, 

епохою, культурою в цілому. 

Для діагностики міри вияву у виконавській інтерпретації осмисленості 

різностильової поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) процесу 

нами було запропоновано творчо-виконавські завдання на виконавське 

втілення діалогу епох (культур) із подальшою експертною оцінкою 

визначення рівня вмінь інтерпретаційного втілення комунікативного 

(діалогового) процесу. Студентам було запропоновано низку творчих завдань 

для виявлення вмінь виконавського втілення комунікативного (діалогового) 

процесу. Твори виконувалися на індивідуальних заняттях з основного 

музичного інструменту та під час модульних атестацій. Перед виконанням 

було сформульовано творчі завдання, зокрема, виразно представити партії 

кожного голосу подібно до вербального діалогу, виокремлювати головні «лінії» 

звукової маси, виявити діалог голосів як драматургічну основу розвитку 

твору, на основі виразного відображення музично-семантичних позначень у 

тексті та внутрішнього почуття стилю змалювати образ епохи бароко та його 

реставрації на початку ХХ ст. 
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У карті експертної оцінки були сформульовані показники вмінь 

виконавського втілення комунікативного (діалогового) процесу, як-от: 

лінеарна насиченість фортепіанної фактури, слуховий самоконтроль, напруга 

слухової свідомості, інтелектуальна напруга; чуття й розуміння сутності 

інтонаційного складу музичної мови композитора як внутрішнього діалогу; 

вияв діалогу голосів як драматургічної основи розвитку твору, визначення 

кульмінаційних зон; визначення логіки ансамблевих (діалогічних) відношень 

голосів у тканині, взаємозв’язку та взаємодії теми та протискладань, ролі 

інтермедій та ін.  Зміст завдання та аналіз результатів наведено в Додатку І.  

На основі виведення середньої арифметичної величини засвідчуємо загальну  

недостатню міру вияву у виконавській інтерпретації осмисленості 

різностильової поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) процесу, 

що спонукало нас до використання методів і прийомів стимулювання 

музично-комунікативного комплексу та потреби в інтерпретаційному 

засвоєнні поліфонічних творів різних епох та авторських стилів як 

діалогових систем.  

Для діагностики міри здатності до діалогового (полілогового) музично-

педагогічного спілкування в школі в процесі створення виконавської 

інтерпретації поліфонічного твору на основі стильового підходу нами було 

запропоновано анкетування (модифікація положень М. Сибірякової-

Хіхловської [25], О. Іванової [10]) та самооцінювання його результатів. До 

фокусу дослідження в анкеті попали такі вимірювання феномену: педагогічна 

інтерпретація вчителя як голос «поліфонічного» художнього образу музичного 

твору; поліфонічна партитура сприйняття школярів, яка дає змогу побачити 

художній образ твору з різних точок зору; поліфонічний урок-твір як певний 

світогляд; діалог між школярами, між їх внутрішнім світом і художнім образом 

поліфонічних творів, ознаками стилів, між індивідуальними інтерпретаціями 

художнього образу твору; потенціал методу «діалог культур» у діалогічному 

середовищі уроку з процесом ознайомлення школярів із музичними епохами та 

музичними творами, діалогом із культурою певної епохи, з художньою мовою 
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певного музичного твору, зануренням до культурологічного середовища 

певного музичного твору та епохи тощо. 

Завдання та аналіз результатів самооцінки наведені в Додатку І.  

Виконання завдання дозволило констатувати, що студенти мають 

недостатній досвід діалогового (полілогового) музично-педагогічного 

спілкування в школі в процесі створення виконавської інтерпретації 

поліфонічного твору на основі стильового підходу, отже,  не всі змогли виявити 

методичний ресурс діалогової парадигми для майбутньої фахової діяльності. 

Загальні середньоарифметичні дані щодо сформованості показників 

інтерпретаційно-комунікативного критерію на констатувальному етапі 

експерименту відображено в Додатку І. Викладені результати доводять, що 

міра вияву у виконавській інтерпретації осмисленості різностильової 

поліфонічної тканини як комунікативного (діалогового) процесу та міра 

здатності до діалогового (полілогового) музично-педагогічного спілкування 

в школі в процесі створення виконавської інтерпретації поліфонічного твору 

на основі стильового підходу  сформовані в основному на низькому 

(пасивному) – 55,27 % респондентів і середньому (усвідомленому) – 39,47 % 

респондентів рівнях.  

Аналіз спостережень, бесід, анкетувань, творчо-аналітичних і творчо-

виконавських завдань, експертної оцінки й самооцінки, кількісна обробка 

відповідей дозволили підрахувати в середній арифметичній величині загальну 

характеристику рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на констатувальному етапі 

експерименту. Загальні результати наведено в таблиці 3.1.  

Аналіз результатів свідчить, що більше ніж половина студентів 

знаходяться на пасивному (низькому) рівні сформованості поліфонічно-

виконавських умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі 

стильового підходу. Усі чотири показники цього рівня мають приблизно 

однакові числові вимірювання, серед яких найвищий – когнітивно-мисленнєвий  
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Таблиця 3.1 

Загальні відомості рівнів сформованості структурних компонентів 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва (діагностичний етап експерименту за середніми показниками) 

 

Структурні компоненти Рівні Гр. (76 осіб) 

К.с. % 

когнітивно-мисленнєвий В (Прод.) 3 3,95 

С (Усвід.) 29 38,16 

Н (Пасив.) 44 57,89 

музично-перцептивний В (Прод.) 5 6,58 

С (Усвід.) 28 36,84 

Н (Пасив.) 43 56,58 

технічно-виконавський В (Прод.) 4 5,26 

С (Усвід.) 30 39,47 

Н (Пасив.) 42 55,27 

інтерпретаційно-комунікативний В (Прод.) 4 5,26 

С (Усвід.) 30 39,47 

Н (Пасив.) 42 55,27 

Узагальнені відомості В (Прод.) 4 5,26 

С (Усвід.) 29 38,16 

Н (Пасив.) 43 56,58 

 

критерій (57,89 %), найнижчі – технічно-виконавський та інтерпретаційно-

комунікативний (по 55,27 %), що артикулює необхідність посилення 

праксеологічної та діалогічної (полілогічної) складових у сфері фортепіанного 

(поліфонічного) навчання. Майже половина студентів знаходяться на 

усвідомленому (середньому) рівні сформованості поліфонічно-виконавських 

умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі стильового підходу. 

Усі чотири показники цього рівня мають приблизно однакові числові 

вимірювання, серед яких найвищі – технічно-виконавський  та інтерпретаційно-
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комунікативний (по 39,47 %), найнижчий – музично-перцептивний (36,84 %), 

що артикулює необхідність посилення набуття перцептивного досвіду у 

виконанні поліфонічних творів різних епох. Невеликий відсоток студентів 

знаходяться на продуктивному (високому) рівні сформованості поліфонічно-

виконавських умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі 

стильового підходу. Усі чотири показники цього рівня мають приблизно 

однакові числові вимірювання, серед яких найвищий – музично-перцептивний 

критерій (6,58 %), найнижчий – когнітивно-мисленнєвий (3,95 %), що 

артикулює необхідність інтелектуальної складової фортепіанної виконавсько-

педагогічної діяльності.    

Отримані відсоткові результати графічно зобразимо на діаграмі 3.1. 

 

Рис. 3.1. Рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу 

 

Таким чином, під час констатувального етапу експериментального 

дослідження в процесі вивчення поліфонічних творів на основі стильового 

підходу було виявлено пасивний (низький) рівень сформованості 

компонентів феномену поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 
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музичного мистецтва. На підставі аналізу отриманих результатів діагностики 

групи респондентів  зроблено такі висновки: 

‒ для констатувального експерименту було обрано доцільні методи 

дослідження, що дали можливість різносторонньо перевірити рівень 

сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва;   

‒ доцільними виявились обрані критерії оцінювання рівнів 

сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва на основі стильового підходу; 

‒ матеріали констатувального етапу експериментального дослідження 

засвідчили низький (пасивний) рівень сформованості поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 

стильового підходу за критеріями й показниками та підтвердили 

необхідність упровадження розробленої методики.   

Переважаючий низький (пасивний) рівень показників сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на 

основі стильового підходу свідчить про наявність психолого-педагогічних, 

праксеологічно-комунікативних проблем фортепіанної (поліфонічної) 

підготовки в майбутніх учителів музичного мистецтва, що призводить до їх 

нездатності подолати освітні перешкоди у сфері опрацювання мистецтва 

поліфонії та здобути вміння її викладання в ЗЗСО. 

На основі вище зазначеного, в умовах сучасного музично-

педагогічного освітнього процесу у ЗВО разом із традиційними навчальними 

впливами необхідно впроваджувати й методику формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 

стильового підходу, що дозволить студентам максимально розвинути свій 

інтелектуальний, перцептивний, праксеологічний та діалогічний професійний 

потенціал на шляху до фахової самореалізації.   

 



 

186 

3.2. Перебіг і результати експериментальної перевірки 

ефективності методики формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового 

підходу 

Завданням формувального експерименту дослідження була перевірка 

ефективності експериментальної авторської методики формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва на 

основі стильового підходу. Для цього нами було створено дві групи: 

експериментальну (ЕГ, 38 осіб) та контрольну (КГ, 38 осіб). Формувальна 

методика впроваджувалася в експериментальній групі (ЕГ) зі студентами  

2–3 курсів упродовж першого та другого семестрів 2017–2018 навчального 

року. Усього до участі у формувальному експерименті було залучено 76 

студентів Південноукраїнського національного педагогічного університету 

імені К. Д. Ушинського. За розробленою нами експериментальною методикою, 

що засновувалася на визначених у розділах 2.1 та 2.2 наукових підходах, 

педагогічних умовах, принципах і методах, проходили заняття з дисципліни 

«Основний музичний інструмент» 38 студентів факультету музичної та 

хореографічної освіти. Впровадження методики здійснювалося відповідно до 

чотирьох етапів: пізнавально-коригувального, рефлексивно-перцептивного, 

виконавсько-продуктивного, коммунікативно-контекстного. Послідовність 

визначених етапів було встановлено відповідно до структурних компонентів 

поліфонічно-виконавських умінь: інтелектуального, перцептивного, 

праксеологічного, діалогічного. 

Перший етап − пізнавально-коригувальний – мав на меті перевірку 

впливу педагогічних умов і методів на інтелектуально-мисленнєві процеси. 

На другому етапі − рефлексивно-перцептивному − перевірявся вплив 

педагогічної умови на перцептивне засвоєння поліфонії як феномену різних 

історико-стильових епох. На третьому етапі – виконавсько-продуктивному – 

здійснювалося виконавське опанування поліфонічної техніки різних 
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історичних та індивідуальних композиторських стилів. На четвертому етапі – 

комунікативно-контекстуальному − формувалася спроможність студентів 

здійснювати діалоговий (полілоговий) художньо-комунікативний процес. 

Характерною ознакою методики була її змістова лінія, яка охоплювала 

поліфонію в різних видах мистецтва та музичну поліфонію в різних стилях та 

жанрах [27, с. 238]. 

На кожному етапі формувального експерименту запроваджувалася 

відповідна педагогічна умова в освітньому процесі на заняттях з основного 

музичного інструменту.  

Так, на першому – пізнавально-коригувальному – етапі було 

запроваджено першу педагогічну умову: стимулювання осмисленого ставлення 

до поліфонії як до художнього методу в стильовій проекції [29, с. 337]. 

Феноменологічний аспект першої умови пов’язаний із розумінням 

студентами важливості освоєння поліфонії як специфічного типу музичної 

фактури, що зберігає свої константні риси впродовж історичного розвитку 

музичного мистецтва. Адаптуючись у музично-педагогічній царині 

фортепіанної підготовки, поліфонія, як історично наскрізний художній 

метод, містить потужні драматургічні можливості, впливає на розвиток 

музичного мислення виконавця-піаніста, дозволяє усвідомлювати 

поліфонічний твір у будь-якому історико-стильовому контексті. 

Упровадження першої умови спрямовувалося на сфери: уявлень 

студентів про поліфонічний твір як складову обов’язкової навчальної 

програми, їх пошуково-пізнавальної активності, зокрема, аналітичної 

діяльності, критичного мислення. Під час реалізації даної умови відбувається 

зрушення від уявлень про поліфонію як твори, важкі для вивчення напам’ять 

та драматургічно-цілісного виконання, до уявлень про самодостатність 

поліфонії як поширеного мистецького методу, що художніми засобами 

відображає множинність (поліфонійність) світу та його унікально-складний, 

багатоголосий, контрастний звукообраз. Завдання осмислення поліфонії як 

художнього методу в стильовій проекції вимагає і стимулювання пошуково-
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пізнавальної активності студентів у виявленні семантичної доцільності 

поліфонічного методу у творах композиторів різних епох, що впливає на 

диференційоване відчуття  стилю автора (часу). Відповідно, пошукова 

активність спрямовується на текст поліфонічного твору, спонукає до такої 

аналітичної діяльності, яка дозволяє ідентифікувати стильове оформлення 

поліфонічної фактури.  Властивості стимулювання осмисленого ставлення до 

поліфонії як до художнього методу в стильовій проекції ми використали в 

комплексі методів пізнавально-пошукового, наочно-текстологічного, 

аналітично-смислового спрямування, що дозволяє забезпечити формування 

когнітивно-мисленнєвої сфери виконавця-піаніста в процесі засвоєння 

поліфонії на основі стильового підходу. 

Під час упровадження означених умов застосовувалися підходи: 

стильовий (генералізований) і культурологічний. Стильовий підхід було обрано 

на основі позиції, що категорія стилю є не лише мистецтвознавчою, але й 

педагогічною: стилеутворення є творчим процесом не тільки для композиторів, 

але й для виконавців-майбутніх учителів музичного мистецтва. Стильовий 

підхід у нашому дослідженні, застосований на всіх етапах формування 

поліфонічно-виконавських умінь, дозволяє забезпечити відповідність 

виконання поліфонічного твору стилю епохи та світогляду композитора.  

Генералізація стильового підходу призвела до дотримання 

педагогічного принципу врахування генералізованної ролі стильового підходу 

на різних етапах  формування поліфонічно-виконавських умінь, який 

орієнтує на детермінованість вибору виконавсько-поліфонічних засобів 

специфікою та внутрішніми рисами стилю композитора. Дотримання цього 

принципу зумовило загальну логіку формувальних методів. Стильовий підхід 

у нашому дослідженні координований із культурологічним [28, с. 22]. 

Культурологічний підхід було обрано на основі позиції, що феномен 

поліфонії має виражений художньо-комунікативний  вектор, заснований на 

застосуванні поняття в парадигмі полікультури, діалогу свідомостей. 

Полікультурний рівень даного підходу виявляється в тому, що студенти 
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опановують поліфонічні твори на основі знань із поліфонії та практичних 

навичок гри, усвідомлюють під час виконання смислове навантаження 

поліфонічної фактури. Даний підхід передбачає створення поліфонічного 

особистісно-розвивального, виховного простору з  високою творчою 

атмосферою, в якому поліфонія позиціонована як музичний жанр і художній 

засіб різних видів мистецтва.  

Запровадження культурологічного підходу вимагало дотримання  

принципу врахування культурної належності поліфонічного твору в 

опрацюванні поліфонічно-виконавських умінь. Його залучення зумовило 

збагачення змісту фахової дисципліни «Основний музичний інструмент» 

настановами про цілісність поліфонії як музичного феномену та художнього 

засобу різних видів мистецтв. Обрані підходи та принцип відповідають меті 

першого етапу формувального експерименту, а саме, збагаченню когнітивно-

мисленнєвої сфери студентів, стимулюванню осмисленого ставлення до 

поліфонії в стильовому аспекті. 

Пізнавально-пошуковий метод нами було застосовано під час виконання 

завдання № 1 «Історичні особливості поліфонічної фактури» у вигляді 

алгоритму дій, спрямованих на пошук ланцюгу інформації: епоха та стиль 

твору, наявність поліфонічного методу, обґрунтування композиторської ідеї, 

доцільність застосування поліфонічної фактури. Ці параметри 5 груп студентів 

по 4–5 осіб формулювали вербально, опрацьовуючи поліфонічні твори різних 

епох і стилів. Попередньо учасники були орієнтовані на опрацювання наукової 

літератури з теорії та історії поліфонії, монографічної літератури про 

композиторів-поліфоністів, дослідження з проблеми музичного стилю та 

виконавського мистецтва  (Додаток К). 

Учасники першої групи під керівництвом викладача, опрацьовували 

текст твору XVI ст. «Канцона» Дж. Кавадзоні на пісню Жоскена Депре “Falte 

d’argens”. Окрім незначних мало відомих біографічних даних про автора 

твору, текст вказує на історичний етап, коли клавірна фактура лише 

становиться, поступово виникають ознаки, притаманні саме клавірному 
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поліфонічному викладу [11, 6]. Даний твір є зразком французької канцони 

(переважно традиції суворого стилю, конструктивність мислення, ясність 

малюнку, діатоніка) на тому історичному етапі розвитку жанру, коли окремі 

елементи мелодії стають основою складного, вигадливого поліфонічного 

розвитку тканини, що характеризує індивідуальний стиль Дж. Кавадзоні. 

Композиторською ідеєю цього твору є розподіл теми пісні Ж. Депре на 

2 складових, кожна з яких, інтонаційно розвинена автором із метою 

підкреслення пісенного характеру ліній, стає окремим формоутворювальним 

елементом композиції (А, В). Саме елементи поліфонічного мислення, такі як 

імітації, підголосковість, розробка окремих відрізків мелодії, тенденція до 

введення контрастного розділу (В), елементи мелодичного колорування 

свідчать про доцільність поліфонічної фактури в її ранньому вигляді як 

основи авторського задуму та композиції в цілому. 

Друга група студентів опановували музичний текст триголосної Інвенції 

№ 4 d-moll Й. С. Баха. У цілому, студенти відзначали, що творчість Й. С. Баха 

та його сучасників уособлює найвищий приклад переходу від поліфонії 

суворого стилю до вільного, як поліфонічного мистецтва інструментальної та 

інструментально-хорової  музики доби бароко. Цей стиль характеризувався 

поступовим упровадженням у професійну музичну творчість світської 

тематики, збагаченням образного змісту, новими ладовими й інтонаційно-

ритмічними засобами; мажоро-мінорною системою, що спирається на класичну 

функційну гармонію [1, с. 4]. Студенти констатували, що стиль твору 

характеризується типовим для композитора тематизмом, де поєднані спокійний, 

плинний рух і напруга та драматизм інтонацій. Поліфонічний метод пов’язаний 

із наявним принципом імітаційного розвитку тематизму. У поліфонічній 

тканині твору спостерігається унікальна особливість Й. С. Баха – чудова 

здатність створення багатого розмаїття тем і мотивів, зростаючих із 

нескладного мотивного зерна, розвинених із нього надалі [31, с. 22]. 

Композиторська ідея твору – видозмінення теми та супроводжувального її 

мотиву восьмими (при тих проведеннях, у яких він є), двочастинна форма за 
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типом фуги, довершена єдність голосоведіння та гармонії. Доцільність 

використання поліфонічної фактури підтверджується її важливим 

драматургічним (семантичним) значенням. Спостерігаємо палітру фактурних 

прийомів: ущільнення фактури до кульмінації першої частини (5–7 тт.), 

результативне розрядження фактурної напруги, щільність у заключному кадансі 

та ін., підкреслення драматургічно важливих мотивів фактурним прийомом 

передачі з голосу до іншого голосу (драматургічно значний мотив скорботи 

передається із середнього голосу до верхнього, що надає стану скорботи 

вольового характеру).  

Третя група студентів досліджували музичний текст фуги c-moll у 

4 руки K 426 В. А. Моцарта. Студенти констатували, що поліфонія в епоху 

віденського класицизму стає засобом музично-тематичного розвитку в 

широкій формі. Вона збагатилась у взаємодії з гомофонією, підкорила собі 

інтонаційно-тематичні елементи гомофонно-гармонічної музики, 

відгукнулася на її жанрові елементи, втрутилася до великої музичної 

композиції; набула художніх якостей підсилення й заглиблення виразового 

характеру, а отже, вплинула на нову послідовність композиції, структури 

твору. В. А. Моцарт відомий як визначний контрапунктист, що був 

спадкоємцем поліфоністів минулих епох.  Його поліфонічний метод 

характеризує повнота проведень теми, розмаїття стретної техніки, що 

містить багатоваріантність по вертикалі й горизонталі в прямому та 

зверненому русі за участю всіх голосів. Поліфонічним творам композитора 

притаманна суворість, довершеність архітектоніки. Обґрунтовуючи 

композиторську ідею в цьому творі, студенти звернули увагу на 

рондоподібність композиції на основі багаторазового повернення головної 

тональності. У застосуванні поліфонічної фактури В. А. Моцартом втілено 

ідею діалогу: між виконавцями, що знаходяться в єдиному поліфонічно-

виконавському просторі та між інтонаційними складовими контрастної 

теми: лірико-гімнічні стверджувальні «крупні» інтонації (ядро теми), що 

діалогізують із ліричними хроматизованими секундовими низпаданнями 
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(розгортання). У побудові поліфонічної фактури та її інтенсифікації 

важливу конструктивну роль  відіграють стрети, а також стрети, засновані 

на темі в «дзеркальному» оберненні. 

Опрацьовуючи поліфонію ХІХ ст., четверта група студентів працювали 

з текстом фуги з циклу варіацій і фуги на тему Генделя ор.24 B-dur 

Й. Брамса. Вони зазначили, що в епоху романтизму змінюється ставлення до 

поліфонії, зокрема, тема фуги стає мелодичним і синтаксичним об’єктом, що 

змінюється; інтермедії, насичені тематичними елементами та їх розробкою за 

своїм статусом можуть дорівнювати проведенням теми. Фуга оновлюється й 

набуває ознак рондальної, сонатної форми; її семантичний інваріант постійно 

змінюється на основі якісно нового тематизму. Сполучення традиційних і 

нових рис є стійкою ознакою романтичної музики. Стиль композитора 

охоплює різноманітне коло образів, виражає світ романтичних почуттів. 

Композитор запобігає до жанру фуги й поліфонічного методу, опираючись на 

їх прочитання в контексті романтичної стилістики. Твір є концертною п’єсою 

вищого рівня віртуозності, з багатоплановою, розвиненою фактурою, де 

запитальні інтонації, на яких заснована тема стають матеріалом для тонкої 

мотивної роботи, складної ритміки, синкопування, розвиненої імітаційної 

техніки та контрапункту.  Композиторська ідея відповідає часу: вільне 

трактування структури (експозиція), вільні тональні плани, зміни 

темпоритму. Застосування поліфонічної фактури дозволяє відтворити 

почуття сили, непорушного оптимізму, безупинність руху потоку життя. 

Опрацьовуючи Фугу № 18 з Поліфонічного зошита № 18 Р. Щедріна, 

п’ята група студентів звернула увагу на оновлення засобів музичної виразності 

у ХХ ст. Наявність поліфонічного методу у творі супроводжується такими 

характеристиками поліфонії ХХ ст., як дисонантне звучання теми, відповіді й 

контрапункту, розширене трактування тональності – політональність; помітна 

протяжність, мотивно-фазова будова теми, загостреність, монологічність 

мелодичних ліній; асиметрія, аперіодичність, акцентно-безакцентна ритміка. 

Використовуючи поліфонічну фактуру та рефлексуючи з приводу жанру фуги 
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(у циклі осмислюються різні поліфонічні прийоми), композитор зображає світ 

сучасної фуги як сферу роздумів про глибокі філософські проблеми, що 

характеризується абстрактно-раціоналістичним рухом.  

Закріплення здобутих пізнавально-пошукових навичок відбувалось у 

позанавчальний час у процесі виконання у формі письмових есе завдань для 

самостійної роботи: опановувалися твори: Канцона «La serpentina» 

В. Пеллегріні, триголосна інвенція № 7 e-moll Й. С. Баха, Фуга C-dur KV 394 

В. А. Моцарт, Фантазія f-moll ор.103 (заключна частина) Ф. Шуберта, «Ехо» 

А. Пірумова. 

Наступним завданням для самостійної роботи було складання 

біографічного довідника з прізвищами композиторів-поліфоністів різних 

епох з інформацією про визначення їх стилю.  

Виконання цих завдань сприяло формуванню здатності до самостійного 

накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії.  

Наочно-текстологічний метод нами було застосовано у процесі 

виконання текстологічного завдання «Знайди стильову підказку». Студентам по 

групах 4–5 осіб було роздано ноти поліфонічних творів із метою здійснення 

роботи з текстом, встановлення текстологічних зв’язків поліфонічної фактури. 

Зміст текстологічного завдання наводиться в додатку К. Завдання полягало в 

здійсненні зорового аналізу нотного тексту: необхідно було визначити образно-

стильову спрямованість твору, засобів музичної виразності, авторських ремарок 

тощо, уявного виконавського процесу й визначити стильову «підказку», 

необхідну для стилевідповідного виконання. Для проведення завдання нами 

заздалегідь були роздруковані поліфонічні твори наступних композиторів без 

вказівки композитора й назви. Під час виконання завдання студенти опиралися 

на опрацьовану раніше літературу з історії поліфонії, дискутували в пошуках 

стильової квінтесенції творів.  

Аналітично-смисловий метод нами було застосовано у процесі виконання 

завдання «Планування виконавських дій», метою якого був пошук смислової 

ідеї та аналіз засобів її виконавського втілення. Студентам по групах 4–5 осіб 
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було роздано ноти поліфонічних творів. Зміст завдання наводиться в додатку К. 

Завдання полягало у здійсненні зорового аналізу нотного тексту: необхідно 

було визначити образно-стильову спрямованість твору, виявити особливості 

фактури, окреслити художні та піаністично-технічні складності. Для 

проведення аналізу нами заздалегідь були роздруковані поліфонічні твори 

композиторів з прізвищем композитора й назвою твору. 

Так, опрацьовуючи Токату a-moll Дж. Фрескобальді, студенти звернули 

увагу на зосередженість, величність музичного образу твору, який 

стврюється мелодизацією всіх голосів музичної тканини, ніби «збирається» з 

виразних взаємодоповнювальних інтонацій. Відповідно, план виконавських 

дій був сформульований як гра поліфонічного твору по голосах належною 

артикуляцією; збирання голосів у єдину мелодичну лінію, робота над 

аплікатурою, підпорядкованість аплікатури артикуляційним та художнім 

завданням. Драматургічною ідеєю плану був поступовий, із динамічним 

нагнітанням, метроритмічним згущенням підхід до кульмінаційної зони – 

викреслення величних ораторських інтонацій та фіксація стану просвітлення 

(т. 11–13). Серед позицій план виконавських дій засвоєння інших творів містив: 

опрацювання виразного подання мотивних зв’язків між темою та другим 

протискладанням, фонового подання трьох інтерлюдій, пошук доцільного 

темпу, динамічне проростання до кульмінацій; пофрагментарне опрацювання 

виразності діалогічних реплік між голосами з вирізненням різних 

інтонаційних сегментів канонічності (т.1,9,17,25 тощо); робота над legato; 

усвідомлення партій правої та лівої рук, як діалогу, по горизонталі; 

опрацювання динамічного плану, кульмінацій, змін ладо-емоційного та 

художньо-образного забарвлення тощо. 

Виходячи з того, що поліфонічно-виконавські вміння вимагають 

технологічного опрацювання, нами  було задіяно спеціальні техніки.  

Так, для набуття вмінь наочного пошуку поліфонічної фактури нами було 

запропоновано на розгляд студентів коло фрагментів музичних творів для 

візуального розпізнавання різностильової та різнотипної поліфонічних фактур. 
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Зміст завдання наводиться в додатку К. Техніка відпрацьовувалась у 

дискусійній атмосфері, точки зору мотивувалися, заперечувалися, 

коректувалися викладачем. Набувалися навички зорового диференціювання  

фактури, виявлення основної та супутніх мелодичних ліній, комплементарної та 

контрастної взаємодії голосів, загальної логіки побудови музичної композиції. 

Для більшої концентрації уваги, критичності мислення до переліку було 

введено твори з відсутністю поліфонічної фактури (№ 6, 9, 12,15). 

Для набуття вмінь зіставлення поліфонічної фактури з контекстом 

драматургічного розгортання образу нами було обрано Прелюдію і фугу ІІ a-

moll з циклу прелюдій і фуг Д. Шостаковича. Зміст завдання базувався на 

сприйманні поліфонічної фактури як горизонтальних, так і вертикальних 

взаємовідносин сполучень звуків; гармонічна вертикаль сприяє виявленню 

ладових і тональних характеристик поліфонічного твору, а складність вертикалі 

обумовлена кількістю голосів у поліфонічному творі [25, с. 63]. Його 

драматургічне розгортання ми розуміли як процес розвитку образно-змістових 

складників, що знаходяться в логічному зв’язку між собою; а також динаміку 

розгортання музичної буттєвості як музично-інтонаційних явищ лінійного 

потоку формоутворення [21]. Метою зіставлення поліфонічної фактури з 

контекстом драматургічного розгортання образу було виявлення драматургічної 

обґрунтованості кожного структурного елемента поліфонічної тканини твору та 

їх послідовності, зафіксованих у нотному тексті. 

Студентам було запропоновано в письмовому вигляді зіставити 

поліфонічну фактуру фуги з контекстом драматургічного розгортання образу. 

Зазначимо, що обраний твір був ними класифікований як яскраво виражений 

діалог з епохою бароко, що відзначилось у характері тематизму й 

поліфункціональності фактури. Відзначалося, що фактура прелюдії втілює 

швидкоплинність комплементарної взаємодії виразних мелодичних ліній 

танцювально-моторної  природи, повторюваної ритмічної формули, однак, з 

урахуванням внутрішньої діалогічності голосів на основі тривалого legato, 

вирізнення просторових кольорових крапок на кшталт прихованої поліфонії – 
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все це разом утворює образ «тонко-барвистого видіння, що наприкінці поринає 

до темряви» [7, с. 19]. Зіставляючи поліфонічну фактуру з контекстом 

драматургічного розгортання образу фуги даного мікроциклу, студенти 

спрямовували свою увагу на образний зміст теми (колючість, запал, 

грайливість, несподіваність), покладеної до основи композиції в стилі Баха. 

Драматургію твору утворено рольовою логікою кожного з голосів. У структурі 

теми діалогізують алюзія на теми Баха та  інтонаційне ядро без розгортання, із 

секвенцією. Окремі голоси, що діалогізують у театральній манері, вступають у 

підкреслено емоційно-загострені відносини. Дисонантні інтервали 

інтонаційного обличчя теми загострюють сприйняття просування по тональним 

фарбам її проведення (a-moll, e-moll, a-moll у першому розділі). Окремий 

смисловий шар у діалозі імітаційних проведень теми – два утриманих 

протискладання, інтонаційно пов’язані з темою, однак, вони тонко реагують на 

етапи взаємодії з нею (зникнення другого з них у двоголосних проведеннях, 

нові ритмічні конфігурації триголосних проведень з широкою теситурою). 

Становлення образу залежить і від без системи великих (на межах 

розділів) і малих (між проведеннями в розділі) інтермедій. Цей масив тексту 

динамізує рух, артикулює сильні долі тактів, отже, він допоміжно спрямований 

на подальшу виразність проведень теми. Стретність, як ознака стилю 

Шостаковича,  призводить до змішування метроритмічної ясності вступів, 

сприяє інтонаційному наближенню інтермедійного матеріалу й теми. Отже, 

палітра поліфонічних прийомів бароко, стилізована засобами сучасної музичної 

мови, дисонантності, політонічності тощо є детермінантою образної драматургії 

твору; а їх послідовність – основою лінійності формоутворення. 

Звертаючись до техніки побудови ланцюгу поліхудожніх 

(кросмистецьких) поліфонічних аналогій ми апелювали до змісту категорії 

поліхудожнього з метою виявлення її потенціалу у формуванні поліфонічної 

свідомості майбутніх учителів музичного мистецтва. Коло сучасних 

дослідників (Л. Масол, Л. Прокопчук, О. Ростовський, М. Сибірякова-

Хіхловська, Л. Темченко, Б. Юсов) наголошують на тлумаченні феномену як 
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системи міждисциплінарних знань і уявлень про взаємодію видів мистецтв у 

культурному просторі; художнє мислення, що інтегративно відображає 

художню мову різних видів мистецтв тощо.  

Про поліхудожній ракурс поліфонії розмірковує М. Сибірякова-

Хіхловська [25, 12]. Науковець виразно доводить прикладами зображення 

немузичними засобами виразності елементів, подібних до складових 

поліфонічного твору (тема, імітація, тема у збільшенні, у зменшенні тощо)  у 

диптихах «Прелюд» та «Фуга», частині художнього циклу «Соната весни»- 

Andante, елементах картин «Соната зірок»: Allegro; «Ліс»; «Знаки Зодіаку»; 

картині «Фуга» М. Чюрльоніса. Прийоми поліфонічної організації тексту 

(збільшення, зменшення, обертання, інверсії) використано у творах Л. Керролла 

«Аліса у Країні Чудес», «Аліса у Задзеркаллі», Дж. Свіфта – «Подорожі 

Семюеля Гуллівера». Дотримання основного принципу поліфонії – одночасного 

поєднання кількох самостійних ліній (виражальні засоби мистецтв) 

спостерігається в картині Ф. Купки «Аморфа. Фуга в двох кольорах»; 

контрапункт пластичного, музичного та сценічного рядів – у театральному 

спектаклі Вс. Мейєрхольда. Контрапункт частин тіла створений Е. Жак-

Далькрозом; кінематографічний «багатоголосний комплекс» – 

С. М. Ейзенштейном [25, с. 25–26].   

У процесі запровадження техніки нами використовувався й досвід, 

запропонований С. Надлер [19], зокрема, презентація стилю фуги  a-moll op. 

87 як поліфонічного театру Шостаковича. У ньому «грають» П’єрро, 

Арлекіно, Коломбіна: кожний з голосів поліфонічної фактури дотримується 

власного театрального амплуа. 

На основі пошукової роботи, творчого уявлення та інтелектуальної 

концентрації до цього самого твору студенти запропонували такі 

поліхудожні аналогії: синестетичний абстрактний живопис В. Кандинського 

(«Фуга», «Композиція Х»), синестетичні балети І. Стравінського («Жар-

птиця», «Петрушка»), архітектура деконструктивізму (Музей музики в 

Сіетлі, Концертний зал у Лос-Анжелесі),  художній фільм «Фуга» режисера 
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Агнешки Смочинської, 2018 р.  (Додаток К). Для усвідомлення 

поліфонічного синестетичного мислення В. Кандинського, зокрема, 

зображення міжмистецьких ідей лінеарності, лінійних пар, «звучання» 

вертикальних і горизонтальних ліній, протиставлення, центрованої діагоналі, 

децентрованих горизонталі-вертикалі, примноження звучань тощо було 

опрацьовано роботу художника «Крапка та лінія на площині» [12]. Сюжет 

фільму «Фуга» побудований на ідеї спогадів («діалогів» родинних відносин) 

жінки, що втратила пам’ять і своє місце в родині. Контрапункти – її 

«новонароджені» відносини з чоловіком, матір’ю, дитиною, які, на жаль, не 

призводять героїв до порозуміння.  

Виконання цих завдань сприяло формуванню показника ступінь прояву 

музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості поліфонічного тезаурусу. 

Отже, на першому етапі формувального експерименту всі методи 

роботи, спеціальні техніки були спрямовані на свідоме збагачення 

когнітивно-мисленнєвої сфери творчої особистості студента, стимулювання 

осмисленого ставлення до поліфонії у стильовому аспекті. Відбір і 

формулювання завдань були спрямовані на набуття досвіду самостійного 

накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії музично-мисленнєвої 

стилевідповідної дієвості набутого студентами поліфонічного тезаурусу. 

З метою перевірки ефективності експериментальної методики щодо 

формування інтелектуального компоненту було проведено діагностику згідно 

з показниками когнітивно-мисленнєвого критерію, яка засвідчила 

підвищення результатів у респондентів ЕГ. Зафіксовану динаміку 

представлено в таблиці 3.9 через порівняння рівнів сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

на основі стильового підходу до початку та наприкінці першого етапу 

формувального експерименту. Результати представлені в Додатку К. 

На другому – рефлексивно-перцептивному – етапі було запроваджено 

другу педагогічну умову: активізація стильової диференціації під час 

сприйняття та виконання поліфонії. 
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Феноменологічний аспект другої умови пов’язаний із розумінням фахової 

основи поліфонічної свідомості майбутніх учителів музичного мистецтва – 

поліфонічного слуху та його зв’язку з тембральним, гармонічним, ладово-

інтонаційним слухом. Саме такий слуховий комплекс у фортепіанній підготовці 

студентів є важливим у формуванні поліфонічно-виконавських умінь, оскільки 

він активує здатність творчої особистості одночасно прослуховувати в 

поліфонічній тканині всі різнотембральні лінії, вертикальні сполучення 

декількох мелодійних ліній, інтонаційну самодостатність кожного голосу, що 

важливо під час як сприйняття, так і виконання твору [30, 120]. Перцептивне 

опанування мистецтвом поліфонії в стильовому аспекті продовжується під час 

власної гри студента у вигляді самоперцепції, здатності до розгортання 

плинного драматургічного діалогового (полілогового) контексту, виконавської 

самокорекції на основі самоперцепції. 

Упровадження другої умови спрямовувалося на сферу слухового 

комплексу студента, його стильової детермінанти та їх визначеності й 

продуктивності під час поліфонічно-виконавського процесу. Властивості 

активності стильової диференціації під час сприйняття й виконання поліфонії 

ми використали в комплексі спеціальних перцептивних і виконавських 

методів (мисленнєво-операційні, перцептивно-аналітичні, виконавсько-

технологічні) і технік, що дозволяє забезпечити формування музично-

перцептивної та самоперцептивної  сфери виконавця-піаніста в процесі 

засвоєння поліфонії на основі стильового підходу. 

Під час упровадження означеної умови застосовувалися підходи: 

стильовий (генералізований) і компетентнісний. Стильовий підхід на цьому 

етапі експерименту координується з компетентнісним. 

Компетентнісний підхід було обрано на основі позиції, що засвоєння 

поліфонічних творів, зокрема, формування поліфонічно-виконавських умінь 

є складником плану компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Він передбачає ґрунтовну історико-теоретичну базу, розвинені 

музичні здібності, відповідні технологічні властивості піаністичного апарату, 
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розуміння стильового контексту поліфонічної фактури й відповідний до 

цього перцептивний і самоперцептивний досвід. Рівень поліфонічної 

освіченості визначається виконавськими вміннями відображати специфіку 

комунікативно-ментальної функції поліфонії в процесі озвучування 

різностильової поліфонічної фактури. 

Запровадження компетентнісного підходу вимагало дотримання  

принципу орієнтації на комунікативно-ментальну функцію поліфонії в 

процесі осмислення й опанування поліфонічної фактури музичних творів 

різних стилів. Залучення названого принципу зумовило наповнення змісту 

фахової дисципліни «Основний музичний інструмент» потенціалом 

стильового засвоєння поліфонії виконавців різних культур і традицій світу. 

Обрані підходи та принцип відповідають меті другого етапу 

формувального експерименту, а саме, збагаченню музично-перцептивної 

сфери студентів, стимулюванню стильової диференціації в процесі 

перцептивного та виконавського цілісного узагальнення-оцінки музичного 

образу поліфонічного твору. 

Зазначена педагогічна умова передбачала застосування методу порівняння 

й зіставлення образу та засобів відображення поліфонічної музики різних 

стилів у однойменному завданні. Зокрема, під час прослуховування 

поліфонічних творів студенти усвідомлювали й дискутували з питання, як 

подається лірична тема фуг в музиці бароко (Й. С. Бах) відповідно до стилю 

та в поліфонії інших стилів (С. Франк, Ф. Шопен, Д. Шостакович). У процесі 

групування змісту завдання ми орієнтували студентів на такий алгоритм: 

емоційний, інтелектуальний, духовний складники стилю. Зміст завдання 

наводиться в додатку Л. У результаті дискусії відбувалась ідентифікація 

назви твору й композиторських і виконавських стилевідповідних засобів, 

наведених у таблиці. 

Застосовуючи метод звукової анкети, ми апелювали до її створення 

самими студентами. Ми звернули їх увагу на необхідність використання в 

анкеті творів різних стилів із різними видами фактури (гетерофонія, 
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хоральний тип, підголоскова; поліфонічна, c.-p.: імітаційна, різнотемна 

контрастна; складне багатоголосся з поєднанням гомофонії, гетерофонії та 

поліфонії сумісно).  Для опрацювання анкети було рекомендовано 

звернутися до поліфонічної творчості композиторів: Псевдо-Хукбальд, Гійом 

Дюфаї, О. Лассо, Г. Машо, Дж. Палестрина, К. Монтеверді, Й. Пахельбель, 

Й. С. Бах, Г. Гендель, Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Ф. Шопен, Р. Шуман, 

П. Чайковський, С. Павлюченко, Ю. Щуровський, Ю. Рожавська. 

До мети цього етапу експерименту був спрямований метод стильового 

порівняння прослуханих творів одного жанру (імітаційні й неімітаційні, 

канони, хорали тощо). Для такого порівняння та слухового знаходження 

яскравої стильової ознаки твору було обрано деякі поліфонічні жанри, як-от: 

органум, мотет, мадригал, інвенція, фуга. У Додатку Л розміщено 

початковий варіант перцептивно-письмового виконання завдання з метою 

його подальшого поповнення невказаними жанрами (меса, імітація, канон, 

фугато, фугетта, ричеркар, фантазія, канцона, токката, варіації на basso 

ostinato, хорал), новими та творами, які студенти розробляли під час 

виконання самостійної роботи. 

Доречними для впровадження були і спеціальні перцептивні техніки: 

слуховий тренінг (визначаємо кількість голосів у повній тиші, кількість 

нестандартних тембрів із заплющеними очима). Для стимуляції досвіду 

визначення кількості голосів ми, до прослуховування звучання твору на 

фортепіано (Г. Гульд, В. Холоденко та ін.), пропонували студентам 

прослухати поліфонічні твори, виконані колективами (струнний ансамбль, 

камерний ансамбль, ансамбль саксофоністів), на органі, а також запрошували 

для виконання ліній твору (і навіть окремих звуків) студентів класів флейти 

та кларнету. Обговорювались і інтерпретації одного й того самого твору 

різними складами інструментів, з урахуванням їхньої тембрової специфіки. 

Навичка визначення кількості голосів і порядку їх вступу допомогла надалі 

візуально сприймати особливості фортепіанної поліфонічної фактури. 
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Додатково до цих завдань було рекомендовано продивитися відеоматеріали 

щодо виконання інвенцій Й. С. Баха (Додаток Л).  

На основі здобутого досвіду слухового визначення насиченості 

поліфонічної фактури проводилися тембральні етюди. Відпрацьовувалося 

виконання музичного фрагменту (перша частина твору) дво- та триголосних 

інвенцій Й. С. Баха за аналогією звучання різних інструментів. Відомо, що 

редактори творів Баха, їх виконавці підкреслюють оркестровість мислення 

композитора, яка у фортепіанній фактурі забезпечує її наповненість, глибину 

усвідомлення кожного голосу та, власне, діалогічність взаємовідносин між 

лініями й мотивами в одній партії. Невипадково твори Й. С. Баха живуть у 

сучасному музичному світі й у вигляді різноманітних оркеструвань, 

перекладень, редакторських версій тощо. Для виконавців, які опрацьовують 

фортепіанну поліфонічну фактуру, важливими є аналогії, висловлені 

редакторами. Зокрема, Ф. Бузоні, редагуючи інвенції, вдавався до жанрових і 

тембрових рекомендацій: інвенція 6 – «двоголосна пісня – щось схоже на 

інтермеццо для флейти й віолончелі», триголосна інвенція 11 – «пісня, 

витримана в характері балади» [15, с. 4]. Як діалогічну взаємодію двох 

інструментів студентами було опрацьовано двоголосні інвенції № 6, 9, 11, 12 

з утриманим протискладанням упродовж усього твору, що було нескладно 

відобразити під час виконання фрагменту для відпрацювання виразного, 

осмисленого подання звучання тембрових фарб різних уявних інструментів. 

Інші учасники експерименту «впізнавали» задумані тембри. 

Так само темброві асоціації та, навіть, темброва драматургія виникають 

у Л. Хернаді, який у перших 13 тактах триголосної інвенції № 7 «чує» тріо 

духових (флейта, гобой, гобой da caccia), подібних до № 58 «Страстей за 

Матфеєм», а з 14 такту – вступ струнних, динаміка яких не повинна 

перебільшувати mp [31, с. 32]. Як полілогічну взаємодію трьох інструментів, 

студентами було опрацьовано триголосні інвенції № 4, 5 («романтично-

захоплений дует у супроводі лютні» [15, с. 54]), 9 (солюючий інструмент – 

нижній голос), 10 (головна лінія середнього голосу – віолончель), 11 (мужній 
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характер п’єси – дерев’яні або мідні духові інструменти). У поданні 

фрагментів твору на основі тембрального задуму одночасно 

прослуховувалися як полілог усі різнотембральні лінії тканини, вертикальні 

сполучення декількох мелодійних ліній із різним полілоговим статусом 

кожного звуку, презентувалась інтонаційна самодостатність кожного голосу 

та його роль у полілоговій звуковій масі. 

Визначення імітаційного та неімітаційного поліфонічного письма 

проводилося на основі підготовленого добору аудіального та візуального 

поліфонічного матеріалу (Додаток Л). 

Виконання цих завдань сприяло формуванню показника ступеню прояву 

розвиненості поліфонічно-стильового слуху, перцепції та самоперцепції та 

показника міри виявлення здатності до перцептивного цілісного образно-

стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття. 

Отже, на другому етапі формувального експерименту всі методи 

роботи та спеціальні техніки були спрямовані на свідоме збагачення 

музично-перцептивної сфери творчої особистості студента, стимулювання 

стильової диференціації в процесі сприйняття й виконання поліфонічного 

твору. Відбір і формулювання завдань були спрямовані на розвиток 

слухового комплексу, здатність до цілісного стильового узагальнення-оцінки 

музичного образу в контексті його поліфонічного розкриття. 

З метою перевірки ефективності експериментальної методики щодо 

формування перцептивного компоненту було проведено діагностику згідно з 

показниками музично-перцептивного критерію, яка продемонструвала 

підвищення результатів у студентів ЕГ. Зафіксовану динаміку представлено 

через порівняння рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу до 

початку й наприкінці другого етапу формувального експерименту. 

Результати представлені в Додатку Л. 
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На третьому – виконавсько-продуктивному – етапі було запроваджено 

третю педагогічну умову: цілеспрямоване поєднання поліфонічно-

технологічного й художньо-стильового аспектів у роботі над фортепіанними 

творами різних жанрів і стилів. 

Феноменологічний аспект третьої умови пов’язаний із розумінням 

поліфонії як особливого виду виконавської техніки зі специфічними 

технологічно-аплікатурними алгоритмами. В історичному вимірі можна 

спостерігати діалектику канонічності поліфонічних жанрів та евристичності їх 

тлумачення композиторами різних стильових систем. Певна ідентичність 

технологічно-аплікатурних алгоритмів корелюється з індивідуальністю 

художньо-образної площини історичних (індивідуальних композиторських) 

стилів. Художньо-стильова система вбирає в себе поліфонічний художній метод. 

Упровадження третьої умови спрямовувалося на сферу кореляції 

поліфонічної фактури з художньо-образним контекстом твору, на змінення 

стереотипів поліфонічно-виконавського процесу. Властивості 

цілеспрямованого поєднання поліфонічно-технологічного й художньо-

стильового аспектів у роботі над фортепіанними творами різних жанрів і 

стилів ми використали в комплексі спеціальних виконавських методів 

тренувальної та художньо-стильової спрямованості, що дозволяє забезпечити 

формування технічно-виконавської сфери виконавця-піаніста в процесі 

засвоєння поліфонії на основі стильового підходу. 

Під час упровадження означеної умови застосовувалися стильовий 

(генералізований) і компетентнісний підходи. Стильовий підхід на цьому 

етапі експерименту координувався з компетентнісним.  

Запровадження компетентнісного підходу вимагало дотримання  

принципів поєднання інтелектуального й діяльнісного, технологічного й 

розумового в їх спрямуванні на виконання поліфонічних творів, 

цілеспрямованого розширення поліфонічного репертуару в стильовій 

проекції. Залучення названих принципів зумовило наповнення змісту фахової 

дисципліни «Основний музичний інструмент» кількісним стильовим і 
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жанровим розмаїттям поліфонічно-виконавського репертуару, збагаченням 

палітри технічно-виконавських прийомів стилевідповідного аутентичного 

відтворення поліфонічної музики.  

Обрані підходи та принцип відповідають меті третього етапу 

формувального експерименту, а саме, збагаченню технічно-виконавської 

сфери творчих особистостей студентів, стимулюванню оволодінням ними 

виконавськими засобами стилевідповідного виконання поліфонічної музики, 

починаючи від добарокової спадщини – до сучасності.   

Доцільними в межах зазначеної умови були методи виконавсько-

технологічного, крос-модального, синтезуючого спрямування. Музичний 

матеріал, обраний для даного етапу експерименту представлено в Додатку М. 

Розробляючи завдання, ми розуміли, що опанування поліфонічного твору 

засноване на інваріантно-варіантних відносинах трьох рівнів його змісту: 

внутрішній задум → його графічний текст → його акустичний текст [32, с. 

94]. Процес опрацювання поліфонічних творів у класі основного інструменту 

містив орієнтації на фактурне та стильове розмаїття музики. 

Упроваджуючи завдання на виконавське ускладнення засвоєння 

поліфонічної фактури, ми обирали твори, які давали студентам можливість 

розвитку, на основі уявлень про зв’язок поліфонічної фактури, що потребує 

володіння відповідною технікою, з художньо-образним контекстом твору, 

відтворення більш складних фактурних завдань.  Зокрема, ми звертали увагу  на 

грамотне й виразне виконання поліфонічної тканини, роботу над поліфонічним 

голосоведенням, цілісне художньо-образне виконання поліфонічного твору. 

Так, вивчаючи «Гімн» Дж. Каваццоні, студенти розуміли, що назва твору 

пояснює величний, поміркований образ, який втілюється так званою 

«нейтральною» фактурою, притаманною добароковій музиці. У ній 

поєднуються поліфонно-гармонічні риси, в «острівцях» тексту впізнаємо 

ознаки хорального викладу, розцвічені пощабелевим рухом фрагментів-

поспівок, тенденція до лінеарної взаємодії голосів. Однак, у цей історичний 

період завдання втілення в даному типі фактури тембрової специфіки голосів, 
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динаміки, деталізованої артикуляції та фразування, темпоритму ще не були 

важливими й тому не зазначались у тексті. У неширокому діапазоні твору в 

нешвидкому темпі студентами відпрацьовувалися канонічні проведення теми 

(1 такт) у тональних вирішеннях: F-dur – F-dur – C-dur (1 розділ). Увага 

приділялася виразному інтонуванню протискладання (4–5 тт.), елементам 

мелодичного варіювання, колорування – оспівувань звуків у різних голосах 

(т. 4, 5, 6, 7 та ін.), метроритмічним труднощам (великі тривалості – ноти з 

крапками, міжтактові та внутрішньотактові синкопи), що вимагало м’якого 

артикуляційного виходу з них. 

Наступний твір, що вивчався, – фуга Дж. Фрескобальді зафіксував у 

своєму тексті ознаки стилю раннього бароко та звичні для стилю композитора, і 

бароко в цілому, «стерті» межі між окремими інструментальними жанрами. 

Вивчаючи цей невеличкий твір (23 т.), студенти мали можливість 

практикуватись у виразному поданні двотактової теми наспівного характеру з 

мелодизацією тонічного тризвуку e-moll та модуляцією у S;  фарбами проведень 

у експозиції рухливої в ладогармонічному відношенні теми (e-moll – a-moll – e-

moll), насиченості імітаційної фактури вільної частини твору видозміненим 

першим мотивом теми, який проростає, інтонаційно розробляється в усіх 

мелодичних лініях, роздрібнюється, що яскраво виконувалося ними як діалогові 

репліки голосів. Так само, як і в попередньому творі, відсутні позначки 

динаміки, артикуляції, темпу, але з урахуванням наспівного характеру теми 

вони легко відчувались і виконувалися студентами. Твір є привабливим для 

розвитку відчуття у виконуваній фактурі її ладотональної гнучкості (початок у 

e-moll, завершення – у С-dur, внутрішні ладотональні «ковзання» в модулюючій 

темі), а також у розростанні фактури від триголосся до чотириголосся. Уважне 

контрольоване відтворення мотивної інтонаційно-розробкової техніки надавало 

можливість відчуття динамізації та ущільнення поліфонічної фактури. 

Із зацікавленістю студенти вивчали триголосну фугу Es-dur М. Глінки. 

Відомо, що композитор усе своє творче життя прагнув поєднати 

західноєвропейський поліфонічний досвід, зокрема, форму фуги з 
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інтонаційними традиціями російського народно-пісенного мистецтва. «То через 

один канал – інтонаційний зміст, то через інший – голосоведення й форму, то 

через обидва разом до музики Глінки вливається народне начало, перетворене 

ним у дусі його стилістичних устремлінь, у дусі часу. Тому поліфонія Глінки є 

схожою та несхожою на західнокласичні зразки – вона є новою за своїм 

національно-російським характером, однак за зовнішніми рисами використовує 

знайомі форми фуги, канону, імітації, рухомого контрапункту» [22, с. 61]. Фуга, 

що вивчалася на заняттях, має героїко-епічний характер тематизму, заснований 

на мелодичному зачині російських пісень. Опановуючи прозору, нескладну для 

відтворення поліфонічну фактуру, яка розгортається в експозиції (тт. 1–13), 

контрекспозиції (тт. 14–27), розробці (28–37), репризі (38–51), коді (52–58), 

студенти зосередили свою увагу на таких завданнях опанування фактурою: 

артикуляційна точність виконання теми як цілісності (non legato, legato, staccato) 

та відпрацювання різної артикуляції між лініями у двоголоссі та триголоссі; 

усвідомлення й показу драматургічного значення тональних звукових фарб під 

час проведення тем у експозиції та контрекспозиції, ладотонального 

напруження в стретах розробки й репризи; виразності органного пункту й 

витриманих нот у середньому голосі. Окремо опрацьовано детально прописану 

динаміку, що драматургічно підтримувало загальний характер розвитку образу 

й величину коду. 

Працюючи над розглянутою раніше Прелюдією і фугою ІІ a-moll з 

циклу «24 прелюдії і фуги» Д. Шостаковича, студенти орієнтувалися на 

комплекс ускладнених технічно-художніх завдань. Викладач попередньо 

зауважив, що стильова ситуація музики ХХ ст. втілює принцип поліфонізму, 

що  радикально вплинув на художню свідомість. «Принципова множинність, 

незамкненість стилю узгоджується з відміченою Бахтіним особливістю 

свідомості, що виявляє себе по відношенню «до іншого», на фоні «іншого». 

Тематика діалогічного поліфонізму стає панівною і в мистецтві, і в 

науковому пізнанні» [17, с. 132]. Відбувається перетин жанру з технікою 

письма, змикання зі стилем. Даний цикл яскраво діалогізує з епохою бароко, 
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відтворює її дух,  однак, з урахуванням стилістики ХХ ст., індивідуального 

стилю композитора, його опанування висуває перед виконавцем завдання 

оволодіння сучасними видами поліфонічної техніки.  

Утілюючи скерцозний характер образу (швидкісний тип фактури), 

студенти рухались у напрямі роботи над руховим автоматизмом, 

відпрацьовування легкості звуковилучення, артикуляційної довершеності. 

Попередньо був здійснений теоретичний аналіз твору та визначені складові 

фактури, у яких найбільше виявлено індивідуально-стильові риси мислення 

композитора. Серед таких ознак визначалися: швидка зміна контрастних 

інтервалів (насиченість дисонансами), ладотональних фарб (розширене 

уявлення про ладотональність), штрихове розмаїття жорсткої ритмічної 

пульсації. Вони вимагали усвідомлення й окремого відпрацьовування на 

основі текстової грамотності.  

О. Вяльшина вбачає в контрастах мелодизації поліфонічної фактури – 

вогонь простих, банальних мотивних конструкцій, непередбачуваність 

тональних відхилень, легкий потік віртуозних фігур – вияв стану трагізму та 

душевного зламу героя, «особистість, що здатна викликати в спостерігача 

почуття жаху та співчуття» [5, с. 20]. Отже, значні контрасти в кожному з 

виконавських засобів, що характеризують фугу, спрямовані на розкриття 

драматургічної ідеї твору. Окремо опрацьовувалися: поєднання короткого 

гострого акцентованого на сильній долі legato та сухого колючого staccato із 

секвенціюванням у темі (дрібний кистьовий кидок між ланками секвенції, 

зібраність легатної та стакатної деталей), що надалі визначають пружність 

тканини; диференціація напруження пальців, що виконують різні за тембрами 

лінії теми та двох протискладань (тт. 5–8, тт. 11–14), «прослуховувалося» 

мотивне проростання діалогу низхідної секвенції висхідних загострених 

акцентованих кварт протискладання й важливого для розвитку аж до кінця 

твору видозміненого першого мотиву теми (тт. 9–12). Відбувалася робота над 

гострими кінцями в пальцях, жвавістю та гостротою дотику до клавіатури 

впродовж усього тексту. Фрагментарно розучувалася подальша 
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трансформація зазначених тематичних елементів, прослідковувались і 

виразно виконувалися перестановки, усвідомлювалися нові ладотональні 

фарби теми та її емоційно-образне зростання: C-dur, G-dur, fis-moll, її 

обернення у стреті (т. 55), скандування (драматизація) першого мотиву теми 

як фінал розвитку образу. 

Відбувалася робота над виразним одночасним виконанням різної 

артикуляції в голосах (тт. 5–8, ), поліфонізації партії однієї руки (ліва – тт. 12–14, 

37–39, права – тт. 43–46), артикуляційною чіткістю виконання арпеджованих і 

гамообразних фрагментів фактури, детально прописаною хвильовою динамікою, 

що спрямовувалася на темпову технічну досконалість виконання цих завдань.  

Останнім етапом роботи було опрацювання зв’язку відчуття форми, 

укрупнення фактури й цілісності передачі художнього образу. Виразно 

виконувалася наскрізна логіка всіх проведень теми, кожного з протискладань, 

важливих фактурних деталей (остінато). Технічно-художнім завданням на цьому 

рівні засвоєння твору було надолуження інерції не впоратися з обраним темпом, 

невиразно артикулювати виразні деталі тканини, не витримати емоційний 

настрій етапів і контрастних ліній розгортання образу, отже, не дотриматись 

авторського задуму. 

На цьому етапі експерименту ми вважали за доцільне виконання  

завдання на вияв поліфонічної компенсаторики. Воно зводилося до набуття 

вмінь переведення на інструменті неполіфонічної фактури до поліфонічної, 

тобто здійснення поліфонізації фактури з метою  виявлення внутрішнього 

потаємного поліфонічного потенціалу, осмислення тексту та його художніх 

можливостей, виконавських ідей. 

Опрацьовувалися такі прийоми поліфонізації фактури: зони кадансів 

(використання прийомів мелодичної фігурації – прохідні й допоміжні звуки, 

утримання, передйом, камбіата); в основному тексті – супровід основної 

мелодії прийомами фобурдону (дві мелодичні лінії із терцій і секст, що в 

цілому утворюють рух секстакордами); у хоральній фактурі – мелодизація 

кожного голосу через використання затримань, аподжатур, прохідних, 
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допоміжних, арпеджованих звуків, які збагачують консонантні акорди 

фактури дисонантними звучаннями різних типів (синкопований, 

аподжатурний, прохідний, допоміжний, стрибковий, зворотній, утриманий, 

арпеджований, предйом); у хоральній чотириголосній фактурі – 

використання комплексу прийомів мелодичного пожвавлення в різних 

голосах («гра» неповними акордами, з подвоєннями й потроєннями звуків, 

насичених мелодичними ходами в кожному з голосів; розсування меж між 

сусідніми голосами завдяки введенню між парами голосів гамоподібного 

комплементарного руху й різні види мелодичного пожвавлення голосів під 

час зміни гармонічного положення акорду); мелодичне пожвавлення окремих 

голосів основної гармонії – (квартсекстакорди в момент появи та розв’язання 

неакордових звуків) [13].  

Окрім використання зазначених засобів мелодичного пожвавлення, 

відпрацьовувалося збагачення фактури хроматичними лініями з переданням у 

протилежні голоси, подвійна протилежна хроматизація, різноманітні мелодичні 

фігури, в яких безпосередньо чергують дисонанси, тривалі неакордові звуки, 

подвійні та потрійні низхідні й висхідні аподжатури тощо. Окрема увага 

приділялася навичкам виконання у фактурних типах діалогових і полілогових 

підголосків, зокрема, студенти поліфонізували пасажі висхідних, низхідних, 

ламаних, мішаних, секвентних гармонічних фігурацій, ускладнюючи фактуру 

введенням додаткових голосів; вводили фрагменти імітаційної поліфонії. На 

основі слухового самоконтролю слідкували за виразним співставленням 

голосів, визначали алгоритм виконавських дій. 

Після виконання інструктивних завдань на інструменті здійснювалася 

поліфонізація нескладних гомофонно-гармонічних творів, список яких 

викладено в Додатку М.  

Виконуючи завдання створення поліфонічно-виконавських вправ за 

стильовою належністю, ми акцентували увагу студентів на необхідності вияву 

в кожному завданні стильового змісту твору. Після презентації своїх завдань 

серед найбільш яскравих вони визначили: читання з аркушу з відтворенням 
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первинного відчуття поліфонічного стилю; етюди на відтворення емоції, що 

характеризує стиль поліфонічного твору; виразне інтонування елементів 

стильової системи композитора; виконавська стилізація в стилі композитора-

поліфоніста; фортепіанно-стильове варіювання (прийом А. Рубінштейна), 

мелодійно-фактурне варіювання, міжстильове співставлення [18]. 

У межах цього етапу експерименту проводились індивідуальні та 

групові виконавські тренінги, орієнтовані на практичне закріплення вмінь 

ідентично відображати аутентичні виконавські засоби добарокової та 

барокової поліфонії, а також  поліфонічної фактури творів другої половини 

XVIII – ХХІ століть. В аплікатурно-тембральних вправах відпрацьовувалися 

фрагменти та твори в цілому: Дж. П. Чима «Зразок», Й. С. Бах «Триголосна 

інвенція» № 11 g-moll, П. Чайковський «Прелюдія і фуга Gis-dur» ор. 21 № 2, 

М. Скорик «Прелюдія і фуга» Des-dur. Відповідно, було досягнуто гарної 

якості: у підкладанні та перекладанні 4 пальцю, виразності основної 

тенорової лінії та вибудованої співучості інших ліній; активної аплікатурної 

ролі 5 пальцю, вибудованості наповненої детальною артикуляцією, 

штрихами, динамікою, метроритмічною акцентністю та примхливістю 

фактури, в якій втілено лицарський мужній образ; виконанні аплікатурних 

варіантів відтворення лірико-драматичної слов’янської наспівності як основи 

безперервного монументалізованого, ущільненого розгортання тканини з 

хроматизованим наповненням мелодичних ліній, ускладненим гострим 

метроритмічним малюнком, деталізованою педалізацією, в якому 

рівноправно з поліфоніє взаємодіє комплекс виразових романтично-

реалістичних композиторських засобів; динамічній монументальності, 

яскраво втіленому тембровому вирішенні дзвоновості, імітації дзвонів 

засобами технічно-ускладненої сучасної музичної мови, багатої палітри 

виконавських засобів, вільного трактування заявленої тональності, 

філософської рефлексії. На творах В. Бьорда «Алеманда королеви», 

Й. Пахельбеля «Чакона», Й. С. Баха «Двоголосна інвенція» № 7 

відпрацьовувалась орнаментика, органічне, текстово вірне тлумачення 
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збагаченої мелодії, зокрема, виконання мелізмів завдяки тривалості основного 

звуку, їх початок із верхнього допоміжного звуку (крім перекресленого 

морденту та випадків, позначених композитором); виконання допоміжних звуків 

на ступенях діатонічної гами, крім випадків, коли знаки альтерації позначені 

композитором. Зазначимо, що проведення вправ вимагало й когнітивної 

роботи з науковою літературою [3; 4]. 

У позастильовому технічному тренінгові на матеріалі поліфонічних 

творів відпрацьовувався їх жанровий зміст, усвідомлення різновидів 

поліфонії; характерних ознак основних поліфонічних форм канону, 

інвенції, фугети, фугато, фуги; видів імітацій, будови фуги. Здійснювався 

попередній теоретичний аналіз тексту,  надалі означені його складові 

виконувалися з виразним артикулюванням основного мелодичного голосу 

(теми) та супідрідних до нього або контрастуючих із ним мелодичних 

утворень. Опрацьовувалися твори жанрів: канон (С. Франк «Канон» Е-dur, 

О. Лядов «Канон» с-moll, Л. Ревуцький «Канон» b-moll), інвенція 

(Й. С. Бах «Триголосна інвенція» № 11 g-moll, С. Губайдулліна 

«Інвенція»), фуга (Й. Пахельбель. Прелюдія і фуга e-moll, В. А. Моцарт 

«Фуга» g-moll (К. 401),  Й. Брамс «Прелюдія і фуга для органу» a-moll, 

Р. Шуман «П’єса у формі фуги» a-moll ор. 126, М. Римський-Корсаков 

«Фуга» g-moll  на тему ВАСН, Р. Щедрін Прелюдія і фуга ІІ, a-moll з циклу 

«24 прелюдії і фуги», М. Капустін «Прелюдія і фуга» № 9 As-dur з циклу 

«24 прелюдії і фуги», Ю. Іщенко «Прелюдія і фуга in А, Ан. Александров» 

«Фуга» g-moll ор. 33 № 4). Твори або їх фрагменти для опрацювання 

обиралися з урахуванням рівня технічної підготовленості студента. 

Виконавський художньо-стильовий тренінг проводився на таких 

творах різних стилів: Дж. Фрескобальді «Фуга» e-moll, Й. Брамс «Прелюдія і 

фуга для органу» a-moll, Л.ван Бетховен «Соната» №29, І ч., С. Франк 

«Прелюдія, фуга і варіації» h-moll, О. Глазунов «Прелюдія і фуга» d-moll 

ор.62, П. Хіндеміт «Фуга» in F, М. Мясковський «Фуга» h-moll, ор. 78 № 1, 

Д. Шостакович «Прелюдія і фуга» І C-dur, Р. Щедрін «Прелюдія і фуга» ХХІ, 
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В-dur з циклу «24 прелюдії і фуги», Л. Грабовський «Канон» d-moll, 

В. Полторацький «Прелюдія і фуга» Е-dur ор. 16 № 9, К. Сорокін «Прелюдія і 

фуга Des-dur» ор. 75 № 3. Твори або їх фрагменти для опрацювання 

обирались з урахуванням рівня технічної підготовленості студента. 

Стильове виконавське опрацювання обраного твору або його фрагментів 

характеризувалося спрямованістю на виразне виконання типових інтонаційних, 

метроритмічних, гармонічних, ладотональних, фактурних композиторських 

формул, збагачених комплексом аутентичних виконавських засобів, актуальних 

для того чи іншого стилю твору. Зокрема, у виконанні добарокових 

вирізнялися: ясність вимовлення подрібнення довгих нот мелодії, між 

опорними звуками мелодії зберігалися початкове ритмічне й інтервальне 

співвідношення; ясно виконувалися прийоми ритмічної видозміни («нерівні 

ноти») як фактор виразного інтонування й компенсації відсутності тонких 

динамічних нюансів. Були наявними вміння виразного виконання фактурної 

орнаментації як засобу компенсації відсутності динамічних відтінків; 

крещендо – при згущенні гармонічної тканини або збільшенні кількості 

контрапунктуючих голосів, дімінуендо – при розрідженні та зменшенні 

кількості голосів. Були педставлені вміння виразного інтонування інтонаційних 

сполук прихованої поліфонії та поліфонії.  

Виконання барокової музики увиразнювалося cantabile, не збивалося на 

прояви сентиментальності або почуття пристрасності. Було наявним багато 

артикульоване виконання. Студенти відчували зв’язок артикуляції з 

динамікою, її спрямованості на індивідуальне темброве забарвлення кожного 

голосу, пов’язували кожну індивідуальну динамічну лінію з фразуванням. 

Вони продемонстрували володіння полідинамікою – різноманітною 

динамізацією голосів, що звучать у одночасному поєднанні та 

протиставленні; дотримання розумної міри у виборі сили звучності та під час 

розподілу збільшення та зменшення сили звука впродовж п’єси. Вірно 

обирали темп, відчували безупинне просування поліфонічної фактури, 

показували ясну структуру мотивів, виразність фразування, рельєфність 
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формоутворення побудови твору. Демонстрували інтонаційну виразність 

кожного голосу в контексті з усвідомленням стильової специфіки його 

смислового та драматургічного навантаження. 

Виконуючи поліфонію композиторів віденського класицизму, окрім 

замилування виразними можливостями гармонії, студенти втілювали 

комбінаторну гру мотивів і свободу застосування контрапунктичних 

закономірностей, стрімку зміну різних музично-смислових станів, а, отже, 

демонстрували здатність до швидкого переключення. Виразно 

відтворювалися процесуальність розгортання музичного матеріалу, 

поступове наростання драматичної напруженості, індивідуалізація елементів 

фактури. Ними прослуховувалося вільне перетворення теми, її обернення, 

стрети, варіантність ритміки. 

Озвучення сучасної поліфонії підтвердило усвідомлення студентами 

даного феномену як поліфонії дисонансів, вільного розширеного трактування 

мажоро-мінору, політональності, ладової модальності, стихійності поєднання 

тонів, співзвуч. Виразно виконувалися мікроструктури, що визначали тривалість 

темоутворення, метроритмічну роздрібненість, синтаксичне розчленування 

теми. Невеликими фрагментами відпрацьовувалося грамотне подання 

метроритмічного рисунку, асиметрії у співвіднесенні ліній, аперіодичності, 

акцентно-безакцентної ритміки. Слухова увага концентрувалася на виразному 

інтонуванні зміни інтервальних відносин у повторних проведеннях теми, 

розкидуванню по різних регістрах тематичних звуків та ін. виявах деструкції 

тематичного матеріалу. Поліфонічний слух студентів у результаті опрацювання 

тексту виявив адаптованість до ладової нестійкості, сучасних типів мелодичної 

варіантності, комбінаторики, нерегулярності метроритмічної схеми, зростання 

звукового масиву й нових форм регламентації процесу розгортання. 

Нівелюються межі між розділами форми, контрапунктування стає фактурним 

(шаровим), що модифікує всю систему виконавських засобів виразності. Робота 

над твором відбувалась у напрямі прослуховування всієї фактури з уважним 

збереженням найдрібніших деталей тексту.   
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Виконання цих завдань сприяло формуванню показника міри здатності 

майстерно оволодіти виконавськими засобами аутентичної інтерпретації 

добарокової та барокової поліфонії (орнаментика, артикуляція, фразування, 

темпоритм, динаміка гучності, педалізація) та  показника ступеня прояву 

стилевідповідного виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – 

ХХІ століть. 

Отже, на третьому етапі всі методи та спеціальні вправи-тренінги були 

спрямовані на свідоме осягнення поліфонічно-виконавських вправ із 

поступовим ускладненням творчих завдань, що відображують стильову 

квінтесенцію твору. 

З метою перевірки ефективності експериментальної методики щодо 

формування праксеологічного компоненту було проведено діагностику 

згідно показників технічно-виконавського критерію, яка продемонструвала 

підвищення результатів у студентів ЕГ. Зафіксовану динаміку представлено 

через порівняння рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу до 

початку та наприкінці третього етапу формувального експерименту. 

Результати подані в Додатку М. 

На четвертому – коммунікативно-контекстному – етапі було 

запроваджено четверту педагогічну умову: екстраполяція поліфонічно-

технологічного конструкту в полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий 

контекст. 

Феноменологічний аспект четвертої умови пов’язаний із розумінням 

діалогової (полілогової) організації полікультурного та поліхудожнього 

контексту, до якого апелює поліфонічна свідомість майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. Набуваючи досвід інтерпретаційного опрацювання 

поліфонічного твору, студенти піднімаються до рівня філософського 

світосприймання, осмислення поліхудожніх зіставлень, полікультурних 

діалогів. У такому сенсі поліфонія розуміється як своєрідна філософія музики, 

а її художні образи стають втіленням філософських ідей. Звеличуються й 
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абстрагуються навіть найменші структурні елементи тексту, стає помітною 

діалогічність (полілогічність) як загальний принцип світоустрою, музичного 

світу, зокрема. Навіть другорядні, фонові, елементи фактури починають 

володіти значним семантичним навантаженням, а тканина в цілому уособлює 

принципи діалогічного мислення. Відкритість до світу активує діалоги з 

композитором, слухачами, культурно-історичною епохою. 

Упровадження четвертої умови спрямовувалося на сферу здійснення 

різнорівневого діалогічного (полілогічного) художньо-комунікативного 

процесу. Властивості екстраполяції поліфонічно-технологічного конструкту в 

полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий контекст ми використали в 

комплексі спеціальних виконавських і художньо-педагогічних методів 

діалогової спрямованості, що дозволяє забезпечити формування 

інтерпретаційно-комунікативної сфери виконавця-піаніста в процесі засвоєння 

поліфонії на основі стильового підходу. 

Під час упровадження означеної умови застосовувалися підходи: 

стильовий (генералізований) і герменевтичний. Стильовий підхід на цьому 

етапі експерименту координується з герменевтичним. 

Герменевтичний підхід було обрано на основі позиції, що опанування 

поліфонічних творів є мисленнєво-емпативною акцією, у якій виявляється 

здатність студента до розуміння Іншого (музичного твору, особистості 

композитора, виконавця, слухача). Він передбачає перетворення процесу 

пояснення ідеї поліфонічного твору на процес інтерпретації музичного явища 

крізь емпатійно-розумову призму, створення умов для самостійного 

осягнення сутності твору через його переживання й осмислення, аналіз і 

розуміння; інтерпретацію діалогу (полілогу) як смислової структури 

музичного тексту. 

Залучення герменевтичного підходу вимагало дотримання  принципів 

орієнтації на смисловий контекст поліфонії в цілісній драматургії твору; 

втілення результатів герменевтичного аналізу до виконавської інтерпретації. 

Застосування названих принципів зумовило наповнення змісту фахової 
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дисципліни «Основний музичний інструмент» потенціалом прочитання й 

інтерпретації музичного тексту будь-яких епох із позиції сучасного 

мислення, «проникнення» в епоху, життя, спосіб мислення автора, 

відтворення найбільш сталих смислів історичного стилю минулого й 

сучасності. 

Обрані підходи та принципи відповідають меті четвертого етапу 

формувального експерименту, а саме, збагаченню інтерпретаційно-

комунікативної сфери творчої особистості студента, стимулюванню 

здійснення екстраполяції технологічного конструкту в полілогово-творчий і 

поліхудожній діалоговий контекст. Доцільними в межах зазначеної умови 

були методи компаративістського та комунікативного спрямування. 

Застосування методу порівняння та зіставлення на матеріалі 

поліфонічної фактури китайських фортепіанних творів і української 

поліфонії та виконання студентами ідентичного завдання призвело до 

спостережень про інтонаційну множинність (полілогічність) сучасного 

звукового світу. Зокрема, ознайомлення з поліфонічними творами різних 

культур, передусім, но основі різнонаціональних народних інтонаційних 

джерел (Інше), надає можливість почути спільні образи, але висловлені 

різними інтонаціями-ритмами. Цікавими були приклади, коли студенти 

знаходили виконавське або зображальне втілення поліфонічного твору, що 

вивчався, іншими виразовими засобами, іншими видами мистецтва. Так, твір 

китайського композитора Юєн Сяо Сен, який, на перший погляд, не має 

багатоголосся в його традиційному розумінні, однак, зважаючи на його назву 

«Розмова двох», у ньому ясно прослуховується намагання автора 

представити різні тембри голосів співрозмовників: раптова зміна регістрів, 

перехідні інтонації, чергування довгих і коротких ліній тощо. 

У зазначеному контексті змінюється драматургічне значення 

підголосків, вони стають не другорядним, фоновим, елементом, а носіями 

смислу діалогу. Виконання підголосків, протилежних тем, раптово 

виникаючих інтонацій, які студент сам знаходить у тексті й виявляє їх 
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значущість у виконавській інтерпретації, вже є показником його 

діалогічного мислення, спрямованого на пошук смислу кожного 

інтонаційного елементу тексту.  

До подібних ознак діалогічного мислення віднесемо й фортепіанні 

твори китайської композиторки Чен І, яка інтегрувала естетику народної 

китайської пісні й ознаки та принципи європейського поліфонічного 

стилю. У п’єсі «Ю Дяо» як тему використано пісню з часто змінюваним 

метром, яка розробляється на поліфонічній основі та збагачується 

діалоговими підголосками. Важливо, що еволюція творчого світогляду 

композиторки сприймається науковцями як рух до створення глобальної 

інтернаціональної музики [2]. 

Діалогічність як смислову структуру тексту студенти  зазначили під час 

опанування Прелюдії та фуга d-moll з Поліфонічної сюїти № 1 ор. 36 М. Тіца 

[34, с. 59]. Прелюдія заснована на двох контрастних темах, перша з них 

звучить в низькому регістрі (половинні й четвертні ноти в октавних ходах), 

друга викладена в мелодичній лінії високого регістру (на основі опорних нот 

тріольних фігурацій). Діалогічні структури тексту вирішено в ускладнених 

фактурних позиціях, грі поліритмічних побудов, розвиненій техніці 

педалізації. Наспівна тема фуги вирішена в українських національних 

традиціях: її інтонаційна лексика, загальний інтонаційний та метроритмічний 

розвиток у творі підкорені оригінальному ладотональному вирішенню 

системи проведень. Діалогізація тканини у виконанні студентами відбувалася 

на основі виразної ехоподібної мікродинаміки фразування, гри 

декламаційними акцентами, що були підкорені широкій динамічній хвилі.  

Для відпрацювання діалогічних етюдів були обрані завдання 

переведення музичного монотексту у формат інтонаційного діалогу або 

виконання в ньому звичайних творів. Завдання виконувалося спочатку в 

ансамблі, а потім – індивідуально. Попередньо студентами на основі нотного 

тексту, що розумівся як згорнутий діалог (полілог), розроблялась і 
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планувалася партитура із сюжетними видами музичного діалогу на основі 

інтонаційної лексики твору. У такий спосіб було опрацьовано Рондо з 

партити № 2 с-moll Й. С. Баха, Менует 1 з сонати В. А. Моцарта Es-dur № 4 

KV 282 Прелюдія № 2 з циклу «24 прелюдії» О. Скрябіна, Вальс з партити 

№ 5 М. Скорика. Увиразнити попередньо продумані діалоги особливо 

допомагала гра в ансамблі. 

Метод переведення жанру та зміна засобів поліфонічної виразності 

був застосований як завдання фортепіанно-жанрового варіювання.  Воно 

виконувалося для закріплення набутих на попередніх етапах експерименту 

теоретичних уявлень про музичні жанри як «класи (або множини) музичних 

творів і форм музикування, які визначаються функціями музичних артефактів 

у культурі суспільства, умовами їхньої ґенези й  художньої екзистенції, та 

характеризуються своїми стилями (системами змістових і формально-

виражальних властивостей)» [33, с. 347]. Завдання виконувалося за кількома 

напрямами: переведення жанру суворої поліфонії до іншої форми суворої 

поліфонії, до іншої форми вільної поліфонії; переведення жанру вільної 

поліфонії до форми суворої або іншої форми вільної поліфонії; зміна засобу 

поліфонічної виразності на інший тип викладу музичної тканини. 

Матеріалом для виконання завдання були 12 маленьких прелюдій із циклу 

«Маленькі прелюдії і фуги» Й. С. Баха. Так, маленька прелюдія № 2 після 

опрацювання була виконана як cantus firmus, канон, інвенція, фантазія, 

менует, вальс. Отже, у зону варіювання потрапляли видозмінені за 

допомогою виконавських засобів виразності сюжетні, композиційні та 

стилістичні ознаки обраних творів. Завдання загострює чуття жанру. 

Цікавим для студентів виявився метод художньої додатковості в 

інтерпретації твору для виконання (розширення власних уявлень) та для 

пояснення школярам. Наприклад, опрацьовуючи поліфонічні твори 

старовинних сюїт та партит, студенти цікавляться не лише візуальним 

оформленням танців (костюми, па), а й намагаються виконати їх рухи. Це 

нескладно – укліни, припадання, вітання тощо (позатекстова інформація). 
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Але старовинні танці в сучасних композиторів уже не мають характеру 

поліфонічних творів, разом з тим, ми надавали можливість навести стильові 

паралелі та підводили студентів до розуміння того, що й у них є елементи 

поліфонії. На основі синтезу текстової та позатекстової інформації 

випрацьовувалася виконавська «партитура» твору. 

Метод художньо-педагогічного полілогу  (композитор, інтерпретатор, 

слухач, студент, учитель) нами було застосовано під час виконання завдання 

«Минуле і сучасність партити», у якому в процесі порівняння художнього 

світу Партити № 2 с-moll BWV 826 Й. С. Баха та Партити № 5 М. Скорика 

було виявлено діалог епох, стилів, культур, екстрапольований на рівні 

соціокультурної педагогічної системи. Зміст рівнів діалогічності 

представлений у Додатку Н. Результати здійсненого герменевтичного аналізу 

було втілено до виконавської інтерпретації творів. 

Виконання цих завдань сприяло формуванню показника міри вияву у 

виконавській інтерпретації осмисленості різностильової поліфонічної 

тканини як комунікативного (діалогового) процесу та показника міри 

здатності до діалогового (полілогового) музично-педагогічного спілкування в 

школі в процесі створення виконавської інтерпретації поліфонічного твору 

на основі стильового підходу. 

Отже, на четвертому етапі всі методи роботи були спрямовані на 

свідоме осягнення інтерпретаційних завдань, на основі яких досягається 

осмисленість різностильової поліфонічної тканини як комунікативного 

(діалогового) процесу, набувається досвід  діалогової (полілогової) художньо-

педагогічної комунікації в школі. 

З метою перевірки ефективності експериментальної методики щодо 

формування діалогічного компоненту було проведено діагностику згідно з 

показниками інтерпретаційно-комунікативного критерію, яка 

продемонструвала підвищення результатів у студентів ЕГ. Зафіксовану 

динаміку представлено через порівняння рівнів сформованості поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на основі 
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стильового підходу до початку й наприкінці четвертого етапу 

формувального експерименту. Результати представлені в Додатку Н. 

Таким чином, навчальні заходи, що проводились упродовж 

формувального експерименту засвідчили зростання рівня сформованості всіх 

компонентів у ЕГ. Проте для остаточного підтвердження ефективності 

методики необхідно було здійснити порівняння отриманих результатів у ЕГ 

та КГ. У таблиці 3.2 представлено динаміку розподілу респондентів ЕГ та КГ 

за рівнями до початку й наприкінці експерименту. 

Таблиця 3.2 

Рівні 
ЕГ КГ 

До початку Наприкінці До початку Наприкінці 

 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Високий 2 5,26 8 21,05 2 5,26 3 7,9 

Середній 14 36,84 27 71,05 15 39,47 18 47,36 

Низький 22 57,9 3 7,9 21 55,27 17 44,74 

Наочно динаміка результатів експерименту, з їх порівнянням у ЕГ та 

КГ, представлена у вигляді діаграми на рисунку 3.2.  
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Рис. 3.2. Розподіл респондентів ЕГ та КН за рівнями в динаміці  
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Як помітно на діаграмі, до початку формувального експерименту 

розподіл респондентів за рівнями в ЕГ та КГ був схожим. Проте підрахунок 

результатів наприкінці дозволив зробити висновок, що позитивна динаміка 

зростання рівня сформованості поліфонічно-виконавських умінь у групах 

набула різної міри інтенсивності. Так, у ЕГ кількість респондентів високого 

рівню зросла з 5,26 % до 21,05 %, середнього рівня з 36,84 % до 71,05 %, 

проте кількість респондентів низького рівню впала з 57,9 % до 7,9 %. У КГ 

також спостерігається зростання кількості респондентів високого та 

середнього рівнів, але менш помітне, зокрема, до початку експерименту в КГ 

до високого рівню належало 5,26 %, а наприкінці 7,9 %, кількість 

досліджуваних середнього рівню зросла від 39,47 % до 47,36 %, кількість 

респондентів низького рівня зменшилася від 55,27 % до 44,74 %.  

Таким чином, у КГ, респонденти якої навчалися за традиційною 

методикою, спостерігається позитивна динаміка зростання рівневих 

показників, однак, її інтенсивність є набагато нижчою, аніж у ЕГ. 

З метою остаточної перевірки ефективності методики ми обчислили 

результати експерименту за двофакторним дисперсійним аналізом (ДДА) 

за критерієм Р. Фішера [23]. Двофакторний дисперсійний аналіз (ДДА) дає 

можливість визначити вплив факторів на результат експерименту (за 

критерієм Фішера), долю впливу факторів під час проведення 

експерименту. 

Статистична обробка результатів проводилася за допомогою Microsoft 

Excel, а також пакета SPSS. 

Зіставивши результати початкового й підсумкового етапів експерименту 

в контрольній групі, можна визначити таке: у контрольній групі 

зареєстровано позитивну динаміку після завершення формувального 

експерименту. Після завершення експерименту в контрольній групі 

спостерігається незначне покращення рівнів показників.  

Експериментально перевірено ефективність методики формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за 
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стильовим підходом. Доведено ефективність поетапного запровадження 

складників методики: пізнавально-коригувальний етап (стимулювання 

осмисленого ставлення до поліфонії як до художнього методу в стильовій 

проекції); рефлексивно-перцептивний етап (активізація стильової 

диференціації під час сприйняття та виконання поліфонії); виконавсько-

продуктивний етап (цілеспрямоване поєднання поліфонічно-технологічного 

та художньо-стильового аспектів у роботі над фортепіанними творами різних 

жанрів і стилів); комунікативно-контекстний (екстраполяція поліфонічно-

технологічного конструкту в полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий 

контекст). Виявлено значну позитивну динаміку в кількісних показниках 

експериментальної групи: в показниках високого рівня підвищення з 5,26 % 

до 21,05 %, у показниках середнього рівня – з 36,84 % до 71,05 %, у 

показниках низького рівня − зниження з 57,9 % до 7,9 %. 

У якості факторів було розглянуто: фактор А – початок – кінець 

експерименту; фактор В – рівень умінь (низький, середній, високий). 

У процесі двофакторного дисперсійного аналізу можна виділити 

фактори впливу на результативну ознаку, а також частки їх впливу. Загальна 

сума складається з впливу фактора А, фактора В, фактора взаємодії АВ, 

впливу повторності (повторні заміри), випадкових факторів. 

Загальна дисперсія представлена у вигляді складових: 

2
повт

2
ост

2
АВ

2
В

2
А

2
общ SSSSSS  , 

де SA
2

 – вплив фактора А; SB
2

 – вплив фактора В; SAB
2

 – вплив факторів А и 

В; Sповт
2

 – помилка при повторних замірах; Sост
2

 – вплив випадкових 

(неврахованих) причин. 

 Розрахунки здійснюють у два етапи відповідно до алгоритму: 

1) S S S Sобщ A B повт ост   ; 

2) S S S SA B A B AB    ; 
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На підставі розрахунків роблять висновки відносно впливу факторів на 

результат експерименту також обчислюють частки їх впливу.  

Розрахунок сум і ступенів свободи згідно з формулами: 

Суми Число ступеня свободи 
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Отримані результати зводять у розрахункову таблицю (табл. 3.3): 

 

За результатами зведеної таблиці можна зробити висновок, що в 

контрольній групі на результати «початок» та «кінець» експерименту не 

впливає фактор взаємодії. Існує різниця лише на рівні якісної оцінки. 



 

225 

Таблиця 3.3 

Розрахункова таблиця для виявлення фактора взаємодії в контрольній групі 

Джерела Сума Ступінь Дисперсія Fнабл Fkp Виснов. 

Фактор А Sa Ka Ga 0,01 1,55 8,57 No 

Фактор В Sb Kb Gb 0,08 15,40 5,69 Yes 

Фактор АВ Sab Kab Gab 0,00 0,04 2,38 No 

Повторність Sповт Kповт Gповт 0,00 0,67 5,69 No 

Остаточна Sостат Kостат Gостат 0,01    

Загальна Sзаг Kзаг Gзаг     

 

Кореляційне відношення (частка участі окремих факторів у загальній 

мінливості ознаки) складає: 

А 0,024 

В 0,667 

АВ 0,008 

вплив повторностей 0,048 

вплив випадкових факторів 0,253 

коефіцієнт детермінації 1 

На підставі критерію Фішера кореляційне відношення є істотним 

( )05,0 . Можна відзначити, що найбільша частка впливу на результат 

експерименту фактора В (66,7 %), тобто рівні «низький, середній, високий».  

Отже, можна констатувати, що всі задіяні навчальні й діагностичні 

заходи підтверджують позитивне зростання показників сформованості 
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поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва на 

основі стильового підходу в групі студентів, які навчалися за 

експериментальною авторською методикою.   

 

Висновки до розділу 3 

У розділі представлено результати констатувального і формувального 

експериментів та їх порівняння; визначено критерії, показники та рівні 

сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва за стильовим підходом; наведено статистичні дані 

щодо підтвердження ефективності запропонованої методики. 

Виявлення рівня сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

здійснювалося за допомогою критеріїв і показників, що відповідали 

розробленим компонентам. Когнітивно-мисленнєвий критерій мав такі 

показники: міра здатності до самостійного накопичення знань зі стильових 

особливостей поліфонії; ступінь прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної 

дієвості поліфонічного тезаурусу. Музично-перцептивний критерій містив такі 

показники: ступінь прояву розвиненості поліфонічно-стильового слуху, 

перцепції та самоперцепції; міра виявлення здатності до перцептивного 

цілісного образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в 

контексті його поліфонічного розкриття. Технічно-виконавський критерій мав 

такі показники: міра здатності майстерно оволодіти виконавськими засобами 

аутентичної інтерпретації добарокової та барокової поліфонії (орнаментика, 

артикуляція, фразування, темпоритм, динаміка гучності, педалізація); ступінь 

прояву стилевідповідного виконання поліфонічної музики XVIII–ХХІ століть. 

Інтерпретаційно-комунікативний критерій орієнтувався на такі показники: міра 

вияву у виконавській інтерпретації осмисленості різностильової поліфонічної 

тканини як комунікативного (діалогічного) процесу; міра здатності до 

діалогового (полілогового) музично-педагогічного спілкування в школі в 

процесі створення виконавської інтерпретації поліфонічного твору на основі 

стильового підходу. 
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Використання емпіричних методів опитування, спостереження, 

тестування, порівняння результатів самооцінки й оцінки експертів, 

самооцінювання під час занять у класі фортепіано й концертних виступів, а 

також модифікованих діагностичних методик Бай Шаожуна, К. 

Васильковської, Г. Гарбар, І. П’ятницької-Позднякової, М. Сибірякової-

Хіхловської, з учасниками референтної групи дозволили уточнити критерії, 

показники та рівні сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу.  

Обрахування результатів експерименту проводилося відповідно до 

трьох рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу, а саме: 

високий – продуктивний (16,8 %), середній – усвідомлений (37,8 %), 

низький – пасивний (45,4 %). 

Під час проведення формувального експерименту перевірено 

ефективність запропонованих педагогічних умов, методів, що спиралися на 

розроблені педагогічні принципи та підходи. Запроваджено поетапну 

реалізацію методики формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва за стильовим підходом. На першому етапі − 

пізнавально-коригувальному – визначено вплив педагогічних умов і методів 

на інтелектуально-мисленнєві процеси. На другому етапі – рефлексивно-

перцептивному – перевірено вплив педагогічної умови на перцептивне 

засвоєння поліфонії як феномену різних історико-стильових епох. На 

третьому етапі – виконавсько-продуктивному – здійснено виконавське 

опанування поліфонічної техніки різних історичних та індивідуальних 

композиторських стилів. На четвертому етапі – комунікативно-

контекстуальному − доведено спроможність студентів здійснювати 

діалоговий (полілоговий) художньо-комунікативний процес. Характерною 

ознакою методики була її змістова лінія, яка охоплювала поліфонії в різних 

видах мистецтва та музичну поліфонію в різних стилях і жанрах. 
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Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що кількість 

досліджуваних високого (продуктивного) рівня в ЕГ зросла з 5,26 % до 

21,05 %, середнього (усвідомленого) рівня – з 36,84 % до 71,05 %, натомість 

кількість досліджуваних низького (пасивного) рівня впала з 57,9 % до 7,9 %. 

У КГ кількість досліджуваних високого (продуктивного) рівня зросла з 

5,26 % до 7,9 %, середнього (усвідомленого) рівня – з 39,47 % до 47,36 %, 

низького (пасивного) рівня – впала з 55,27 % до 44,74 %. Ефективність 

отриманих результатів перевірено за критерієм Фішера.  

Таким чином, проведена дослідно-експериментальна робота з 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва за стильовим підходом дозволила визначити критерії, показники й 

рівні сформованості зазначеного утворення та схарактеризувати перебіг його 

формування в процесі застосування експериментальної методики.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування та нове 

експериментально перевірене вирішення проблеми формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за стильовим 

підходом. Отримані результати, що підтвердили вирішення всіх завдань і 

досягнення мети, дали підстави дійти таких висновків: 

1. Розглянуто педагогічний потенціал феномену поліфонії в аспекті 

міждисциплінарності та в проекції на фахову підготовку майбутніх учителів 

музичного мистецтва. Теоретично узагальнено, що поліфонія як категорія 

мистецтвознавства, застосовується переважно для позначення багатозвучання в 

музиці, багатоплановості, багатошаровості, багатоаспектності, в інших видах 

мистецтва, для інтерпретації музичного жанру; композиторський художній 

метод, який застосовується для передачі складних явищ буття, що 

відображаються в мистецтві та потребують особливого художньо-мовного 

ресурсу, здатного передати діалог або конфлікт, суперечності або порозуміння у 

співвідношенні з філософськими аспектами художньої творчості; дисципліна 

освітнього процесу, яку включено в робочі програми підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва та є обов’язковою для вивчення серед виконавців 

на клавішних інструментах (фортепіано, баян, акордеон).  

Зазначено, що педагогічний потенціал феномену поліфонії у фаховій 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва зумовлений її 

міждисциплінарністю та інтерпретується як художньо-дидактичний ресурс, який 

спрямовано на стимулювання поліфонійності (діалогічності, полілогічності) 

усвідомлення, сприйняття та відтворення художньої культури світу; 

уможливлення формування уявлень щодо діалогу культур (полікультурний 

аспект поліфонії), діалогу смислів (герменевтичний аспект поліфонії), розуміння 

полілогічного контексту поліфонічних творів (виконавсько-інтерпретаційний 

аспект), методичних умінь щодо врахування думок і уявлень учнів школи під час 

обговорення художніх образів творів, що створює своєрідну конструкцію 
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«поліфонії» художнього світосприймання («діалогова» стратегія педагогічного 

освітнього процесу). 

Обґрунтовано необхідність вивчення поліфонії у процесі підвищення 

якості фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, 

інтелекту та обізнаності у сфері історії музичної культури людства, 

дискурсивного та діалогічного мислення, усвідомлення філософських 

аспектів мистецтва, голографічного розуміння стильової еволюції, 

художнього світогляду, що свідчить про актуальність широкого сучасного 

наукового трактування феномену поліфонії та його потужний педагогічний 

потенціал.  

2. Розкрито сутність і структуру поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва, що застосовуються для виконання 

поліфонічних творів і потребують якісно розвиненого поліфонічного слуху, 

сформованої музичної компетентності, заснованої на знаннях теорії та історії 

музики, особливих технічно-виконавських умінь щодо гри на музичному 

інструменті, на якому можна відтворити поліфонічну фактуру. Аргументовано, 

що поліфонічно-виконавські уміння − комплекс опрацьованих музично-

виконавських дій на ґрунті свідомої інтонаційно-семантичної, артикуляційно-

тактильної лінеарної диференціації поліфонічної фактури з урахуванням 

стильових особливостей композиторської мови в контексті музичної епохи, 

який пов’язаний з цілеспрямованим використанням поліфонії як засобу у 

формуванні музичної культури школярів і розвитку їх здібностей. Структура 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

складається з інтелектуального (пізнавальні психічні процеси в набутті 

музично-теоретичної бази з питань поліфонії; поліфонічно-стильова 

грамотність у процесі опанування поліфонічного твору), перцептивного 

(розвинений поліфонічний слух; сформованість слухової перцепції та 

самоперцепції), праксеологічного (сформованість тактильно-диференційованих 

артикуляційних навичок та їх застосування; володіння різними виконавськими 

засобами відповідно до стильових особливостей інтерпретації поліфонії) та 
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діалогічного (осягнення комунікативного концепту поліфонічної музики різних 

стилів як основи драматургії твору; художньо-діалогові інтенції в інтерпретації 

художніх образів музичного твору (виконавський і викладацький аспекти) 

компонентів. 

3. Обґрунтовано методологічні засади та розроблено методику 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва за стильовим підходом. Аргументовано, що стильовий підхід є 

генералізованим, який забезпечує взаємозв’язок із компетентнісним і 

герменевтичним підходами. Обґрунтовано доцільність застосування таких 

педагогічних принципів: поєднання інтелектуального й діяльнісного, 

технологічного й розумового в їх спрямуванні на виконання поліфонічних 

творів; цілеспрямоване розширення поліфонічного репертуару в стильовій 

проекції; врахування культурної належності поліфонічного твору в 

опрацюванні поліфонічно-виконавських умінь; орієнтація на комунікативно-

ментальну функцію поліфонії в процесі осмислення й опанування поліфонічної 

фактури музичних творів різних стилів; орієнтація на смисловий контекст 

поліфонії в цілісній драматургії твору; вдосконалення виконавської 

інтерпретації на основі герменевтичного аналізу. Визначено, що наскрізним є 

принцип врахування генерелізованої ролі стильові підходу на різних етапах 

формування поліфонічно-виконавських умінь. 

Доведено, що основу методики складають такі педагогічні умови й 

методи: перша умова – стимулювання осмисленого ставлення до поліфонії як 

до художнього методу в стильовій проекції (методи: пізнавально-пошукові, 

наочно-текстологічні, аналітично-смислові); друга умова – активізація 

стильової диференціації під час сприйняття й виконання поліфонії (методи: 

мисленнєво-операційні, перцептивно-аналітичні, виконавсько-технологічні); 

третя умова – цілеспрямоване поєднання поліфонічно-технологічного та 

художньо-стильового аспектів у роботі над фортепіанними творами різних 

жанрів і стилів (методи: виконавсько-технологічні, крос-модальні, синтезуючі); 

четверта умова – екстраполяція поліфонічно-технологічного конструкту в 
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полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий контексти (методи: 

компаративістський і компаративістсько-виконавський аналіз, персоналізації, 

художньо-комунікативні). 

4. Визначено критерії та показники оцінювання поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва, що враховують стильову 

змістову лінію поліфонічного репертуару: когнітивно-мисленнєвий критерій 

(міра здатності до самостійного накопичення знань зі стильових особливостей 

поліфонії; ступінь прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості 

поліфонічного тезаурусу); музично-перцептивний критерій (ступінь прояву 

розвиненості поліфонічно-стильового слуху, перцепції та самоперцепції; міра 

виявлення здатності до перцептивного цілісного образно-стильового 

узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його поліфонічного 

розкриття); технічно-виконавський критерій (міра здатності майстерно оволодіти 

виконавськими засобами аутентичної інтерпретації добарокової та барокової 

поліфонії (орнаментика, артикуляція, фразування, темпоритм, динаміка гучності, 

педалізація); ступінь прояву стилевідповідного виконання поліфонічної музики 

XVIII–ХХІ століть); інтерпретаційно-комунікативний критерій (міра вияву у 

виконавській інтерпретації осмисленості різностильової поліфонічної тканини як 

комунікативного (діалогічного) процесу; міра здатності до діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного спілкування в школі в процесі створення 

виконавської інтерпретації поліфонічного твору на основі стильового підходу). 

Відповідно до розробленого критеріального апарату встановлено три рівні 

поліфонічно-виконавських умінь: високий «продуктивний», середній 

«усвідомлений», низький «пасивний». 

5. Експериментально перевірено ефективність методики формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва за 

стильовим підходом. Доведено ефективність поетапного запровадження 

складників методики: пізнавально-корегувальний етап (стимулювання 

осмисленого ставлення до поліфонії як до художнього методу в стильовій 

проекції); рефлексивно-перцептивний етап (активізація стильової диференціації 
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під час сприйняття й виконання поліфонії); виконавсько-продуктивний етап 

(цілеспрямоване поєднання поліфонічно-технологічного та художньо-стильового 

аспектів у роботі над фортепіанними творами різних жанрів і стилів); 

комунікативно-контекстний (екстраполяція поліфонічно-технологічного 

конструкту в полілогово-творчий і поліхудожній діалоговий контексти). 

Виявлено значну позитивну динаміку в кількісних показниках 

експериментальної групи: в показниках високого рівня підвищення з 5,26 % до 

21,05 %, у показниках середнього рівня – з 36,84 % до 71,05 %, у показниках 

низького рівня – зниження з 57,9 % до 7,9 %. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів розглянутої 

проблеми. Подальшим напрямом наукової роботи може бути обрана 

розробка методики опанування поліфонічної музики за стильовим підходом з 

урахуванням специфіки гри на різних клавішних інструментах, диригентської 

підготовки з урахуванням хорового репертуару. Стильовий підхід може бути 

опрацьований для формування інших видів музично-виконавських умінь. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця 1 

Мета та зміст етапів експериментальної роботи 

№ 

етапу 

Назва етапу 

експерименту 
Мета  Основний зміст  

І 
Попереднє 

дослідження 

 

Виявлення найбільш 

типових недоліків 

інструментальної 

(фортепіанної) підготовки 

у педагогічних закладах 

вищої освіти України 

 

Ознайомлення з думками 

представників професійного 

музично-педагогічного 

середовища про вдосконалення 

фахової інструментальної 

(фортепіанної) підготовки 

майбутніх учителів музики  

ІІ Констатувальний 

Виявлення початкового 

рівня сформованості 

поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва на 

основі стильового підходу. 

Визначення науково-

теоретичної, методичної та 

емпіричної бази 

експериментального 

дослідження  

Визначення сучасного стану 

сформованості поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва на 

основі стильового підходу. 

Розробка критеріїв і показників 

формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва на 

основі стильового підходу. 

Визначення методики 

статистичної обробки даних   

 

 даних. 

 

 

 

 

 

 Визначення контрольних та 

експериментальних груп. 

а експериментальних груп. 

ІІІ Формувальний 

Формування поліфонічно-

виконавських умінь 

майбутніх учителів 

музичного мистецтва на 

основі стильового підходу 

упровадження в освітній процес 

розробленої моделі формування 

поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного 

мистецтва на основі стильового 

підходу  

 

 

 

 

 

 

 
ІV Контрольний 

Перевірка 

результативності 

формування поліфонічно-

виконавських умінь 

майбутніх учителів 

музичного мистецтва на 

основі стильового підходу 

за допомогою кількісних і 

якісних показників 

 

 

Проведення контрольного зрізу. 

Аналіз і узагальнення результатів 

формувального етапу 

експерименту. Порівняльний 

аналіз рівня сформованості 

поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного 

мистецтва в КГ і  ЕГ. 
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Додаток Б 

Діагностичні завдання, їх аналіз і результати попереднього дослідження 

Конкурсні програми, представлені учасниками-піаністами, містили виконання 

поліфонічного твору й були спрямовані на створення виконавцями стиле- та 

жанровідповідної переконливої інтерпретації та виявлення у творчої молоді такого рівня 

виконавства, який дозволяє найбільш яскраво відобразити системну структуру виконавсько-

інтерпретаційного змісту поліфонії. У процесі концертного виконання поліфонічних творів 

виявлялись уміння представити різні види музичної фактури й різні види поліфонії, здатність 

до відтворення семантичних характеристик звукових стилістичних звукокомплексів і 

проникнення в художньо-образний задум твору, навички поліфонічно-стильової виконавської 

самокорекції, майстерність оволодіння виконавськими засобами аутентичної інтерпретації 

поліфонії бароко, виявлення осмисленості мовно-комунікативного потенціалу поліфонічної 

музики різних стилів із позиції діалогу (полілогу) та ін. 

Спостереження, що здійснювалися нами під час творчих заходів за якісним 

рівнем фортепіанної підготовки, вплинули на виведення низки показників для 

констатувального експерименту й довели до висновку про важливість гармонійного 

поєднання у виконавському поліфонічному процесі інтелектуального, перцептивного, 

праксеологічного, діалогічного (полілогічного) змісту, необхідного для професійного 

стилевідповідного  втілення авторської концепції твору.  Виступи конкурсантів, які 

демонстрували високий рівень сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва, поряд із технічною досконалістю, 

характеризувалися: розумінням інформаційної складової звукового потоку на основі 

сформованих стереотипів-кодів музичної інтонації, ритмо-інтонації стилю композитора; 

вмінням цілісного образно-семантичного узагальнення-оцінки музичного образу в контексті 

його поліфонічного розкриття; здатністю керувати різними видами музичного слуху 

(мелодичного, гармонічного, тембрального, ритмічного), контролювати піаністичний апарат 

(«дихання» кисті, диференційоване напруження пальців, виконання всіх штрихів); 

спроможністю одночасно виконувати різну артикуляцію в різних голосах, відтворювати 

інтонаційну й тембральну виразність кожного голосу в контексті з усвідомленням його 

смислового та драматургічного навантаження; здійснення діалогу як художньо-

комунікативного процесу («діалог із композитором», зі слухачами, проведення партії кожного 

голосу за аналогією вербального діалогу).  

У випадках відсутності гармонійного поєднання доцільного змістового 

комплексу з технічною досконалістю виконання, вмотивованості вияву поліфонічно-

виконавських умінь у зв’язку зі стильовим змістом поліфонічного твору, спостерігалося 

самовираження на основі гіпертрофії окремих поліфонічно-виконавських умінь, що не 

призводило до художньо-цінного результату. 

Окрім спостереження за виступами на конкурсах піаністів ми проанкетували їх 

учасників за спеціально розробленою анкетою № 1.  
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АНКЕТА № 1 

для піаністів-учасників конкурсів  

 

1. Чи задоволені Ви своїм виконанням поліфонії? 

Цілком задоволений(а), були виконані всі художні завдання 

Частково, бо мені не вдалося грамотно та виразно відтворити поліфонічну тканину 

Частково, бо мені не вдалося яскраво представити поліфонічне голосоведіння 

Не задоволений(а), оскільки з причини сценічного хвилювання мені не вдалося донести до 

слухача художньо-образну цілісність поліфонічного твору  

2. Що для Вас є найбільш важливим  для успішного концертного виконання 

поліфонічного твору?  

Вирішення технічних завдань 

Вирішення художніх завдань 

Відтворення комунікативного потенціалу поліфонічної музики різних стилів 

Якісна робота над орнаментикою 

3. Від чого залежить, з Вашої точки зору, художня переконливість втілення 

музичного образу поліфонічного твору? 

Оволодіння методами та прийомами поліфонічного голосоведіння  

Обов’язковою умовою є збереження загальної аплікатури твору  

Виконання голосів різними штрихами (один голос legato, інший – staccato) 

Відтворення цілісності поліфонічної форми на основі стильової інтерпретації 

4. Які засоби виконавської виразності, з Вашої точки зору, впливають на 

майстерність аутентичної інтерпретації барокової поліфонії?  

Орнаментика  

Артикуляція  

Фразування  

Увесь комплекс засобів виконавської виразності 

5. Що саме найбільше цікавить Вас у мистецтві поліфонії? 

Її жанрова система 

Стильові  особливості поліфонічних  творів 

Творчість композиторів-поліфоністів 

Стильові особливості виконавців поліфонічної музики 

6. Що саме, на Вашу думку, необхідно здійснити при первинному знайомстві з 

поліфонічним твором?  

Прослухати твір у виконанні викладача або у відеозапису 

Проаналізувати характерні стилістичні особливості твору та специфіки музичної мови 

композитора 

Визначити  основну ідею, головний характер твору 

Усе разом 

7. Що саме, на Вашу думку, визначає якість роботи над інтерпретацією поліфонічного 

твору? 

Аналіз поліфонічної форми та частин твору 

Робота над поліфонічним голосоведінням 

Усвідомлення стильового контексту виконуваного твору 

Опрацювання змін ладо-емоційного та художньо-образного забарвлення 

8. Які методи та прийоми допомагають вивчити поліфонічний твір напам’ять? 

Усвідомлене вивчення напам’ять нотного тексту твору 

Орієнтація на його художньо-образний, стильовий зміст  

Розділення поліфонічного твору на логічні епізоди (цифри) 

Виконання поліфонічного твору напам’ять від початку й до кінця 

9. Що забезпечує результативність роботи над мелізматикою? 

Здійснення аналізу орнаментики з урахуванням стилю твору 
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Виконання мелізмів за рахунок тривалості основного звуку  

Початок усіх мелізмів із верхнього допоміжного звуку (крім перекресленого морденту та 

випадків, позначених композитором) 

Усе разом, ураховуючи стиль твору 
 

Аналізуючи власні результати виконання поліфонії на конкурсі, виконання всіх 

художніх завдань і задоволеність своїм виступом виявило тільки 6,58 % конкурсантів. 

Незадоволеність результатами виступу з причини сценічного хвилювання і неможливість, 

у зв’язку з цим, донести до слухача художньо-образну цілісність поліфонічного твору 

виявили 21,05 % респондентів. 28,95 % поскаржилися на те, що їм не вдалося грамотно та 

виразно відтворити поліфонічну тканину, а 43,42 % зізналися, що не змогли яскраво 

представити поліфонічне голосоведіння. 

Виявляючи, що саме є найважливішим для успішного концертного виконання 

поліфонічного твору 42,11 % конкурсантів вказали на вирішення технічних завдань, 

27,63 % – на вирішення художніх завдань, 25,0 % – якісна робота над орнаментикою. І 

тільки 5,26 % респондентів вважають, що для досягнення яскравого сценічного виступу 

необхідне відтворення комунікативного потенціалу поліфонічної музики різних стилів. 

Низка питань анкети (№ 3, 4) були присвячені питанню інтерпретації поліфонічних 

творів. Виявляючи чинники художньої переконливості втілення музичного образу 

поліфонічного твору, 38,15 % конкурсантів зводили увагу до оволодіння методами та 

прийомами поліфонічного голосоведіння, 31,58 % – до збереження загальної аплікатури 

твору, 26,32 % студентів вважали за найважливіше виконання голосів різними штрихами 

(один голос legato, інший – staccato). І тільки 3,95 % спрямовували свою енергію до 

відтворення цілісності поліфонічної форми на основі феномену стильової інтерпретації. 

Визначаючи пріоритетність засобів виконавської виразності, що впливають на 

майстерність аутентичної інтерпретації барокової поліфонії, 38,15 % конкурсантів 

виділяють орнаментику, 30,26 % – артикуляцію, 23,69 % – фразування. І тільки 7,9 % 

респондентів вважають, що для досягнення яскравого сценічного виступу необхідний 

увесь комплекс засобів виконавської виразності.  

Анкета містить питання, що торкається когнітивної сфери конкурсантів, а саме, про 

інтереси в мистецтві поліфонії. 42,11 % респондентів зацікавлені її жанровою системою, 

27,63 % – творчістю композиторів-поліфоністів, 21,05 % – стильовими особливостями 

виконавців поліфонічної музики, а 5,26 % – стильовими особливостями поліфонічних творів. 

Блок питань (№ 6–9) охоплюють питання методично-технологічної складової 

фортепіанної підготовки виконавця поліфонії. Розмірковуючи про дії при первинному 

знайомстві з поліфонічним твором, 43,42 % конкурсантів вказали на необхідність прослухати 

твір у виконанні викладача або у відеозапису, 28,95 % – проаналізувати характерні стилістичні 

особливості твору та специфіки музичної мови композитора, 21,05 % – на визначення  основної 

ідеї, головного характеру твору. І тільки 6,58% респондентів вважають, що для первинного 

ознайомлення з поліфонічним твором необхідно здійснити всі зазначені дії. 

Визначаючи, що саме впливає на якість роботи над інтерпретацією поліфонічного 

твору, 38,15 % називали аналіз поліфонічної форми й частин твору, 31,58 % – роботу над 

поліфонічним голосоведінням, 26,32 % – опрацювання змін ладо-емоційного та художньо-

образного забарвлення, а 3,95 % – усвідомлення стильового контексту виконуваного твору. 

Виявляючи методи та прийоми, що допомагають вивчити поліфонічний твір напам’ять,  

42,11 % респондентів назвали усвідомлене вивчення напам’ять нотного тексту твору; 

27,63 % зазначили розділення поліфонічного твору на логічні епізоди (цифри), 25,0 % – 

виконання поліфонічного твору напам’ять від початку й до кінця та решта – 5,26 % зазначили 

орієнтацію на його художньо-образний, стильовий зміст. Дотично до цього розділилися 

думки про результативність роботи над мелізматикою. 43,42 % вбачали її у виконанні 

мелізмів за рахунок тривалості основного звуку, 28,95 % – у здійсненні аналізу орнаментики з 
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урахуванням стилю твору, 21,05 % – у початку всіх мелізмів із верхнього допоміжного звуку, 

а 6,58 % – у поєднанні зазначеного з урахуванням стилю твору. 

Аналізуючи відповіді та статистичні дані проведеного анкетування, можна 

помітити типові недоліки фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, зокрема, несформованість поліфонічно-виконавських умінь щодо виявлення 

здатності до поліфонічно-стильової виконавської самокорекції, майстерності оволодіння 

виконавськими засобами аутентичної інтерпретації барокової та сучасної поліфонії 

(орнаментика, артикуляція, фразування, темпоритм, динаміка гучності, педалізація), 

зацікавленість більшою мірою жанровими, а не стильовими особливостями поліфонічних  

творів. Нами також було проведено спостереження, бесіди, інтерв’ювання й 

анкетування магістрантів, що навчаються з класу фортепіано.  

АНКЕТА № 2 

для студентів IV курсу бакалавріату, магістрантів спеціалізації «Фортепіано»  

 

1.Чи вважаєте Ви за потрібне самостійно здобувати знання зі стильових особливостей 

поліфонічної музики? 

Так, мені це допомагає в моїх заняттях з основного музичного інструменту  

Так, мене цікавить музична культура та стилі минулого 

Так, мені цікаво детальніше опановувати клавірну фактуру з поліфонічними прийомами 

(імітаціями, підголосками) 

Ні, поліфонічна музика для мене занадто складна, тому вона мене не цікавить 

2. Чи вважаєте Ви за потрібне самостійно аналізувати поліфонічні твори 

композиторів різних століть з метою осягнення стильових відмінностей між ними? 

Так, я усвідомлюю різницю між стильовими особливостями композиторів епохи бароко 

ХХ ст. і тому намагаюся знайти її в текстах поліфонічних творів  

Так, мене цікавить стильова різниця між поліфонічними творами європейських та 

українських композиторів 

Так, мені цікаво порівнювати стильові відмінності між поліфонічними творами одного й 

того самого жанру 

Ні, я не здійснюю такого аналізу, бо вважаю, що для виконання поліфонії більш важливо 

представити особливості жанру, а не стилю 

3. Чи вважаєте Ви, що поліфонічна фактура змінювалася під впливом історико-

стильової еволюції музичного мистецтва? 

Так, я усвідомлюю історичну поступальність поліфонії строгого та вільного стилів, 

стилістичні відмінності музичної мови композиторів-сучасників Й.-С. Баха та Г.- Ф. Генделя, 

композиторів різних історико-стильових епох  Й.-С. Баха і Л. ван Бетховена, Й.-С. Баха і 

Д. Шостаковича 

Ні, основні види поліфонічної фактури – імітаційної, контрастної, підголоскової є головним 

для виконавського відтворення й не залежать від епохи створення твору та композиторського 

стилю 

Ні, вважаю, що стильова еволюція музичного мистецтва більше впливала на пошук 

яскраво-індивідуальної інтонації твору, аніж його фактурний зріз 

Так, саме через особливості поліфонічної фактури можна відтворити стильовий зміст 

(узагальнення через стиль) твору 

4. До яких стилістичних еталонів у поліфонічній музиці ви схиляєтесь і чому саме? 

Твори К. Монтеверді, в яких відтворені філософські ідеї пізнього Відродження та 

раннього бароко, отже, стиль є перехідним 

Д. Букстехуде, Дж. Фрескобальді, оскільки стиль цих композиторів виражав соціальні 

проблеми людей у добу бароко 
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Я. Степовий, Л. Ревуцький, оскільки в поліфонічних творах вони використовують 

авторські теми, засновані на інтонаціях українських народних пісень 

Я не маю стилістичних еталонів у поліфонічній музиці, оскільки не розумію, як стиль 

композитора можна пов’язати зі змістом поліфонічного твору. 

5. Для чого потрібні майбутньому вчителю музичного мистецтва розвинені поліфонічно-

стильовий слух, перцепція та самоперцепція? 

Для розрізнення специфіки звучання різних музичних стилів та видів поліфонії 

Для майстерного виконавського відтворення різних музичних стилів та видів поліфонії 

Для здійснення в майбутньому професійної діяльності у сфері викладання поліфонії на основі 

стильового підходу 

Усе разом 

6. Що, на Вашу думку, передбачають навички диференціації поліфонічної тканини, 

слухова увага під час сприйняття на слух фуги? 

Виокремлення головної тематичної побудови фуги 

Фіксація її наступних проведень упродовж звучання твору 

Відділення головного тематичного матеріалу від другорядного (інтермедії) 

Усе разом 

7. Від чого, на Вашу думку, залежить перцептивне цілісне образно-стильове 

узагальнення-оцінка музичного образу в контексті його поліфонічного розкриття? 
Від досвіду слухової тембральної диференціації 

Від простежування під час сприйняття динамічно-кульмінаційного плану твору 

Від реагування на зміну ладу в поліфонічному творі 

Від усвідомлення контекстуального інформаційного смислу твору як індивідуальної, 

історично нової, довершеної та цілісної художньої системи, детермінованої соціально-

культурними умовами й рисами особистості автора 

8. Які аспекти драматургічної моделі виконання поліфонічного твору піднімає 

самостійна рецептивна робота студентів? 

Ідеальний жанрово-стильовий еталон звучання твору 

Теоретична модель виконання твору 

Виконавські завдання для виконання твору 

Методи вирішення виконавських завдань 

9. На розвиток яких виконавських засобів аутентичної інтерпретації барокової 

поліфонії впливає Ваш досвід виконання музики І.-С. Баха? 

На вдосконалену аплікатуру (гнучке користування як перекладанням довгих пальців через 

короткі, так і підкладанням першого пальця) 

На вміння розгортати декілька голосів поліфонічної фактури 

Чітку, розбірливу артикуляцію; швидкий, стабільний темп 

Усе разом 

10. Які вимоги перед виконавцем ставить аутентична інтерпретація барокової 

поліфонії? 

Розуміння мелодійної лінії як внутрішньої сили музичного мистецтва 

Бездоганна чистота гри на основі рівномірного розвитку пальців, зручного пальцювання 

Співуча манера гри 

Усе разом 

11. Що саме, на вашу думку, треба впроваджувати для стилевідповідної інтерпретації 

поліфонічних фрагментів творів В.-А. Моцарта? 

Досягти прозорого, «графічного» звучання фактури 

Використовувати хвильову динаміку гучності 

Виразно спеціалізувати руки піаніста: права грає кантиленну мелодію або мелодійну 

фігурацію, ліва – акомпанемент 

Пристосувати мелодійно самостійні контрапункти в музичній тканині до головної 

мелодійної лінії, її першості 
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12. На які особливості стилю композитора повинен орієнтуватися виконавець 

фортепіанного циклу «Ludus tonalis») П. Хіндеміта? 

Радикалізм письма, загальну антиромантичну тенденцію 

Створення специфічного «звукового образу» фортепіано як одноголосого інструменту, 

підпорядкованого нормам лінеарного мислення 

Підкреслення експресивних можливостей фортепіанної музики 

Звернення до конструктивних принципів класицизму й до математично точних прийомів 

контрапунктичної техніки: двоєдиність «хаосу і порядку», сумнівів і непохитної віри 

13. Як Ви осмислюєте різностильову поліфонічну тканину під час створення Вашої 

виконавської інтерпретації поліфонічного твору? 

Як можливість передати почуття та емоції 

Як спосіб вираження моїх творчих досягнень 

Як розкриття задуму композитора 

Як аналог вербального діалогу 

14. Яке творче завдання стоїть перед виконавцем-інтерпретатором поліфонічного 

твору під час його відтворення як комунікативного процесу? 

Одночасне слухання горизонталі та вертикалі 

Уміння виокремлювати, трактувати головні «лінії» 

Рельєфно подати кожний голос 

Досягти їх різноманітної виразності, поєднати голоси в єдиний ансамбль 

15. Що, на Ваш погляд, визначає діалогічність (полілогічність) музично-педагогічного 

спілкування в школі під час вивчення поліфонії? 

Знання педагогічних концепцій, побудованих на діалогічних засадах 

Розуміння як іншого людину, явища мистецтва, епоху, конкретний музичний стиль 

Взаєморозуміння та повага учасників педагогічного процесу на уроці музичного мистецтва 

Процес ознайомлення  школярів з музичними епохами та музичними творами 

16. Як Ви розумієте метафору «“поліфонія” музично-педагогічного простору»? 

Різноманітні точки зору, інтерпретації творів, що існують у просторі уроку музичного 

мистецтва та об’єднані темою уроку 

Урівноваженість відносин учителя й учнів у діалозі 

Навички діалогового спілкування з творами поліфонічного мистецтв 

Створення «художньо-поліфонічної» партитури сприйняття музики 

 

Аналіз результатів анкети по блоках. Перший ряд питань (№ 1, 2, 3,4) був 

присвячений інтелектуальній складовій фортепіанної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва, формування поліфонічно-виконавських умінь. На запитання «Чи 

вважаєте Ви за потрібне самостійно здобувати знання зі стильових особливостей 

поліфонічної музики?» 40,79 % відповіли, що їм це допомагає в їхніх заняттях з основного 

музичного інструменту, 27,63 % зазначили, що їх цікавить музична культура та стилі 

минулого, 25 % вважають, що їм цікаво детальніше опановувати клавірну фактуру з 

поліфонічними прийомами (імітаціями, підголосками) і тільки 6,58 % відповіли негативно, 

зазначивши, що поліфонічна музика для них занадто складна, тому вона їх не цікавить. 

Подібно до цього визначалися й відповіді на запитання «Чи вважаєте Ви за 

потрібне самостійно аналізувати поліфонічні твори композиторів різних століть з 

метою осягнення стильових відмінностей між ними?». 38,16 % не здійснюють такого 

аналізу, бо вважають, що для виконання поліфонії більш важливо представити 

особливості жанру, а не стилю, 27,63 % респондентів цікаво порівнювати стильові 

відмінності між поліфонічними творами одного й того самого жанру, 26,32 % 

респондентів цікаво порівнювати стильові відмінності між поліфонічними творами одного 

й того самого жанру, 7,9 % усвідомлюють різницю між стильовими особливостями 

композиторів епохи бароко та ХХ ст. і тому намагаються знайти її в текстах поліфонічних 

творів. Розмірковуючи над питанням, чи змінювалася поліфонічна фактура під впливом 
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історико-стильової еволюції музичного мистецтва, 36,84 % усвідомлюють історичну 

поступальність поліфонії строгого та вільного стилів, стилістичні відмінності музичної 

мови композиторів-сучасників Й.-С. Баха та Г.- Ф. Генделя, композиторів різних історико-

стильових епох Й.-С. Баха і Л. ван Бетховена, Й.-С. Баха і Д. Шостаковича, 34,21 % вважають, 

що основні види поліфонічної фактури – імітаційної, контрастної, підголоскової є головним 

для виконавського відтворення й не залежать від епохи створення твору та композиторського 

стилю, 22,37 % вважають, що стильова еволюція музичного мистецтва більше впливала на 

пошук яскраво-індивідуальної інтонації твору, аніж його фактурний зріз і 6,58 % 

визнають, що саме через особливості поліфонічної фактури можна відтворити стильовий 

зміст (узагальнення через стиль) твору. Результативне від наведеного вище запитання про 

стилістичні еталони в поліфонічній музиці призвело до таких відповідей: 34,21 % 

полюбляють твори К. Монтеверді, в яких відтворені філософські ідеї пізнього 

Відродження та раннього бароко, отже, стиль є перехідним, 31,58 % – Д. Букстехуде, 

Дж. Фрескобальді, оскільки стиль цих композиторів виражав соціальні проблеми людей у добу 

бароко, 28,95 % – Я. Степового, Л. Ревуцького, оскільки в поліфонічних творах вони 

використовують авторські теми, засновані на інтонаціях українських народних пісень, 

5,26 % респондентів не мають стилістичних еталонів у поліфонічній музиці, оскільки не 

розуміють, як стиль композитора можна пов’язати зі змістом поліфонічного твору. 

Другий блок анкети представлений декількома питаннями (№ 5, 6, 7, 8), які 

відображають перцептивну складову фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, формування поліфонічно-виконавських умінь. Визначаючи, для чого потрібні 

майбутньому вчителю музичного мистецтва розвинені поліфонічно-стильовий слух, 

перцепція та самоперцепція, 36,84 % студентів вважають, що для розрізнення специфіки 

звучання різних музичних стилів і видів поліфонії; 34,21 % – для майстерного виконавського 

відтворення різних музичних стилів і видів поліфонії; 22,37 % зводять їх до здійснення в 

майбутньому професійної діяльності у сфері викладання поліфонії на основі стильового 

підходу, а 6,58 % вказали на поєднання попередніх відповідей. Як чинник навичок 

диференціації поліфонічної тканини, слухову увагу під час сприйняття на слух фуги 
37,9 % студентів вказали виокремлення головної тематичної побудови фуги, 28,6 % – фіксацію 

її наступних проведень упродовж звучання твору, 22,3 % – відділення головного тематичного 

матеріалу від другорядного (інтермедії), 11,2 % респондентів – на поєднання попередніх 

відповідей. У пошуках відповіді, від чого залежить перцептивне цілісне образно-стильове 

узагальнення-оцінка музичного образу в контексті його поліфонічного розкриття 34,21 % 

студентів вважають, що від досвіду слухової тембральної диференціації, 31,58 % – від 

простежування під час сприйняття динамічно-кульмінаційного плану твору, 28,95 % – від 

реагування на зміну ладу в поліфонічному творі, 5,26 % – від усвідомлення контекстуального 

інформаційного смислу твору як індивідуальної, історично нової, довершеної та цілісної 

художньої системи, детермінованої соціально-культурними умовами й рисами особистості 

автора. Відповідно до цього були згруповані й відповіді на питання про аспекти 

драматургічної моделі виконання поліфонічного твору, що піднімає самостійна 

рецептивна робота студентів: 38,16 % вважають, що це – ідеальний жанрово-стильовий 

еталон звучання твору, 27,63 % – теоретична модель виконання твору, 26,32 % – виконавські 

завдання для виконання твору, 7,9 % – методи вирішення виконавських завдань.  

Третій блок питань анкети (№ 9, 10, 11, 12) був пов’язаний із праксеологічним 

складником фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, формування 

поліфонічно-виконавських умінь. На питання про розвиток виконавських засобів 

аутентичної інтерпретації барокової поліфонії, на які впливає особистий досвід 

виконання музики І.-С. Баха 42,11 % обрали вдосконалену аплікатуру (гнучке 

користування як перекладанням довгих пальців через короткі, так і підкладанням першого 

пальця), 27,63 % – уміння розгортати декілька голосів поліфонічної фактури, 25,0 % – чітку, 

розбірливу артикуляцію; швидкий, стабільний темп, 5,26 % – поєднання всіх попередніх 

відповідей. Оцінюючи, які вимоги перед виконавцем ставить аутентична інтерпретація 
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барокової поліфонії, 43,42 % назвали розуміння мелодійної лінії як внутрішньої сили 

музичного мистецтва, 28,95 % – бездоганну чистоту гри на основі рівномірного розвитку 

пальців, зручного пальцювання, 21,05 % – співучу манеру гри, а 6,58 % – усе разом. 

Міркуючи над тим, що саме треба впроваджувати для стилевідповідної інтерпретації 

поліфонічних фрагментів творів В.-А. Моцарта, 38,15 % зазначили досягнення прозорого, 

«графічного» звучання фактури, 31,58 % – використання хвильової динаміки гучності, 

26,32 % – виразність спеціалізації рук піаніста: права грає кантиленну мелодію або мелодійну 

фігурацію, ліва – акомпанемент і тільки 3,95 % вважають за потрібне пристосувати мелодійно 

самостійні контрапункти в музичній тканині до головної мелодійної лінії, її першості. На 

питання про особливості стилю композитора, на які повинен орієнтуватися виконавець 

фортепіанного циклу «Ludus tonalis») П. Хіндеміта 38,15 % респондентів відзначили 

радикалізм письма, загальну антиромантичну тенденцію, 30,26 % – створення специфічного 

«звукового образу» фортепіано як одноголосого інструменту, підпорядкованого нормам 

лінеарного мислення, 23,69 % – підкреслення експресивних можливостей фортепіанної 

музики, 7,9 % – звернення до конструктивних принципів класицизму й до математично 

точних прийомів контрапунктичної техніки: двоєдиність «хаосу і порядку», сумнівів і 

непохитної віри. 

Останній блок питань анкети (№ 13, 14, 15, 16) розглядав позиції діалогічного 

(полілогічного) складника фортепіанної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, 

формування поліфонічно-виконавських умінь. Відповідаючи на запитання про осмислення 

різностильової поліфонічної тканини під час створення власної виконавської 

інтерпретації поліфонічного твору, 30,8 % респондентів визначили це як можливість 

передати почуття та емоції, 29,4 % респондентів – як спосіб вираження власних творчих 

досягнень, 26,4 % респондентів – як спосіб розкриття задуму композитора, 13,4 % – як аналог 

вербального діалогу. Міркуючи над тим, яке творче завдання стоїть перед виконавцем-

інтерпретатором поліфонічного твору під час його відтворення як комунікативного 

процесу, 43,42 % респондентів відзначили одночасне слухання горизонталі й вертикалі, 

28,95 % – уміння виокремлювати, трактувати головні «лінії» , 21,05 % – рельєфно подати 

кожний голос, 6,58 % – досягти їх різноманітної виразності, поєднати голоси в єдиний 

ансамбль. Оцінюючи, що визначає діалогічність (полілогічність) музично-педагогічного 

спілкування в школі під час вивчення поліфонії, 42,11 % назвали знання педагогічних 

концепцій, побудованих на діалогічних засадах, 27,63 % – взаєморозуміння та повагу 

учасників педагогічного процесу на уроці музичного мистецтва, 25,0 % – процес 

ознайомлення школярів із музичними епохами й музичними творами, а 5,26 % – розуміння як 

іншого людину, явища мистецтва, епоху, конкретний музичний стиль. У зв’язку з цим, 

метафору «“поліфонія” музично-педагогічного простору» 38,15 % студентів розуміють як 

створення «художньо-поліфонічної» партитури сприйняття музики, 31,58 % – навички 

діалогового спілкування з творами поліфонічного мистецтв, 26,32 % – урівноваженість 

відносин учителя й учнів у діалозі, 3,95 % – різноманітні точки зору, інтерпретації творів, що 

існують у просторі уроку музичного мистецтва та об’єднані темою уроку. 

Анкета № 2 (Додаток В) містила питання для студентів IV курсу й магістрантів зі 

спеціалізації «Фортепіано», спрямовані на виявлення знань, відповідних до інтелектуальної, 

перцептивної, праксеологічної та діалогічної (полілогічної) складових фортепіанної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. У цьому контексті дотично 

виявлялася спрямованість студентів до формування поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу. До помічених нами 

недоліків в усвідомленні інтелектуальної складової фортепіанної підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва зазначимо відсутність вираженої потреби до самостійного 

накопичення знань зі стильових особливостей поліфонії та спрямованості музично-

мисленнєвої дієвості поліфонічного тезаурусу до стильової конкретики.  

Аналіз результатів опитування вчителів. Учителям було запропоновано 

відповісти на запитання «Які у Вас виникають труднощі при використанні стильового 
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підходу до вивчення поліфонічних творів? У чому вони полягають?». Одержані відповіді 

дали змогу виявити, що 58 % учителів вказали на наявність труднощів саме під час 

використання стильового підходу до поліфонічної музики; 26 % із них наголосили на 

власній непідготовленості для здійснення стильового підходу до поліфонічної музики; 

16 % учителів музики визнали, що не вважають за потрібне використовувати стильовий 

підхід до системи поліфонічних жанрів європейської музики.  

На основі проведеного опитування й тестування вчителів, аналізу виявлених у 

процесі опитування причин ми дійшли висновку, що великий відсоток учителів 

усвідомлюють свій початковий рівень сформованості поліфонічно-виконавських умінь на 

основі стильового підходу. На запитання «Яку методичну допомогу Ви хотіли б отримати 

для творчого розвитку учнів засобами поліфонічної музики?» лише 15,38 % респондентів 

не виявили бажання вдосконалюватись у цьому напрямі діяльності, але позитивним є те, 

що 84,62 % учителів прагнуть підвищити рівень фахової підготовки, ознайомитись із 

досвідом формування поліфонічно-виконавських умінь на основі стильового підходу. 

Відповідно, на запитання щодо пропозицій про збільшення орієнтації проведення уроків-

діалогів на використання поліфонічної музики різних стилів 69,23 % учителів зазначили, 

що визнають необхідність підвищення кваліфікації з оволодіння стильовим підходом до 

поліфонічної музики; 30,77 % респондентів акцентували увагу взагалі на важливості 

впровадження стильового підходу у викладання музичного мистецтва в ЗЗСО.  

До визначених нами недоліків у розвиненості перцептивної складової 

фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва зазначимо 

нерозвиненість поліфонічно-стильового слуху, перцепції та самоперцепції й нездатність до 

цілісного образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття. До виявлених нами недоліків у розвиненості праксеологічної 

складової фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва зазначимо 

відсутність майстерності оволодіння комплексом виконавських засобів аутентичної 

інтерпретації добарокової та барокової поліфонії й досвіду стилевідповідного виконання 

поліфонічної музики XVIII – ХХІ століть. До недоліків в усвідомленні діалогічної 

(полілогічної) складової фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

відносимо нерозвиненість у виконавській інтерпретації осмисленості різностильової 

поліфонічної тканини як комунікативного (діалогічного) процесу та здатності до діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного спілкування в школі в процесі створення виконавської 

інтерпретації поліфонічного твору на основі стильового підходу.  

Важливою настановою для нашого дослідження стало усвідомлення студентами 

необхідності вивчення різностильових поліфонічних творів у сучасній українській школі. 

Позитивна відповідь на питання про необхідність ознайомлення з різностильовими 

поліфонічними творами була зафіксована в 51 особи, що дорівнює 65,8 %. Однак, як 

засвідчила практика уроків музичного мистецтва та наші спостереження, педагогічний 

потенціал різностильової поліфонічної музики в школі не використовується повною мірою. 

У ході попереднього дослідження ми додатково намагалися визначити, з якими 

проблемами зустрічаються вчителі під час використання поліфонічної музики на уроках.  

Результати опитування вчителів містяться в Додатку В. Необхідно зазначити,  що вчителі 

музики мають недостатній рівень фахової підготовки для навчання учнів поліфонічним 

творам на основі стильового підходу. Позитивно, що вони усвідомлюють значення навчання 

поліфонії на уроках музичного мистецтва, однак процес педагогічної та методичної 

організації освітнього процесу є недовершеним. Учителі музичного мистецтва визнають 

необхідність підвищення кваліфікації з оволодіння стильовим підходом до поліфонічної 

музики (69,23 %), інші вважають важливим упровадження стильового підходу у викладання 

музичного мистецтва в ЗЗСО (30,77 %). Зроблений висновок підтвердив наше припущення 

про існуюче протиріччя між змістом, принципами, методами фортепіанної підготовки й 

відсутністю цілеспрямованого формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх 

учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу, а отже, виявив необхідність 
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урахування його в процесі фахового становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва, 

в готовності до стилевідповідної поліфонічно-спрямованої фахової діяльності зі школярами.  
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Додаток В 

Таблиця 2 

Критерії та показники сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва на основі стильового підходу 

 

Критерії Показники 

когнітивно-

мисленнєвий 
 міра здатності до самостійного накопичення знань зі 

стильових особливостей поліфонії  

 ступінь прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної 

дієвості поліфонічного тезаурусу  

музично-

перцептивний 
 ступінь прояву розвиненості поліфонічно-стильового 

слуху, перцепції та самоперцепції  

 міра виявлення здатності до перцептивного цілісного 

образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в 

контексті його поліфонічного розкриття 

технічно-виконавський  міра здатності майстерно оволодіти виконавськими 

засобами аутентичної інтерпретації добарокової та 

барокової поліфонії (орнаментика, артикуляція, фразування, 

темпоритм, динаміка гучності, педалізація)  

 ступінь прояву стилевідповідного виконання 

поліфонічної музики другої половини XVIII – ХХІ століть 

інтерпретаційно-

комунікативний  
 міра вияву у виконавській інтерпретації осмисленості 

різностильової поліфонічної тканини як комунікативного 

(діалогового) процесу 

 міра здатності до діалогового (полілогового) музично-

педагогічного спілкування в школі у процесі створення 

виконавської інтерпретації поліфонічного твору на основі 

стильового підходу 
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Додаток Г 

Таблиця 3 

 

Методична карта дослідження рівнів 

сформованості поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва на основі стильового підходу 

Критерії Показники Методи дослідження 

когнітивно-

мисленнєвий 

міра здатності до 

самостійного накопичення 

знань зі стильових 

особливостей поліфонії  

Тест-судження про когнітивну 

активність у сфері стильових 

особливостей поліфонії (модифікація 

тесту А. І. Крупнова) 

 

Понятійний словник-таблиця для 

перевірки історико-стильового 

інтелекту у сфері поліфонічної музики 

ступінь прояву музично-

мисленнєвої 

стилевідповідної дієвості 

поліфонічного тезаурусу 
 

Творчо-аналітичне завдання щодо 

стильової поліфонічної ідентифікації на 

основі нотного тексту 

 

Карта самооцінки прояву музично-

мисленнєвої стилевідповідної дієвості 

поліфонічного тезаурусу 

    музично-

перцептивний 

 

 

ступінь прояву розвиненості 

поліфонічно-стильового 

слуху, перцепції та 

самоперцепції  
 

Звукова анкета на визначення 

розвиненості поліфонічно-стильового 

слуху і досвіду стильової перцепції 

поліфонічної музики (модифікація 

методик М. Сибірякової-Хіхловської) 

 

Творчо-аналітичні завдання на виявлення 

рівня стильової поліфонічно-

виконавської перцепції та самоперцепції 

(модифікація методик А. Грінченко) 

міра виявлення здатності до 

перцептивного цілісного 

образно-стильового 

узагальнення-оцінки 

музичного образу в 

контексті його 

поліфонічного розкриття 
 

Анкета звукостильової експертизи міри 

виявлення здатності до перцептивного 

цілісного образно-стильового 

узагальнення-оцінки музичного образу в 

контексті його поліфонічного розкриття 

(модифікація методики Є. Назайкінського) 

технічно-

виконавський 

міра здатності майстерно 

оволодіти виконавськими 

засобами аутентичної 

інтерпретації добарокової 

та барокової поліфонії 

(орнаментика, 

артикуляція, фразування, 

темпоритм, динаміка 

гучності, педалізація)  

 

 

Творчо-виконавські завдання на 

виявлення майстерності оволодіння 

засобами  виконання поліфонії XVI – 

першої половини XVIII ст. 

 

Карта експертної оцінки визначення 

рівня майстерності оволодіння засобами  

виконання поліфонії XVI – першої 

половини XVIII ст. 
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ступінь прояву 

стилевідповідного 

виконання поліфонічної 

музики другої половини 

XVIII – ХХІ століть 

Творчо-виконавські завдання на 

виявлення ступеню стилевідповідного 

виконання поліфонічної музики другої 

половини XVIII – ХХІ століть 

 

Анкета самооцінювання під час 

модульних атестацій і концертних 

виступів «Стилевідповідне виконання 

поліфонічної музики другої половини 

XVIII – ХХІ століть» 

інтерпретаційно-

комунікативний 

міра вияву у виконавській 

інтерпретації осмисленості 

різностильової поліфонічної 

тканини як 

комунікативного 

(діалогового) процесу 

  

Творчо-виконавські завдання на 

виконавське втілення діалогу епох 

(культур) 

 

Карта експертної оцінки визначення 

рівня вмінь виконавського втілення 

комунікативного (діалогового) процесу 

міра здатності до 

діалогового (полілогового) 

музично-педагогічного 

спілкування в школі в 

процесі створення 

виконавської інтерпретації 

поліфонічного твору на 

основі стильового підходу 

 

Діагностика вмінь діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного 

спілкування в школі в процесі створення 

педагогічної інтерпретації поліфонічного 

твору на основі стильового підходу 

(модифікація положень М. Сибірякової-

Хіхловської, О. Іванової) та 

самооцінювання результатів 
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Додаток Д 

Тест-судження про когнітивну активність у сфері стильових особливостей поліфонії  

(модифікація тесту А. І. Крупнова) 

 

Шановний студенте! 

Для подальшого удосконалення фортепіанної підготовки в педагогічному вузі 

просимо Вас оцінити свій рівень пізнавальної активності в процесі вивчення 

поліфонічного твору та його стилю на даний момент. Для цього виберіть варіант відповіді, 

що найбільш відповідає дійсності; намагайтеся максимально об’єктивно оцінити свої 

знання та потребу в них.  

 

1. Я відчуваю постійну потребу в новій інформації про поліфонічну музику різних 

композиторів 

2. Мене цікавлять композитори-поліфоністи та їх найвидатніші твори, тому я постійно 

збираю будь-яку інформацію про них 

3. Мені цікаво  розібратися, як саме композитори  різних епох втілюють імітаційну 

поліфонію  

4. Я вважаю, що після знаходження імітаційних варіантів проведень тем (у збільшені, у 

зменшенні, у «дзеркальному відображенні», у «зворотньому напрямку», мені легше 

вивчити фугу напам’ять  

5. Я вважаю, що більше я знаю про стилі А. Габріелі, Дж. Фрескобальді, Й. С.Баха, тим 

яскравіше я можу втілити як виконавець поліфонічні риси їх річеркарів 

6. Я відчуваю, що пізнання стилів композиторів-поліфоністів дозволяє мені яскравіше 

розгорнути драматургію поліфонічного твору 

7. Я гадаю, що мені, як виконавцю, потрібно постійно опрацьовувати літературу з історії 

розвитку поліфонії для розвитку вмінь представити стильові особливості фуг різних 

композиторів  

8. Допитливість у сфері поліфонічної музики різних стилів мені цікава тому, що ці 

знання я здобуваю самостійно 

9. Мені цікаво відтворити на інструменті різницю між поліфонією суворого та вільного 

стилів 

10. Я не жалкую за часом, який витрачаю на пошук інформації про структурні елементи 

поліфонічної фактури різних композиторів 

11. Я наполегливо здобуваю знання з поліфонічної музики для того, щоб у майбутній 

професійній діяльності продемонструвати школярам естетичний світ різних поліфонічних 

стилів   

12. Мені цікаво, саме як звуковими фарбами можна відтворити інтонаційну ускладненість 

фуг П. Хіндеміта. 

13. Мене цікавить виконання у фугах Д. Шостаковича особливої авторської системи 

знаків 

14. Я зацікавлений технологією виконання орнаментики І. С. Баха 

15. Вивчаючи стилі композиторів-поліфоністів, я розрізняю їх за фактурними формулами 

 

Інструкція: «так» – 4 бали, «частково» – 3 бали, «ні» – 2 бали. 

Продуктивний рівень (високий) вияву рівня когнітивної активності у сфері 

стильових особливостей поліфонії – від 40 до 60 балів, усвідомлений рівень 

(середній) – від 20 до 39 балів, пасивний рівень (низький) – від 0 до 19 балів. 

 

Аналіз результатів. Деякі студенти пасивного (низького) рівня, що набрали по відповідях 

від 0 до 19 балів, зацікавлені біографіями композиторів-поліфоністів та їх 

найвидатнішими творами, тому вони постійно збирають будь-яку інформацію про них. У 
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зоні інтересу таких студентів – як саме композитори  різних епох втілюють імітаційну 

поліфонію, відтворення на інструменті різниці між поліфонією суворого та вільного 

стилів, технологія виконання орнаментики Й. С. Баха, вивчення стилів композиторів-

поліфоністів для розрізнення їх за стильовими фактурними формулами. Середня 

арифметична величина позитивних результатів – 61,84 %. 

Студенти усвідомленого (середнього) рівня, що набрали по відповідях від 20 до 39 

балів відчувають постійну потребу в новій інформації про поліфонічну музику різних 

композиторів, вважають, що пізнання стилів композиторів-поліфоністів дозволяє їм 

яскравіше розгорнути драматургію поліфонічного твору, не жалкують за часом, який 

витрачають на пошук інформації про структурні елементи поліфонічної фактури різних 

композиторів, вважають необхідним постійно опрацьовувати літературу з історії розвитку 

поліфонії для розвитку вмінь представити стильові особливості фуг різних композиторів і 

що після знаходження імітаційних варіантів проведень тем (у збільшені, у зменшенні, у 

«дзеркальному відображенні», у «зворотньому напрямку», їм легше вивчити фугу 

напам’ять. Вони також у цілому зацікавлені біографіями композиторів-поліфоністів, їх 

творами та структурними елементами їх музичної мови. Середня арифметична величина 

позитивних результатів – 35,52 %. 

Студенти продуктивного (високого) рівня, що набрали по відповідях від 40 до 60 

балів, охоплювали позитивними відповідями весь спектр питань, і, зокрема, зацікавлені 

будь-якою інформацією про стилі композиторів-поліфоністів, уміють її спрямовувати на 

методику й технологію виконання, тяжіють до виконавського відтворення не тільки 

музики Й. С. Баха, а й сучасної стилістики композиторів П. Хіндеміта, Д. Шостаковича. 

Вони цінують самостійність здобуття знань у сфері поліфонічної музики різних стилів, а 

також можливість у майбутній професійній діяльності продемонструвати школярам 

естетичний світ різних поліфонічних стилів. За середньою арифметичною величиною 

таких результатів досягли 2,61 % студентів. 

 

Понятійний словник-таблиця для перевірки історико-стильового інтелекту у сфері 

поліфонічної музики 

Шановний студенте! 

Для подальшого удосконалення фортепіанної підготовки в педагогічному вузі просимо 

Вас оцінити свій рівень знань щодо Вашого історико-стильового інтелекту у сфері 

поліфонічної музики  на даний момент.  

Інструкція. Складіть таблицю за зразком, уважно прочитавши назви 

запропонованих понять, що розміщуються в лівій колонці. У середній колонці самостійно 

дайте визначення запропонованого поняття у вільній, зручній для Вас формі. У правій 

колонці напишіть своє виконавське тлумачення розуміння змісту визначеного поняття. 

 

Поняття Визначення Зміст для 

виконавця-

піаніста 

Трансильванець, або діалог про вірний 

спосіб гри на органі та пір’ячкових 

інструментах 

  

клавірна партитура Дж. Фрескобальді   

класична фуга Й. С. Баха   

тембральна диференціація 

поліфонії Й. С. Баха 

  

ознаки виконавської поліфонічної 

майстерності 

  

взаємозв’язок музичних історичних стилів,   
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періодів становлення багатоголосся та 

етапів поліфонічного стилю 

динамічні відтінки інструментальні   

динамічні відтінки мелодійні   

інструктивна редакція   

імітація   

імітаційна поліфонія   

контрастна поліфонія   

лінеарність   

метричність у виконанні   

вертикально-рухомий контрапункт   

12-ти тоновий ряд П. Хіндеміта   

стретне нагнітання у фугах Д. Шостаковича   

принцип узагальнення    

поліфонія романтизму   

поліфонічні твори українських 

композиторів 

  

  

Інструкція: відповідь правильна та обґрунтована – 3 бали, відповідь неповна – 1,5 бали, 

відповідь неправильна або її немає зовсім – 0 балів. 

Продуктивний рівень (високий)  вияву рівня історико-стильового інтелекту у сфері 

поліфонічної музики  – від 33 до 60 балів, усвідомлений рівень (середній) – від 15 до 30 

балів, пасивний рівень (низький) – від 0 до 14 балів. 

Загальний бал визначався за допомогою знаходження середнього бала. 

Аналіз результатів. Вірними відповідями на запитання ми вважали такі, які містили 

власний виконавський досвід виконання поліфонії з урахуванням композиторського 

стилю, а також цікаву додаткову інформацію, що свідчила про широту інтелекту студента. 

Зокрема, визначаючи, що таке Трансильванець, або діалог про вірний спосіб гри на органі 

та пір’ячкових інструментах, потрібно було зазначити, що це теоретичний трактат 

Джіроламо Дірути (1557-1612), який був вченням про контрапукт і транспозицію, а також 

міркуваннями про виконання таких творів. Клавірна партитура Дж. Фрескобальді, як засіб 

запису кожного голосу поліфонічного твору на окремому п’ятилінійному рядку, що був 

наслідуваний у «Мистецтві фуги» Й. С. Бахом. Визначаючи класичну фугу Й. С. Баха, 

відзначалося, що композитор виробив найважливіші прикмети барокового тематизму, 

розвинув багатоголосся, виділив логічні етапи в побудові цілого, впорядкував їх 

централізованим тональним планом. При формулюванні визначення тембральної 

диференціації поліфонії Й. С. Баха враховувалося виконавське вміння виразно інтонувати 

тембральну приналежність темопроведень. Ознаками виконавської поліфонічної 

майстерності є: текстова грамотність: нотний текст, фразування, артикуляція, 

звуковедіння, педалізація); відчуття форми; тембро-динамічна майстерність; цілісність 

передачі художнього образу твору. Описуючи взаємозв’язок музичних історичних стилів, 

періодів становлення багатоголосся та етапів поліфонічного стилю, респонденти повинні 

були відзначити:  Раннє Середньовіччя (ІХ – ХІ ст.), Ars Antiqua (XII – XIII ст.), Ars Nova 

(XIV ст.) → ранні форми багатоголосся → хоровий етап; Відродження (XV – XVI ст.) → 

поліфонія «суворого» стилю → хоровий етап; Бароко (к. XVI – сер. XVIІІ ст.) → 

поліфонія «суворого» стилю → інструментальний етап; Віденський класицизм, Романтизм 

(сер. XVIІІ – ХІХ ст.) → класична гармонія, складне багатоголосся → фактурно-

драматургічний етап; ХХ-ХХІ ст. → надбагатоголосся → неополіфонічний етап. 

Динамічніми відтінками інструментальними (І. Браудо) є витримане протягом музичної 

форми однорідне темброво-динамічне забарвлення поліфонічного голосу чи всієї фактури, 
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що асоціюється в бароковій музиці зі звучанням одного регістру органа чи клавесина. 

Динамічними відтінками мелодійніми (І. Браудо) називають гнучке нюансування гучності, 

пов’язане з виконавським виявленням рельєфу мелодійних ліній у музиці. Інструктивною 

редакцією (або ж педагогічною) є доповнення музичного тексту уточнюючими та 

роз’яснюючими вказівками, що допомагають у правильному вивченні й у виконанні 

твору. Імітація – повторення музичної теми одним із голосів безпосередньо вслід за іншим 

голосом. Імітаційна поліфонія – це багатоголосся, засноване на імітаціях тематичного 

матеріалу. Контрастна поліфонія є багатоголосям, у якому голоси відрізняються між 

собою мелодійним змістом. Лінеарність характеризує переважання чисто мелодійних, 

лінійних чинників у розвитку музики. Метричність у виконанні – це акцентне 

підкреслення рівномірної пульсації. Вертикально-рухомий контрапункт є поліфонічним 

поєднанням самостійних мелодійних ліній, що зберігає музичний сенс при вертикальному 

переміщенні – обміні цих ліній місцями у фактурній вертикалі чи зміні інтервального 

співвідношення між ними. 12-ти тоновий ряд П. Хіндеміта – характерна риса експозиції 

фуг композитора, в якому найбільш активними інтервалами є чиста квінта і велика та мала 

терція. Стретне нагнітання у фугах Д. Шостаковича – поширений у кульмінаційних зонах 

прийом нівелювання інтермедій. Принцип узагальнення використовується для кращого 

розуміння стильових особливостей виконання поліфонії, має 2 напрями – нагромадження 

виконавських навичок і вмінь, розуміння музики в цілому. Поліфонія романтизму  

представлена у творах Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Ліста, Й. Брамса, 

М. Регера та ін. й характеризується індивідуалізацією тематично контрастних голосів, що 

було пов’язано з програмністю творів. Поліфонічні твори українських композиторів 

розподіляють на 3 групи: транскрипції для фортепіано хорових обробок народних пісень; 

твори на основі українських пісень, оригінальні авторські твори. 

За результатами статистичного вимірювання рівневого визначення вияву рівня 

історико-стильового інтелекту у сфері поліфонічної музики засвідчуємо, що високого 

рівня досягли 5,26 %, середнього – 38,15 %, низького – 56,59 % респондентів. 

 
Творчо-аналітичне завдання щодо стильової поліфонічної ідентифікації на основі 

нотного тексту 

Завдання полягало у здійсненні зорового аналізу нотного тексту: необхідно було 

визначити образно-стильову спрямованість твору на аналізу музичної мови, засобів 

музичної виразності, авторських ремарок тощо, уявного виконавського процесу. Для 

проведення діагностики нами заздалегідь були роздруковані поліфонічні твори таких 

композиторів без вказівки композитора й назви: Псевдо-Хукбальда, Якоб де Сенлеша, 

Жоскена Депре, Дж. Вінченті, Ф. Тресті, Дж. Каваццоні, Фр. Да Мілано, 

Ж. Ш. Шамбоньєра, Дж. Фрескобальді, І. Пахельбеля, М. Дилецького, І. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя, Л. ван Бетховена, Р. Шумана, Е. Гріга, П. Хіндеміта, О. Скрябіна, 

Д. Шостаковича, Л. Ревуцького, Є. Юцевича, В. Бібіка. Наданий музичний матеріал було 

запропоновано студентам для відтворення уявного звучання та стильової ідентифікації.  

Аналізуючи паростки поліфонічного мислення й майбутнього «суворого» стилю в 

органумі Псевло-Хукбальда «Rex coeli», студентам необхідно було звернути увагу на 

діафонійність голосів, двоголосся, непаралельне голосоведіння, непряме, протилежне 

рухання голосів, використання інтервалів до ч.4 та зб.4. 

Розглядаючи фрагмент віреле Я. де Сенлеша «Tel me voit», «знаком» до визначення 

епохи написання (XIV ст.) була комплементарно-ритмічна поліфонія. Рухання від звуку до 

звуку (діагональ музичної тканини) панує в лініях кантусу й контратенору. Голосоведіння 

своєрідне, вільне ставлення до дисонансу, паралелізм довершених консонансів, 

неочікувані стрибки. Ідентифікувати нотний матеріал вдалося тільки одиницям. 

У стилі Жоскена Депре (XV ст.), зокрема, у творі «Неrcules dux Ferrariae. Kyrie» 

треба було звернути увагу на довершеність контрапуктичної техніки, а також на 
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артистичну одухотвореність стилю, нове ренесасне світовідчуття. Ідентифікувати нотний 

матеріал вдалося декільком студентам. 

Розглядаючи Третю пісню «Воскресенського канону» М. Дилецького, слід 

звернути увагу на імітаційний характер проведень теми, сформованість експозиції 

фугованого типу.  

Аналізуючи Фугу е-moll Дж. Фрескобальді характеризується невичерпною 

винахідливостю у варіантних перетвореннях тематичного зерна, індивідуальністю 

тематизму, виразовим змістом темпових нюансів, притаманних стилю композитора. 

Розглядаючи фугу у фіналі Сонати № 28 (ор. 101) Л. ван Бетховена слід було 

звернути увагу на розріджену фактуру, драматургійну роль трактування жанру 

композитором у серії сонат зрілого етапу творчості. Р. Ролан називає фугу тут зразком 

«конструктивної» гри, яка в драматургії твору є засобом контрасту до зображених раніше 

сторінок внутрішнього життя людини, атмосфери «між дощем та сонцем».   

У ц. 42 партитури «Весни священної» І. Стравинського потрібно було звернути увагу 

на своєрідність «фактурної драматургії»: поліфонічні пласти мають своєрідну логіку 

організації – септолі, секстолі, квінтолі, квартолі, тріолі, що утворює квазікластерний 

комплекс як іноваційний, притаманний стилю композитора й надалі, ритмотемповий ефект. 

«Канон» Л. Ревуцького характеризується виразною хроматизованою мелодикою, 

поєднаною з напруженою складною гармонією, яскраво вираженим концертно- 

романтичним характером, що панує над ознаками канонів класичної традиції; 

психологізацією, індивідуалізацією прочитання лірико-драматичного образу. 

У двоголосній Інвенції F-dur Є. Юцевича студенти, характеризуючи стиль автора, 

впізнали поряд із використанням традиційних прийомів контрастної поліфонії 

використання як теми української народної пісні «Сонце низенько». 

 

Карта експертної оцінки 

визначення рівня вмінь студента 

(ПІБ, курс, університет) за шкалою: 4–5 – уміння яскраво виражені; 2–3 – уміння наявні; 

1–2 – уміння несформовано 

№ Показники, що характеризують уміння 

ідентифікації  
 

Рівні виявлення показників 

Вис. Сер. Низьк. Усього 

1 мелос, мелодичний розвиток і побудова 

багатоголосся; диференційоване сприймання 

мелодичних ліній і роль інтерваліки 

    

2 оцінка ритмічної діагоналі твору – енергія рухання 

від звуку до звуку 
    

3 унормованість ритмічної організації мелодії     

4 вільне ставлення до дотримання пропорцій 

ритмощільності 
    

5 пропорційний розподіл ритмощільності в голосах     

6 розмаїтість варіантів ритмоорганізації голосів     

7 відображення епохального звуковідчуття, 

одухотвореності стилю епохи (композитора) 
    

8 імітаційна техніка та система остінатних повторів     

9 прийоми фактури, фактурна драматургія     

10 якість емоційно-музичної виразності     

11 звукова колористика     

12 метод тривалого вільно-пливучого поліфонічного 

розвитку, віртуозне та лінеарне  
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За результатами статистичного вимірювання рівневого визначення стильової 

поліфонічної ідентифікації на основі нотного тексту засвідчуємо, що високого 

(продуктивного) рівня досягли 3,95 %, середнього (усвідомленого) – 40,79 %, низького 

(пасивного) – 55,26 % респондентів. 

 

Карта самооцінки прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості поліфонічного 

тезаурусу 

Шановні студенти! 

Будь ласка, оцініть рівень власної сформованості музично-мисленнєвої стилевідповідної 

дієвості поліфонічного тезаурусу під час засвоєння поліфонічного твору за такою шкалою: 

5–6 – ці вміння яскраво виражені та властиві мені повною мірою (високий, продуктивний 

рівні); 3–4 – ці вміння достатньо виражені в мене, але проявляються не завжди послідовно 

(середній, усвідомлений рівні); 1–2 – ці вміння в собі майже не відзначаю, або відзначаю 

дуже рідко, відчуваю їх недостатню сформованість або відсутність (низький, пасивний 

рівні). 

  

№ Показники, що характеризують уміння 

 

Рівень 

виявлення умінь 

Вис. Сер. Низьк. 

1 здатність сприймати стиль епохи  як типізовану 

історично нову, довершену й цілісну художню 

систему, а композиторський стиль – як 

індивідуальну, історично нову, довершену й 

цілісну художню систему  

   

2 здатність ідентифікувати системи засобів 

виразності історичних епох та авторських стилів 

   

3 здатність інтегрувати в межах вивчення 

поліфонічного твору різних стилів знання про 

композиторський «центр» (мелодика, тематизм, 

гармонія, архітектоніка, метроритміка, фактура 

тощо) та композиторську «периферію» (динаміка, 

агогіка, артикуляція тощо) 

   

4 здатність сприймати поліфонічний твір як 

художню цілісність із вираженою стильовою 

семантикою 

   

5 здатність знаходити в поліфонічному творі 

характерні ознаки стилю (Є. Назайкінський) 

   

6 володіння методами характеристики стилю 

поліфонічного твору 

   

7 навички здійснювати порівняльні стильові 

характеристики поліфонічних творів 

   

8 орієнтація у видах і жанрах поліфонії    

9 орієнтація в художніх принципах музичних 

стилів 

   

10 здатність до усвідомлення діалектики жанрово-

типового та стиле-особливого в поліфонічному 

творі 
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За результатами самооцінки прояву музично-мисленнєвої стилевідповідної дієвості 

поліфонічного тезаурусу за середньою арифметичною величиною суми відповідей 

високого (продуктивного) рівня досягли 3,95 %, середнього (усвідомленого) – 38,15 %, 

низького (пасивного) – 57,89 % респондентів. 

 

Таблиця 4 

Рівні сформованості інтелектуального компоненту формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва  

Показники критерію 

 

 

 

Рівні Гр. (76 осіб) 

К.с. % 

 

міра здатності до самостійного накопичення 

знань зі стильових особливостей поліфонії  

В (Прод.) 3 3,95 

С (Усвід.) 28 36,84 

Н (Пасив.) 45 59,21 

ступінь прояву стилевідповідної музично-

мисленнєвої дієвості поліфонічного 

тезаурусу 

В (Прод.) 3 3,95 

С (Усвід.) 30 39,47 

Н (Пасив.) 43 56,58 

Узагальнені відомості В (Прод.) 3 3,95 

С (Усвід.) 29 38,15 

Н (Пасив.) 44 57,89 
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Додаток Ж 

Звукова анкета на визначення розвиненості поліфонічно-стильового слуху й досвіду 

стильової перцепції поліфонічної музики (модифікація методик М. Сибірякової-

Хіхловської) 

 
Шановні студенти! 

Будь ласка, оцініть рівень розвиненості поліфонічно-стильового слуху та стильової перцепції 

поліфонічного твору за такою шкалою: 5–6 – визначена специфіка поліфонічної фактури, 

стиль (автор) твору (високий, продуктивний рівень); 3–4 – є помилки у визначенні 

специфіки поліфонічної фактури, стиль (автор) визначені приблизно (середній, 

усвідомлений рівні); 1–2 – відповідь невірна (низький, пасивний рівень). 

  

№ Твір 

 

Рівень виявлення 

вмінь 

Вис. Сер. Низьк. 

1 К. Меруло. Ричеркар 1-го тону для органу    

2 Й. С. Бах. Прелюдія і фуга  з «ДТК», Т.1 es-moll    

3 О. Скрябін. Фуга e-moll    

4 Д. Букстехуде. Прелюдія та фуга e-moll    

5 Д. Шостакович. Прелюдія і фуга Des-dur.    

6 Ф. Шопен Фуга a-moll     

7 Орландо Лассо. Tutto lo di    

8 Ю. Щуровський. Прелюдія та фуга d-moll    

9 П. Хіндеміт. Фуга in C    

10 Л. ван Бетховен. Фінал Сонати № 29 (ор. 106 )    

 

 

Проведене експертне оцінювання продемонструвало, що студенти, переважно, не 

розрізняють на слух підголоскової, імітаційної, контрастної, різнотемної поліфонії. Ними 

ще не засвоєні повною мірою основні теоретичні положення поліфонічного писання, 

відсутні вміння розбиратись у конкретних поліфонічних прийомах, немає розуміння 

структури фуги, знань різновидів цієї форми й ролі засобів виразності в кожному з них. Не 

сформувався й досвід перцептивних стилістичних еталонів, а відтак – здатність до 

розшифровки семантичних характеристик звукових стилістичних утворень, проникнення в 

художньо-образний задум музичного твору. Найбільш впізнаваними були стильові еталони 

епох бароко та класицизму. Труднощі виникали з ідентифікацією добарокової та сучасної 

української музики, з точним визначенням автора музики взагалі. Нерозвинені 

перцептивно-інтелектуальні зв’язки призвели до розбіжності стилістичних асоціацій у 

студентів. 

За результатами оцінки звукової анкети на визначення розвиненості 

поліфонічно-стильового слуху й досвіду стильової перцепції поліфонічної музики за 

середньою арифметичною величиною суми відповідей високого (продуктивного) рівня 

досягли 5,26 %, середнього (усвідомленого) – 35,53 %, низького (пасивного) – 59,21 % 

респондентів. 

 

Творчо-аналітичні завдання на виявлення рівня стильової поліфонічно-

виконавської перцепції та самоперцепції (модифікація методик А. Грінченко) 
Студентам було запропоновано низку творчо-аналітичних завдань для виявлення 

вмінь стильової поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції, які виконувалися 
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на індивідуальних заняттях з основного музичного інструменту та під час модульних 

атестацій. Вони були спрямовані на діагностику рівня активності й розвиненості слухової 

уваги щодо основних ознак поліфонічного твору (лінеарна насиченість фортепіанної 

фактури, рельєфне, виразне виконання кожного елементу музичної тканини, 

прослуховування кожного голосу, відчуття динаміки розгортання звукоформи) та його 

історико-стильової (первинні форми багатоголосся – гетерофонія, аскетичність образу; 

поліфонія Середньовіччя – поширеність 3–6-голосся, підсилення ролі контрасту голосів, 

збагачення фактури прийомами імітаційного викладу та подівійного контрапункту. 

Відродження – зрілість поліфонічного мислення в хоровій музиці, канони «суворого» 

стилю, буяння видів імітації та складного контрапункту. Бароко (XVII – перша половина 

XVIII ст.): поліфонія впроваджується до тканини оперних та інструментальних творів, 

однак починає поступатися гомофонічному складу; творчість Й. С. Баха і Г. Ф. Генделя – 

кульмінація поліфонії «вільного стилю», буяння його норм у вокально-інструментальній 

та інструментальній музиці (друга половина XVIII – початок ХХІ ст. – поліфонія є 

частиного складного багатоголосся, полістилістики, активним драматургічним засобом) та 

індивідуально-стильової (чуття й розуміння сутності музичної мови – її інтонаційного 

складу, специфіки семантичних мікро- і макроструктур, співвідношення музично-

семантичних позначень у тексті - динаміка, штрихи, нюансування, мелізматика – зі 

стильовим почерком композитора) верифікації. 

Завдання 1. Студентам пропонувалося прослухати поліфонічний твір у виконанні 

інших студентів та оцінити наявність у грі загальної стильової якості твору. Після 

прослуховування відбулася дискусія, в ході якої студенти висловлювали власні 

міркування, переважно, узагальненого характеру. Експерти-викладачі констатували 

відсутність балансу в оцінці виконання: у міркуваннях слухачів переважали або намагання 

визначити оволодіння поліфонічною фактурою або визначення стильової спрямованості 

звучання. Не завжди помічалися недоліки у відтворенні поліфонічної фактури: 

невиразність проведення ліній у цілому та мотивів у різних голосах, неусвідомленість 

тембрального забарвлення кожної лінії, що свідчить про нерозвиненість слухової 

спостережливості, нестійкість слухової уваги.  

Завдання 2. Студентам пропонувалося виконати поліфонічний твір на основі його 

попереднього самостійного розучування, після чого прокоментувати власне виконання в 

процесі співбесіди за певним планом. За допомогою питань співбесіди виявлялося 

самооцінювання вмінь виконавця відтворювати художній образ, втілений у творі; обирати 

та виконувати художні завдання (агогіка, артикуляційні прийоми, нюансування, 

педалізація); розуміти та виразно відтворювати музично-семантичні засоби 

композиторського стилю для передачі образу; стилістичні особливості музичної мови 

автора виконуваного твору, а також ступінь адекватності гри згідно зі стильовим 

виконавсько-поліфонічним еталоном. Музичним матеріалом (на вибір) для проведення 

цього завдання був цикл Р. Шумана «7 фортепіанних п’єс у формі фугет (ор. 126)». 

 

Шкала експертного оцінювання творчо-аналітичних завдань на виявлення 

вмінь стильової поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції: 

продуктивний рівень (високий)  – від 43 до 60 балів, усвідомлений рівень (середній) – 

від 20 до 42 балів, пасивний рівень (низький) – від 0 до 19 балів. 

За результатами оцінки творчо-аналітичних завдань на виявлення вмінь 

стильової поліфонічно-виконавської перцепції та самоперцепції за середньою 

арифметичною величиною суми відповідей високого (продуктивного) рівня досягли 

7,89 %, середнього (усвідомленого) – 38,16 %, низького (пасивного) – 53,95 % 

респондентів. 
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Анкета звукостильової експертизи міри виявлення здатності до перцептивного 

цілісного образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття (модифікація методики Є. Назайкінського) 

 

№

№ 

 

Музичний твір Знаково-

інтонаційний спектр 

Музичний образ 

1

1 
М. Дилецький. Іже образу 

Твоєму (чотириголосний 

концерт) 

голосові декламаційні 

знаки, інтонації 

заклику, наказу, 

величі  

підвищена емоційність, 

суперечливість 

протилежних сил 

2

2 
Й.С. Бах. Прелюдія і фуга 

g-moll. ДТК, Т.1 

понятійні музичні 

знаки, інтонаційні 

сполучення 

напружених 

секундових, 

півтонових зворотів з 

патетичним ходом на 

зм. септиму до 

акцентованого 

ввідного тону 

заглиблена лірика, перехід 

від скорботи – до 

драматично-активного 

виразу емоцій 

3

3 
Д. Скарлатті. Кошача фуга 

Соната K.30 

 

моторність, 

інтонаційні 

сполучення 

дисонансів, на 

перший погляд, 

випадкових 

лірико-поетичний, із 

рисами грайливості образ 

4

4 
Л. ван Бетховен фінал 

сонати № 31 (ор. 111) 

моторність, висхідні 

активні квартові 

інтонації 

вольовий образ, 

відродження надії, перехід 

від абстрагування до 

радісного сприймання 

життя 
5

5 
Ф. Шопен. Фуга а-moll пісенність, 

наспівність, прості 

діатонічні інтонації з 

модуляцією 

вільність, щирість думки  

6

6 
Д. Шостакович. Прелюдія і 

фуга e-moll 

1 тема – пісенність, 

оспівування 5 

щабелю, висхідна 

кварта від 4 до 7 

щабелю еолійського 

ладу, етнічний вираз 

2 тема – моторність, 

гамоподібний і 

камбіатний рухи 

 

1 тема – жалібний роздум, 

2 тема – протестуюче 

поривання 

7

7 
В. Задерацький. Прелюдія і 

фуга C-dur 

декламаційність, 

запитальні, 

невпевнені інтонації 

секунди, малої терції, 

хроматизація  

зосереджений, дещо 

войовничий образ, 

проривання до 

драматичного сплеску 
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8

8 
В. Бібік. Фуга in B з циклу 

«34 прелюдії та фуги»  

інтонаційне 

розгойдування 

початкового тону, 

насиченість мелодики 

орнаментованими, 

трелеподібними 

фігураціями 

прозорість, ліризм 

1

9 
Л. Колодуб. Канон a-moll 

«Ой на горі та женці 

жнуть» 

моторність, яскрава 

мелодика з низхідною 

квартою та її 

заповненням  

активний маршовий образ 

 

Завдання передбачало прослуховування творів із нотами. 

Шкала звукостильової експертизи міри виявлення здатності до перцептивного 

цілісного образно-стильового узагальнення-оцінки музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття: продуктивний рівень (високий) – від 61 до 90 балів, 

усвідомлений рівень (середній) – від 31 до 60 балів, пасивний рівень (низький) – від 0 

до 30 балів. 

За результатами звукостильової експертизи за середньою арифметичною 

величиною суми відповідей високого (продуктивного) рівня досягли 6,58 %, середнього 

(усвідомленого) – 36,84 %, низького (пасивного) – 56,58 % респондентів. 

 
Таблиця 5 

Рівні сформованості перцептивного компоненту формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва  

Показники критерію Рівні Гр. (76 осіб) 

ступінь прояву розвиненості поліфонічно-

стильового слуху, перцепції та 

самоперцепції  

 

К.с. % 

В (Прод.) 5 6,58 

С (Усвід.) 28 36,84 

Н (Пасив.) 43 56,58 

міра виявлення здатності до цілісного 

образно-стильового узагальнення-оцінки 

музичного образу в контексті його 

поліфонічного розкриття 

 

В (Прод.) 5 6,58 

С (Усвід.) 28 36,84 

Н (Пасив.) 43 56,58 

Узагальнені відомості В (Прод.) 5 6,58 

С (Усвід.) 28 36,84 

Н (Пасив.) 43 56,58 
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Додаток З 

Творчо-виконавські завдання на виявлення майстерності оволодіння засобами 

виконання поліфонії XVI – першої половини XVIII ст. 

 

Студентам було запропоновано низку творчих завдань для виявлення майстерного 

оволодіння виконавськими засобами аутентичної інтерпретації добарокової та барокової 

поліфонії, які виконувалися на індивідуальних заняттях з основного музичного 

інструменту та під час модульних атестацій. Перед слухацькою аудиторією з інших 

учасників експерименту та викладачів, після попереднього опрацювання тексту, 

виконувалися такі твори: 

добароковий період – італійська музика чінквеченто: 2 версети зі збірки Дж. Вінченті, 

Канцона Ф. Тресті, Партита Дж. М. Трабаччі. 

бароко – Й. С. Бах «Маленькі прелюдії та фугети» (двоголосна фуга c-moll, прелюдія та 

фуга № 8 a-moll). 

Перед виконанням було сформульовані творчі завдання, зокрема, виразно представити:  

для стильового відтворення клавірної добарокової музики – специфіку мелодії та музичної 

пунктуації, аплікатури, типи орнаментації, приховану поліфонію та поліфонію.  

для стильового відтворення барокової музики виразно представити: співуче та виразне 

звучання кожного голосу; диференційоване напруження пальців, що виконують різні за 

тембрами лінії; одночасне виконання різної артикуляції в різних голосах, полідинаміку, 

рівновагу й контрасти, орнаментику, темпову культуру, володіння поліфонічною 

фактурою.  

 

Карта експертної оцінки визначення рівня майстерності оволодіння засобами  

виконання поліфонії XVI – першої половини XVIII ст. 

 

(ПІБ, курс, університет) за шкалою: 4–5 – уміння яскраво виражені; 2–3 – уміння наявні; 

1–2 – уміння несформовано 

№ Показники, що характеризують рівень 

оволодіння виконавськими засобами 

добарокової та барокової поліфонії 

 

Рівні виявлення показників 

Вис. Сер. Низьк. Приміт

ка 

1 мелодія – легка, ясна, співуча, красива 

(Й. Маттезон); галантність; ясна структура 

мотивів, музична пунктуація – закінчення однієї 

мелодії відокремлюється від початку наступної 

   добароко

ва музика 

2 аплікатура – головна роль трьом середнім 

пальцям, і рідше крайні 
   добароко

ва музика 

3 ясне та виразне виконання димінуції, «нерівних 

нот», фактурної орнаментації  
   добароко

ва музика 

4 прихована поліфонія, відсутність 

розмежування сфер поліфонії та гармонії 

   добароко

ва музика 

5 орієнтація на вокальний прообраз (розвиненість 

голосоведення) і суто інструментальна, 

фігураційна фактура 

   добароко

ва, 

барокова 

музика 

6 доцільне фразування та декламаційна виразність 

(А. Швейцер), співуче та виразне звучання 

кожного голосу; диференційоване напруження 

пальців, що виконують різні за тембрами лінії 

   високе 

бароко 

7 багато артикульоване виконання в кожному    високе 
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голосі бароко 

8 динаміка спрямована на індивідуальне 

темброве забарвлення кожного голосу, 

пов’язаність кожної індивідуальної динамічної 

лінії з фразуванням, полідинаміка 

   високе 

бароко 

9 рівновага та контрасти, легке фразування та 

ясність; бахівське туше, ясність і точність, 

римічність і легкість, однакова розвиненість 

пальців у передачі найтонших нюансів 

   високе 

бароко 

10 темп повільніший, якщо багато орнаментики та 

дрібних нот; є правильним, коли найскладніші 

за фактурою місця чітко прослуховуються; 

відчуття крайніх темпів  

   високе 

бароко 

11 орнаментика з аплікатурою – основа, але не 

остаточне правило; добре виконання залежить 

від знання традицій, численних вправ і досвіду 

(Й. Маттезон); передбачає знання стилю й 

художню інтуїцію. Не протидіє основним 

елементам музики, має мелодійне походження й 

певне емоційно-виразне наповнення; її 

виконання прямо залежне від основної мелодії 

та темпу 

   високе 

бароко 

12 різні типи поліфонічної фактури, ідеал – 

контрастне багатоголосся з інтонаційною 

індивідуалізацією фігурацій 

   високе 

бароко 

 

Аналізуючи результати виконавського опанування стилістикою добарокової 

музики, експерти визначали типові недоліки: неясне вимовлення подрібнення довгих нот 

мелодії, між опорними звуками мелодії не зберігається початкове ритмічне та інтервальне 

співвідношення; неясне виконання прийомів ритмічної видозміни («нерівні ноти») як 

фактору виразного інтонування й компенсації відсутності тонких динамічних нюансів. 

Відсутні вміння виразного виконання фактурної орнаментації як засобу компенсації 

відсутності динамічних відтінків; крещендо – при згущенні гармонічної тканини або 

збільшенні кількості контрапунктючих голосів, дімінуендо – при розрідженні та 

зменшенні кількості голосів. Є нерозвиненими вміння виразного інтонування 

інтонаційних сполук прихованої поліфонії та поліфонії.  

Аналізуючи результати виконавського опанування стилістикою барокової музики, 

експерти визначали типові недоліки: cantabile не виходило, збивалося на прояви 

сентиментальності або почуття пристрасності. Переважали випадки легатного та 

стакаттного виконання, було відсутнім багато артикульоване виконання. Студенти не 

відчували зв’язку артикуляції з динамікою, її спрямованості на індивідуальне темброве 

забарвлення кожного голосу, не пов’язували кожну індивідуальну динамічну лінію з 

фразуванням. Не продемонстрували володіння полідинамікою – різноманітною 

динамізацією голосів, що звучать у одночасному поєднанні та протиставленні; 

дотриманням розумної міри у виборі сили звучності та при розподілі збільшення та 

зменшення сили звука впродовж п’єси. Не завжди вірно обирали темп, не відчували 

безупинного просування поліфонічної фактури, не показували ясної структури мотивів, 

виразності фразування, рельєфності формоутворення побудови твору. Не демонтсрували 

інтонаційну виразність кожного голосу в контексті з усвідомленням стильової специфіки його 

смислового та драматургічного навантаження. 
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За результатами експертного оцінювання творчо-виконавських завдань на 

виявлення майстерності оволодіння засобами  виконання XVI – першої половини 

XVIII ст. засвідчуємо, що високого (продуктивного) рівня досягли 3,95 %, середнього 

(усвідомленого) – 40,79 %, низького (пасивного) – 55,26 % респондентів. 

 

Творчо-виконавські завдання на виявлення ступеню стилевідповідного 

виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – ХХІ століть 

 

Студентам було запропоновано низку творчих завдань для виявлення ступеню 

стилевідповідного виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – ХХІ століть. 

Твори виконувалися на індивідуальних заняттях з основного музичного інструменту та 

під час модульних атестацій. Перед слухацькою аудиторією з інших учасників 

експерименту та викладачів, після попереднього опрацювання тексту, виконувалися такі 

твори або їх поліфонічні фрагменти: 

поліфонічна музика другої половини XVIII ст. – В. А. Моцарт Фуга C-dur KV 394, Варіації 

для клавіру F-dur K 54, фрагмент фіналу Сонати № 29 (op. 106, B-dur), Багатель № 7 op. 119 

Л. ван Бетховена; 

поліфонічна музика XIX ст. – фуга a-moll М. Глінки; 

поліфонічна музика XX ст. – фуга №1 C-Dur Д. Шостаковича з циклу «24 прелюдії і 

фуги». 

Перед виконанням було сформульовано творчі завдання, зокрема, виразно представити:  

для стильового відтворення музики другої половини XVIII ст. – взаємодія двох фактурних  

складів – гомофонного та поліфонічного як двох сторін неподільно-цільної музичної мови.  

Для стильового відтворення поліфонічної музики XIX ст. виразно представити: 

вільну різноспрямовану поліфонізацію фактури; розмаїття хроматизовних гармоній і 

контрапунктичних ідей. Виконання поліфонічної музики XX ст. супроводжувати 

розумінням емансипації, вільності композиторського й виконавського мислення у 

використанні засобів виразності. 

 

Анкета самооцінювання під час модульних атестацій і концертних виступів 

«Стилевідповідне виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – ХХІ 

століть» 
Шановні студенти! 

Будь ласка, оцініть рівень власної сформованості музично-мисленнєвої 

стилевідповідної дієвості поліфонічного тезаурусу під час засвоєння поліфонічного твору за 

такою шкалою: 5–6 – ці вміння яскраво виражені та властиві мені повною мірою (високий, 

продуктивний рівень); 3–4 – ці вміння достатньо виражені в мене, але проявляються не 

завжди послідовно (середній, усвідомлений рівень); 1–2 – ці вміння в собі майже не 

відзначаю, або відзначаю дуже рідко, відчуваю їх недостатню сформованість або 

відсутність (низький, пасивний рівні). 

  

№ Показники, що характеризують уміння 

 

Рівень 

виявлення умінь 

Вис. Сер. Низьк. 

1 риси тематизму – високий ступінь 

індивідуальності основних елементів твору 

   

2 взаємодія двох фактурних  складів – 

гомофонного та поліфонічного як двох сторін 

неподільно-цільної музичної мови  

   

3 поліфонія – засіб збагачення фактури, оновлення 

інтонаційного матеріалу, прийом побудови 
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контрастного розділу форми, могутній фактор 

узагальнення й поєднання   

4 фактурно-драматургічний пошук нових музично-

мовних елементів, пов’язаних із синтезом 

поліфонічного  та гомофонно-гармонічного 

писання, інструментальний стиль, симфонізація 

фуги  

   

5 вільна різноспрямована поліфонізація фактури: 

кантиленна, інструментально-акордова, 

перетворення супроводу на контрапункт, 

контрапункт контрастних тем; розмаїття 

хроматизовних гармоній і контрапунктичних ідей   

   

6 деструкція класичної гармонії, посилення ролі 

поліфонічних принципів розвитку, інтересу до 

використання барокових контрапунктових форм 
поліфонічної техніки всього періоду розвитку. 

Поліфонічна техніка заснована на ладогармонічній 

мові ХХ ст., поліфонічні твори відображають ідеї та 

погляди сучасної епохи, а також втілюють образи 

старовинної музики  

   

7 «поліфонія» як метафора для позначення 

«поліфонічних» принципів у культурі та різних 

видах мистецтва 

   

8 емансипація, вільність композиторського та 

виконавського мислення у використанні засобів 

виразності  

   

9 різнорівнева діалогічна (полілогічна) взаємодія 

голосів, пластів, засобів 

   

10 сучасні виконавські засоби відтворення 

поліфонії, лінеарності, уявно поліфонічної 

фактури, мікрополіфонії, квазіполіфонії 

   

 

 

Під час виконання Фуги C-dur KV 394 В. А. Моцарта KV 394 студенти, переважно, 

не дотримувалися динамізації музичного розвитку, зокрема, не показали виразно низхідну 

лінію повільних проведень і появу енергійної квартової послідовності, не милувалися 

виразовими можливостями гармонії. Тема у зменшенні проводиться чотирикратно 

протягом чотирьох тактів (36-39). Стилю Моцарта притаманна комбінаторна гра мотивів і 

свобода застосування контрапунктичних закономірностей (М. Чорна), стрімка зміна 

різних музично-смислових станів, а, отже, і здатність до швидкого переключення. У 

Варіаціях для клавіру F-dur K 54 не було осмислено представлено діалогічної взаємодії 

голосів, як прикладу подвійного контрапункту октави, в якому похідне сполучення слідує 

за початковим. Виконуючи фрагмент фіналу Сонати № 29 (op. 106, B-dur) Л. ван 

Бетховена, великому відсотку студентів бракувало вмінь виразно відтворити 

процесуальність музичного розгортання музичного матеріалу, поступове нарощення 

драматичної напруженості, індивідуалізацію елементів фактури. Композитор 

використовує вільне пертворення теми, використовує її звернення, стрети, варіантність 

ритміки. Багатель № 7 op. 119 Л. ван Бетховена вимагала трактування імітаційної 

поліфонії як діалогу, розмови різних людей, однак у більшості студентів це не було 

усвідомлене та представлене під час виконання. Виконання фуги a-moll М. Глінки не 

супроводжувалося розумінням про сполучення у творі класичних традицій із вільним 
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поліфонічним викладенням, поєднанням імітаційного розвитку з підголосковим. 

Виконання фуги № 1 C-Dur Д. Шостаковича з циклу «24 прелюдії і фуги» не 

супроводжувалося специфічною «інтонаційною ровністю» (А. Должанський), не 

відтворювало дух урочистого спокою через напруженість пальців під час розтягування, 

розспіванні мелодії теми. 

За результатами самооцінювання під час модульних атестацій і концертних 

виступів «Стилевідповідне виконання поліфонічної музики другої половини XVIII – 

ХХІ століть» за середньою арифметичною величиною суми відповідей високого 

(продуктивного) рівня досягли 6,58%, середнього (усвідомленого) – 36,16%, низького 

(пасивного) – 55,26% респондентів. 

Таблиця 6 

Рівні сформованості праксеологічного компоненту формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва  

Показники критерію Рівні Гр. (76 осіб) 

міра здатності майстерно оволодіти 

виконавськими засобами аутентичної 

інтерпретації добарокової та барокової 

поліфонії (орнаментика, артикуляція, 

фразування, темпоритм, динаміка 

гучності, педалізація)  

 

К.с. % 

В (Прод.) 3 3,95 

С (Усвід.) 31 40,79 

Н (Пасив.) 42 55,26 

ступінь прояву стилевідповідного 

виконання поліфонічної музики другої 

половини XVIII – ХХІ століть 

В (Прод.) 5 6,58 

С (Усвід.) 29 38,16 

Н (Пасив.) 42 55,26 

Узагальнені відомості В (Прод.) 4 5,26 

С (Усвід.) 30 39,47 

Н (Пасив.) 42 55,27 
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Додаток І 

Творчо-виконавські завдання на виконавське втілення комунікативного 

(діалогового) процесу 

Студентам було запропоновано низку творчих завдань для виявлення вмінь 

виконавського втілення комунікативного (діалогового) процесу. Твори виконувалися на 

індивідуальних заняттях з основного музичного інструменту та під час модульних 

атестацій. Для діагностики вмінь ведення поліфонічної фактури подібно до вербального 

діалогу було обрано такі твори: 

Павана «Сльози» Дж. Доуленда, Фугета h-moll М.Чюрльніса. 

Перед виконанням було сформульовані творчі завдання, зокрема, виразно представити 

партії кожного голосу подібно до вербального діалогу, виокремлювати головні «лінії» звукової 

маси.  

Для діагностики вмінь відтворення стильового діалогу епох було обрано такі 

твори: Алеманда з сюїти f-moll Г. Ф. Генделя – Фуга у старовинному стилі 

М. Мясковського. 

Перед виконанням було сформульовані творчі завдання, зокрема, виявити діалог 

голосів як драматургічну основу розвитку твору, на основі виразного відображення музично-

семантичних позначень у тексті та внутрішнього почуття стилю змалювати образ епохи 

бароко та його реставрації на початку ХХ ст. 

  

Карта експертної оцінки визначення рівня вмінь виконавського втілення 

комунікативного (діалогового) процесу 

 

(ПІБ, курс, університет) за шкалою: 5–6 – уміння яскраво виражені; 3–4 – уміння наявні; 

1–2 – уміння не сформовано 

№ Показники, що характеризують рівень 

виконавського втілення комунікативного 

(діалогового) процесу 

 

Рівні виявлення показників 

Вис. Сер. Низьк. Приміт

ка 

1 лінеарна насиченість фортепіанної фактури, 

слуховий самоконтроль, напруга слухової 

свідомості, інтелектуальна напруга   

    

2 рельєфне, виразне виконання кожного елементу 

музичної тканини як діалогу голосів (людей)  
    

3 відчуття динаміки розгортання звукоформи     

4 чуття й розуміння сутності інтонаційного складу 

музичної мови композитора як внутрішнього діалогу 
    

5 чуття й розуміння сутності діалогічних семантичних 

мікро- і макроструктур форми в контексті стилю 

епохи (композитора) 

    

6 відображення музично-семантичних позначень у 

тексті (фактурні формули, динаміка, штрихи, 

нюансування, мелізматика, темп) згідно з власним 

почуттям стилю епохи та стильового виконавсько-

поліфонічіного еталону 

    

7 вияв діалогу голосів як драматургічної основи 

розвитку твору, визначення кульмінаційних зон 
    

8 визначення логіки ансамблевих (діалогічних) 

відношень голосів у тканині, взаємозв’язку та 

взаємодії теми та протискладань, ролі інтермедій 
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9 діалог епох через поліфонію як відродження 

традицій, любов до старовинної музики, однак 

зі збереженням яскравості й індивідуальності 

інструментальної інтонаційності сучасного 

композитора 

    

10 виконавське дотримання принципів сучасного 

поліфонічного писання 
    

 

Діагностуючи вміння студентів ведення поліфонічної фактури подібно до 

вербального діалогу, експерти зазначали відсутність усвідомлення цього процесу. 

Студенти, переважно, не слідкували за виразним поданням кожної мелодичної лінії, не 

показували логіку їх взаємодії як діалогічну, не вибудовували драматургічний діалогічний 

план твору.  

Виконання Павани «Сльози» Дж. Доуленда та Фугети h-moll М. Чюрльніса, а також 

Алеманди з сюїти f-moll Г. Ф. Генделя і Фуги у старовинному стилі М. Мясковського 

вимагало осмислення виконавцями діалогічного потенціалу поліфонічних творів різних 

епох і стильових традицій, зокрема, глибинної інтонаційної диференціації, а через неї – 

втілення стильової, тематичної, емоційно-образної подібності й різниці. Студенти не 

здійснювали стильового настроювання, не відображували стильової генералізації 

(Є. Назайкінський). 

За результатами експертної оцінки визначення рівня вмінь виконавського 

втілення комунікативного (діалогового) процесу за середньою арифметичною 

величиною суми відповідей високого (продуктивного) рівня досягли 6,58 %, середнього 

(усвідомленого) – 38,16 %, низького (пасивного) – 55,26 % респондентів. 

 

Діагностика вмінь діалогового (полілогового) музично-педагогічного спілкування в 

школі в процесі створення педагогічної інтерпретації поліфонічного твору на основі 

стильового підходу (модифікація положень М. Сибірякової-Хіхловської, О. Іванової) 

 

Шановні студенти! 

Просимо Вас уважно ознайомитись із запитаннями анкети. Виберіть, будь ласка, 

один із запропонованих варіантів відповідей: «ні», «частково, періодично», «так». 

Визначте кількість балів за кожну відповідь, підрахуйте набрану кількість балів за всі 

відповіді та порівняйте Вашу суму балів зі Шкалою вимірювання рівнів діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного спілкування в школі в процесі створення виконавської 

інтерпретації поліфонічного твору на основі стильового підходу 

 

№ Запитання Варіант відповіді 

«Ні» – 1-2 

бал 

«Частково» – 

3-4 бали 

«Так» – 5-6 

балів 

1 Чи вважаєте Ви, що вчитель є творцем 

«поліфонічного» художнього образу 

музичного твору, бо додає до діалогу голос 

власного розуміння, здійснює педагогічну 

інтерпретацію? 

   

2 Чи можна назвати сприйняття школярами 

музичного твору поліфонічною партитурою 

сприйняття, оскільки вона дає змогу 

побачити художній образ твору з різних 
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точок зору? 

3 Чи важливим у світоглядному відношенні, 

з вашої точки зору, є тип уроку музичного 

мистецтва – поліфонічний урок-твір ? 

   

4 Чи розумієте Ви, що на поліфонічному 

уроці-творі відбувається діалог між 

школярами, між їх внутрішнім світом та 

художнім образом поліфонічних творів, 

ознаками стилів, між індивідуальними 

інтерпретаціями художнього образу твору? 

   

5 Чи згодні Ви з думкою, що під час 

застосування педагогічного методу 

«діалог культур» у діалогічному 

середовищі уроку відбуваються: процес 

ознайомлення  школярів з музичними 

епохами та музичними творами, діалог з 

культурою певної епохи, з художньою 

мовою певного музичного твору, занурення 

до культурологічного середовища певного 

музичного твору та епохи? 

   

6 Чи розумієте Ви, що сьогодні 

поліфонічний діалог є такою культурною 

формою, у якій головним фактором є 

співіснування багатьох смислів і 

вирішення проблеми їх взаємодії? 

   

7 Чи є, на Ваш погляд, важливим у засвоєнні 

поліфонічної музики школярами розвиток у 

них поліфонічного слуху, свідомості, 

уявлень про стильові фактурні формули? 

   

8 Чи вважаєте Ви, що інтеграція мистецтв у 

школі не лише сприяє більш глибокому 

розумінню змісту музичного твору, але й 

наближає школярів до усвідомлення 

поліфонії як категорії мистецтва? 

   

9 Чи згодні Ви, що вчитель музичного 

мистецтва сьогодні повинен володіти 

фортепіанною виконавською технікою з 

новітніми ігровими прийомами, 

витонченими виразними засобами 

відтворення сучасної поліфонії: 

парадоксальним використанням динаміки й 

агогіки, вільною інтерпретацією музичного 

часу, його темпо-ритмічних можливостей, 

нетрадиційною аплікатурою тощо? 

   

10 Чи згодні Ви, що «художня фуга» – це 

простір, у якому людська свідомість має 
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можливість перейти до іншої якості 

світосприймання? 

Шкала визначення рівня вмінь діалогового (полілогового) музично-

педагогічного спілкування в школі в процесі створення педагогічної інтерпретації 

поліфонічного твору на основі стильового підходу  

Інструкція: правильна відповідь – 5–6 балів, частково правильна відповідь – 3–4 бали, 

неправильна відповідь – 1–2 бали. 

За середньою арифметичною величиною суми відповідей високого (продуктивного) рівня 

досягли 3,95 %, середнього (усвідомленого) – 40,79 %, низького (пасивного) – 55,26 % 

респондентів. 
 

Таблиця 7 

Рівні сформованості діалогічного (полілогічного) компоненту формування 

поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

Показники критерію Рівні Гр. (76 осіб) 

міра вияву у виконавській інтерпретації 

осмисленості різностильової поліфонічної 

тканини як комунікативного (діалогового) 

процесу 

 

К.с. % 

В (Прод.) 5 6,58 

С (Усвід.) 29 38,16 

Н (Пасив.) 42 55,26 

міра здатності до діалогового 

(полілогового) музично-педагогічного 

спілкування в школі в процесі створення 

виконавської інтерпретації поліфонічного 

твору на основі стильового підходу 

В (Прод.) 3 3,95 

С (Усвід.) 31 40,79 

Н (Пасив.) 42 55,26 

Узагальнені відомості В (Прод.) 4 5,26 

С (Усвід.) 30 39,47 

Н (Пасив.) 42 55,27 
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Додаток К 

Текстологічне завдання «Знайди стильову підказку» 

Завдання полягало у здійсненні зорового аналізу нотного тексту: необхідно було 

визначити образно-стильову спрямованість твору під час аналізу музичної мови, засобів 

музичної виразності, авторських ремарок тощо, уявного виконавського процесу й 

визначити стильову «підказку». Для проведення наочно-текстологічного аналізу нами 

заздалегідь були роздруковані поліфонічні твори таких композиторів без вказівки 

композитора й назви: 

№ Назва твору Стильова «підказка» 

1 Палестріна. Vox dilecti mei ямбічні ритмоінтонації, прообраз 

поліфонічного тематизму типу «ядро-

розгортання» 

2 Г. Пьорсел. Граунд basso ostinato, багата орнаментація 

тканини 

3 Г. Гендель. Алеманда  із сюїти №8 f-

moll 

єдиний ритмічний потік взаємодії ліній, 

розвинена комплементарність голосів 

тканини, система внутрішнього 

кадансування 

4 Фінал струнного квартета №1 G-dur 

K.387 

фуга, сполучена із сонатністю 

5 Л. ван Бетховен. Варіація № 24 з 33 

варіацій на тему Діабеллі ор. 120  

компактна фугета самостійного 

драматургічного значення в циклі 

6 Р. Шуман. П’єса у формі фуги a-moll 

Ор.126 

динамічність музичної тканини, 

нерозривне сплетіння голосів, інтенсивний 

внутрішній розвиток теми 

7 Д. Шостакович. Поховальний марш із 

«Афоризмів» 

гротескова грайливість у триголосному 

каноні 

8 Г. Чеботарян. Гарний настрій. Fugato  скерцозний характер теми, багата детальна 

артикуляція, фактурна, технічна, 

метроритмічна ускланеність 

9 Л. Колодуб. Фуга e-moll благородна експресія, оркестрове 

звучання тембрової палітри голосів, 

технічна ускладненість 

10 М. Дремлюга. У старовинному стилі. G-

dur 
інструментальний тип мелодії у стилі 
бароко, комбінований із засобами сучасної 
мови 
 

 

Аналітично-смислове завдання «План виконавських дій» 

Завдання полягало у здійсненні зорового аналізу нотного тексту: необхідно було 

визначити образно-стильову спрямованість твору, виявити особливості фактур, 

гармонічного плану, окреслити художні та піаністично-технічні труднощі. Для 

проведення аналізу нами заздалегідь були роздруковані поліфонічні твори таких 

композиторів із прізвищем композитора й назвою твору: 
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№ Назва твору Виконавські дії 

1 Дж. Фрескобальді. Токата a-moll гра поліфонічного твору по голосах 

належною артикуляцією; збирання голосів у 

єдину мелодичну лінію, робота над 

аплікатурою, підпорядкованість аплікатури  

артикуляційним та  художнім завданням 

2 Й.С. Бах. Триголосна інвенція f-moll №9 опрацювання виразного подання мотивних 

зв’язків між темою та другим 

протискладанням, фонового подання 

трьох інтерлюдій, пошук доцільного 

темпу, динамічне проростання до 

кульмінацій (т.18,31) 

3 Ф. Шуберт. Фантазія f-moll op. 103 

(заключна частина) 

розбір матеріалу, де тема 2 стає основою 

подвійного фугато: опрацювати 

пофрагментарно цю тему в сполученні з 

новою темою в різних голосах з увагою до 

щільності поліфонічної фактури, 

акцентики, динаміки, поліметрії та 

поліритмії, багатої артикуляції 

4 Г. Пахульський. Канон в сексту ор.26, 

№6 

пофрагментарне опрацювання виразності 

діалогічних реплік між голосами з 

вирізненням різних інтонаційних 

сегментів канонічності (т. 1, 9, 17, 25 

тощо); робота над legato; усвідомлення 

партій правої та лівої рук, як діалогу, по 

горизонталі; опрацювання динамічного 

плану, кульмінацій, змін ладо-емоційного та 

художньо-образного забарвлення  

5 В. Довженко. «Наздогін». Канон в 

октаву C-dur 

 

пофрагментарне опрацювання канону на 2 

теми (1, 3 розділи п’єси – одна тема, 2 

розділ – друга); робота над контрастом 

темпу і характеру (1, 3 розділи – швидкий 

темп, що відповідає жартівливому 

характеру, 2 розділ – стриманий темп, 

урівноважений характер); увага до 

різноманітного, насиченого динамічного 

плану; палітри штрихів, міцні пальці, 

лінеарність на основі широкої наспівної 

фрази, пряма педаль на сильній долі такту  

 

Музичні твори для застосування техніки наочного пошуку поліфонічної фактури 

1. Р. Шуман. Соната для фортепіано № 2 (перша частина) 

2. В. А. Моцарт. Симфонія «Юпітер» (фінал) 

3. Д. Бортнянський. Концерт № 21 (фінал) 

4. П. Чайковський. Квартет № 2 (IV частина) 

5. Д. Шостакович. Прелюдія gis-moll з циклу «24прелюдії і фуги» 

6. «Благословен єси, Господи» із Всенічної служби київського наспіву. 

7. С. Губайдуіна. Чакона для фортепіано 

8. В. Кирейко. Канон gis-moll 
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9. А. Штогаренко. Плясова. 

10. Ю. Буцко. Прелюдія та фугета d-moll 

11. С. Танєєв. Симфонія c-moll (І частина) 

12. Г. Майборода. Роздум 

13. Григоріанський розспів “Pater nostrum” .  

14. Чен І. Ю Дяо 

15. С. Людкевич. Листок з альбому. 

Техніка побудови ланцюгу поліхудожніх (кросмистецьких) поліфонічних аналогій 

 

В. Кандинський. Фуга, 1914 р. 

 

В. Кандинський. Композиція Х, 1939 р. 
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Музей музики в Сіетлі, арх. Ф. Гері, 1999 р. 

 

Концертний зал у Лос-Анжелесі 

 

Таблиця 8 

Динаміка зростання рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва  

за інтелектуальним компонентом 

Показники 

критерію 

 

 

 

Рівні Констатувальний етап Формувальний етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 

К.с. % К.с. % К.с. % К.с. % 

міра здатності до 

самостійного 

накопичення знань зі 

стильових 

особливостей 

поліфонії  

В (Прод.) 2 5,25 1 2,63 2 5,26 9 23,69 

С (Усвід.) 15 39,47 15 39,47 19 50,0 26 68,42 

Н 

(Пасив.) 
21 55,26 22 57,89 17 44,74 3 7,89 

ступінь прояву 

музично-мисленнєвої 

стилевідповідної 

дієвості 

поліфонічного 

тезаурусу 

В (Прод.) 2 5,26 1 2,63 2 5,26 7 18,42 

С (Усвід.) 13 15,79 13 15,79 19 50,0 28 73,68 

Н 

(Пасив.) 
23 60,53 24 63,16 17 44,74 3 7,9 

Узагальнені 

відомості 

В (Прод.) 2 5,26 1 2,63 2 5,26 8 21,05 
С (Усвід.) 14 36,84 14 36,84 19 50,0 27 71,05 
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Н 

(Пасив.) 
22 57,9 23 60,53 17 44,74 3 7,9 

Додаток Л 

 

Слухове завдання на порівняння й зіставлення образу та засобів відображення 

поліфонічної музики різних стилів 
 

№ Тема поліфонічного 

твору 

Композиторські засоби 

виразності 

Виконавські засоби 

виразності 

1 Й. С. Бах. Прелюдія і 

фуга g-moll ДТК 1 том 

(Е. Вірсаладзе) 

Образ скорботи, заглиблена 

лірика, лірико-драматичний 

музичний образ. Двотактова 

контрастна тема, заснована на 

сполученні напружених 

секундових, півтонових 

інтонаційних зворотів із 

патетичним ходом на м.6 до 

акцентованого ввідного тону. 

Другий елемент – вдумливо 

спокійний – заснований на 

мелодичному оспівуванні 3 та 1 

щабелю 

характер інтонування – 

романтично-піднесений, з 

глибиною органного звучання; 

виразне інтонування мотивів як 

діалогу розуму  почуттів, 

пошуку сенсу життя; 

артикуляційна ясність і 

деталізація в тексті, поступова 

зміна динаміки, психологічний 

та емоційний ефект великої сили 

2 Ф. Шопен. Фуга a-moll 

(Д. Демідова) 

Початок фуги не з теми, а з 

модулюючої інтермедії, у якій 

програмується не тільки 

обличчя теми, але й основні 

прийоми її розвитку. Фуга є 

основою поліфонізованого 

сонатного алегро, її тема 

виконує роль ГП. Образ 

енергійний, владно-

настійливий. Його синтаксична 

структура складається з двох 

виразних низхідних секунд з 

альтерацією 3 мінорного 

щабелю (ораторсько-

питального характеру) та 

підсумовуючого тривалого 

ковзного низпадання в 

діапазоні октави. У структурі 

теми закладений широкий 

розмах подальшого розвитку 

лірична природа першої теми 

подається legato, з кульмінацією 

у 4-му такті; рухливість другої 

теми супроводжується 

темповими змінами (piu mosso), 

динамічними змінами (рр), 

чутливим звуковидобуванням; 

кульмінація (т. 47) вимагає уваги 

у виразному виконанні 

висхідного мотиву 

3 С. Франк. Прелюдія, 

хорал і фуга h-moll 

(С. Ріхтер) 

Подвійна фуга з роздільним 

експонуванням тем. Перша тема 

– виразно лірична, розспівна; 

складається з двох фраз; важливі 

інтонації – оспівування V 

щабелю, захват VІІ натурального 

щабелю, висхідна кварта від ІV 

до VІІ щабелю еолійського ладу; 

розспівність, що створена 

ритмічними засобами. Друга 

тема (т. 47–50) – рухливого 

характеру, викладена восьмими, 

містить оспівування квінтового 

стрибка, мелодичного спуску за 

допомогою нижньої допоміжної 

характер інтонування – виразно-

пісенний, із внутрішнім 

безперервним розвитком; 

відчуття гармонічної основи 

мелодики, виразне інтонування 

мотивів як діалогу 

речитативності з пісенністю: 1-й 

мотив-ядро (питання) – 2,3-й 

мотиви–розгортання (пошук 

відповіді) – фраза з 3-х мотивів 

(відсутність відповіді); ясне 

фразування з поступовістю 

динамічного розвитку, увага до 

виконання ліг 
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та камбіати; супроводжкється 

триголосною акордикою 

4 Д. Шостакович. 

Прелюдія і фуга d-moll 

№24 (В. Зирянова) 

Ліричний наспівний образ з 

елементами філософського 

роздуму. Шеститактова 

контрастна тема з інтенсивним 

внутрішнім розвитком. Перший 

мотив-питання (ядро теми) 

заснований на інтонаціях 

висхідної кварти (затакт, нота з 

крапкою та низхідна секунда до 

7 підвищеного щабелю, що 

повисає в просторі). Наступна 

структурна одиниця теми – 

секвенція з двох 2-х низхідних 

мотивів, що оспівують 

гармонічні функції ладу 

(тонічний і натурально-

домінантовий тризвук). Третя 

синтаксична одиниця теми – 

тритактова фраза, що 

опирається на плинність 3-х 

мотивів (висхідна 

дволанцюгова секвенція 

хроматизованих мотивів, що 

ніби пориваються наверх та 

заключного запитального 

«покинутого» тонально 

нестійкого мотиву) 

співуча манера гри; відчуття 

лінеарної основи мелодики; 

виразне інтонування, розбірлива 

артикуляція – подання теми як 

діалогу фраз (патетики з 

лірикою); ясне фразування з 

контрастом штрихів, динаміки    

 

Перцептивно-письмове завдання на стильове порівняння поліфонічних жанрів 

творів одного жанру 

 

 
Поліфонічна 

фактура 

Жанр Твір Стильова ознака 
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Секвенція «Rex caeli, Domine» Голоси рухаються паралельними квартами 

та квінтами, нижній – григоріанський хорал 

Гвідо Аретинський. «Homo erat 

in Jherusalem» 

Прими, секунди, терції, кварти утворені за 

рахунок непрямого руху голосів, вузьке 

розташування з перехрещеннями 

Вінчестерський тропар 

Кембриджського зібрання. 

«Fulgens praeclara»   

Розкріпаченість голосоведіння: голоси 

розходяться до октави й ширше, зливаються 

в унісон та рухаються паралельно у квінту 

та кварту 

«Ut tuo propitiatus» Подвійна мелізматика, v.org. – стрибки, 

великий діапазон, складний малюнок 
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«Velut stele firmamenti» Модальна ритміка на стадії переходу до 

мензуральної; полімелодичність, 

різнотекстовість; лінеарність, остинатно-

варіаційна композиція на основі тенору. 

Стабільні норми вертикалі, емансипується 

ритміка й мелодика верхніх голосів 

Мотет ХХХІІ на тенор «Virgo» Верхній голос очолює тканину, а нижні його 

підтримують контрапунктами  

Машо «Inviolata» Вступний розділ заснований на поступовому 

включенні голосів від триплума, мотетуса до 

нижньої пари 
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«Donna gia fu`leggiadr» Кількість музичних побудов залежить від 

кількості поетичних рядків, підтекстовка з 

великими епізодами розспівів 

Лассо. «La vita fugge» Філософський твір про смисл життя на вірші 

Ф. Петрарки, висока символічність, увага до 

виразовості окремих слів, ладові ефекти, 

декламаційність; поліфонічна «мотетна» 

форма, що на основі імітаційного 

гамоподібного руху в голосах створює 

враження безперервності розвитку; яскравий 

звуковий колорит 

Монтеверді. «Sfogava con le 

stelle»  

Емоційні речитації акордів передають у 

хоровій фактурі схвильований емоційний 

стан  

Палестрина. «Canticum 

Canticorum» 

Величний характер церковної музики; хор 

на тексти Пісні пісней царя Соломона; 

ясність хорової фактури 
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Г. де Машо «Мій кінець, моє 

начало» 

Мелодія, що викладається навпаки, 

сприймається як нова 

В. А. Моцарт «Слава сонцю, 

слава миру» 

Імітація основної світлої, величної мелодії в 

другому та третьому голосах хору за 

законами благозвуччя 

Ю. Щуровський канон a-moll Канонічна імітація на основі розвитку 

народної мелодії. Основна тема - ліричного 

характеру, відповідне виконання якої 

вимагає суцільного пальцевого legato  
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Й. С. Бах. Триголосна інвенція 

№7 e-moll 

Незвичайний за глибиною образного змісту 

образ, скорботно-заглиблена лірика. 

Тематизм наспівний, насичений мелодико-

ладовим розвитком. Виразові інтонації 

(зерно) теми стають основою тривалого 

поліфонічного процесу. Звукообраз фактури 

нагадує тріо дерев’яних духових, що у 14 т. 

змінюється струнними, тобто звучання стає 

ще більш ліричним (Л. Хернаді). 
С. Губайдулліна. Інвенція 

(1974) 

Високотехнічний твір опирається на 7-

тактову тему ускладненого сучасного 

висловлення: інструментальний характер 

викладу, надмірна (ударна) акцентуація 
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мелодичної лінії, швидкий темп, ладова 

знавельованість, поліритмія, що надає 

музиці характеру емоційного сплеску. Жанр 

інвенції є стильовим знаком епохи бароко; їх 

ретрансляторами стає імпровізаційний жанр 

у сукупності з інтонаційною лексикою та її 

просторово-часовою організацією. 

Семантичні фігури та кліше бароко 

органічно вплавлені в текст, однак 

піддаються аналітиці та виконавському 

розшифруванню. Діалог чуже-своє є 

позачасовим 

М. Дремлюга. Інвенція F-dur Приклад тонкої стилізації характерних засад 

композиторів епохи бароко, відтворених 

через призму сучасного сприйняття. У творі 

яскраво проявилися стильові ознаки, 

притаманні письму старих майстрів, а саме: 

точна артикуляція штрихів, характерних 

виконанню на смичкових інструментах, 

використання різних тембральних фарб 

(імітація переключення мануалів клавесину) 
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Й. С. Бах. Прелюдія і фуга Fis-

dur ХТК Т.1 

Світлий, пасторальний характер образу 

твору. Увиразнення 6-го щабелю та 

проведення dis-moll. Двочастинна форма з 

ознаками старовинної двочастинної форми. 

Перша чатсина твору володіє найбільшою 

внутрішньою єдністю. Стабільний темп, 

розбірлива артикуляція 

В. А. Моцарт. Фінал струнного 

квартету G-dur К.387 

Велика поліфонічна форма, сполучення 

фуги і сонати. Сонатний принцип – у 

співвідношенні тональностей в експозиції та 

репризі, поліфонічні принципи (іиітація, 

контрапункт, стрета) – засіб розвитку 

тематизму 

 

Слуховий тренінг для визначення кількості голосів у повній тиші, 

кількості нестандартних тембрів із заплющеними очима:  

Й. С. Бах. Контрапункт 1 з «Мистецтва фуги» у виконанні струнного ансамлю 

колективу на відкритті XVII фестивалю «EARLYMUSIC 2014» 

https://www.youtube.com/watch?v=Bz7qSMt41KA 

Й. С. Бах. Контрапункт 2 з «Мистецтва фуги» у виконанні Ансамблю солістів 

"Концертіно" (Віктор Пономарьов – флейта, Григорий Кац – гобой, Ярослав 

Красніков – скрипка, Софія Красникова – скрипка, Назар Кожухарь – альт, Віктор 

Козодов – віолончель, Павел Саблін – контрабас, Дмитро Шведов – клавесин).Запис 

з концерту 11.04.2010 р. https://www.youtube.com/watch?v=3cvzVz_JPHo 

Й. С. Бах. Контрапункт 2 з «Мистецтва фуги» у виконанні квартету 

саксофонів Quasar (Канада). Яані кірик, Санкт-Петербург, 4.10.2014. Marie-Chantal 

Leclair. Mathieu Leclair. André Leroux. Jean-Marc Bouchard. Контрапункт 9. 

Контрапункт 7. https://www.youtube.com/watch?v=zUZmBlm0TqQ 

J. S. Bach. The Art of Fugue BWV 1080 орган 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrb0dHKJBR4 

Глен Гульд. Й. С. Бах. «Мистецтво фуги»  

https://www.youtube.com/watch?v=Bz7qSMt41KA
https://www.youtube.com/watch?v=3cvzVz_JPHo
https://www.youtube.com/watch?v=zUZmBlm0TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lrb0dHKJBR4
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https://www.youtube.com/watch?v=4uX-5HOx2Wc 

Вадим Холоденко (фортепіано). Й. С. Бах. Контрапункт 1-4 з «Мистецтва фуги» 

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

Бах. 30 инвенций. Лекція-концерт Артема Ляховича. Коледж ім. Б. Гринченка, 

Київ, 6.12.2016 р. https://www.youtube.com/watch?v=6p5JKZoccuE 

 

Матеріал для визначення імітаційного та неімітаційного поліфонічного письма 

Аудіальний: 

1. Дж. Палестрина. «Ave Maria» 

2. К. Монтеверді. «Salve, o Regina» 

3. А. Ведель. Хоровий концерт «Помилуй мя, Господи» 

4. Д. Букстехуде .«Прелюдія і фуга» для органа 

5. Й. С. Бах ДТК. Прелюдія і фуга а-moll з т. 2  

6. Ф. Шопен. Етюд cis-moll, ор. 25, № 7 

7. Д. Бортнянський. Концерт № 11, фінал 

8. Р. Шуман. Новелетта № 8 

9. Р. Щедрін. Прелюдія і фуга  Des-dur 

10. М. Скорульський. Фуга d-moll 

 

Візуальний: 

1. О. Лассо. “Ne timeas Maria” 

2. Дм. Бортнянський. Хоровий концерт № 16 «Вознесу Тя, Боже мой, Царю 

мой». Ч. 4 «Веселися, о Господи» 

3. Дж. Фрескобальді.  «Токатта» для клавіра 

4. Й. С. Бах ДТК. Прелюдія та фуга h-moll з т. 1  

5. В. А. Моцарт. Симфонія «Юпітер», фінал 

6. Л. ван Бетховен. Святкова месса, «Credo» 

7. Ф. Шопен. Етюд f-moll, ор. 10, № 9 

8. С. Танєєв. Симфонія с-moll, 1 ч. 

9. П. Хіндеміт. Фуга in D 

10. Ю. Юцевич. Фуга e-moll 

https://www.youtube.com/watch?v=4uX-5HOx2Wc
https://www.youtube.com/watch?v=LPCHJDAQBMs
https://www.youtube.com/watch?v=6p5JKZoccuE
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Таблиця 9 

Динаміка зростання рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва  

за перцептивним компонентом 

Показники 

критерію 

 

 

 

Рівні Констатувальний етап Формувальний етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 

К.с. % К.с. % К.с. % К.с. % 

ступінь прояву 

розвиненості 

поліфонічно-

стильового слуху, 

перцепції та 

самоперцепції  

В (Прод.) 3 7,89 3 7,89 5 13,16 9 23,68 

С (Усвід.) 14 36,84 16 42,11 18 47,37 27 71,05 

Н 

(Пасив.) 
21 55,26 19 50,0 15 39,47 2 5,26 

міра виявлення 

здатності до 

перцептивного 

цілісного образно-

стильового 

узагальнення-оцінки 

музичного образу в 

контексті його 

поліфонічного 

розкриття 

В (Прод.) 3 7,89 3 7,89 3 7,89 7 18,42 

С (Усвід.) 12 31,58 14 36,84 18 47,37 29 76,32 

Н 

(Пасив.) 
23 60,53 21 55,26 17 44,74 2 5,26 

Узагальнені 

відомості 

В (Прод.) 3 7,89 3 7,89 4 10,52 8 21,05 
С (Усвід.) 13 34,21 15 39,47 18 47,37 28 73,69 

Н 

(Пасив.) 
22 57,9 20 52,64 16 42,11 2 5,26 
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Додаток М 

Музичний матеріал для виконавсько-продуктивного та інтерпретаційно-

комунікативного етапів формувального експерименту 
 
В. Бьорд. Алеманда королеви 

Й. Пахельбель. Чакона 

Й. С. Бах. Партита № 2  с-moll BWV 826  

Й. С. Бах. 12 маленьких прелюдій з циклу «Маленькі прелюдії і фуги» 

О. Скрябін. Прелюдія № 2 з циклу «24 прелюдії» 

М. Скорик. Партита № 5 

Юєн Сяо Сен. «Розмова двох» 

Чен І. «Ю Дяо» 

 

Канони: 

Дж. П. Чима. Зразок 

Дж. Каваццоні. Гімн  

С. Франк. Канон Е-dur 

О. Лядов. Канон с-moll 

Л. Ревуцький. Канон b-moll (1927) 

Л. Грабовский. Канон d-moll 

Інвенції: 

Й. С. Бах. Двоголосна інвенція № 7 e-moll 

Й. С. Бах. Триголосна інвенція № 11 g-moll  

С. Губайдулліна. Інвенція (1974) 

Фуги: 

Дж. Фрескобальді. Фуга e-moll, фуга e-moll-C-dur з циклу «Три фуги» 

Й. Пахельбель. Прелюдія і фуга e-moll. 

Й. С. Бах. Прелюдія і фуга ДТК  

В. А. Моцарт. Фуга g-moll (К.401)  

Л.ван Бетховен. Соната № 29, І ч. 

Й. Брамс. Прелюдія і фуга для органу a-moll 

Р. Шуман. П’єса у формі фуги  a-moll ор. 126 

М. Глінка. Триголосна фуга Es-dur  

П. Чайковскький. Прелюдія і фуга Gis-dur ор. 21 № 2 

М. Римський-Корсаков. Фуга g-moll на тему ВАСН 

С. Франк. Прелюдія, фуга і варіації h-moll  

О. Глазунов. Прелюдія і фуга d-moll ор. 62 

П. Хіндеміт. Фуга in G, фуга in F 

М. Мясковський. Фуга h-moll, ор. 78 № 1 

Д. Шостакович. Прелюдія і фуга І C-dur, ІІ a-moll з циклу «24 прелюдії і 

фуги» 

Р. Щедрін. Прелюдія і фуга ІІ, a-moll з циклу «24 прелюдії і фуги» 

Р. Щедрін. Прелюдія і фуга ХХІ, В-dur з циклу «24 прелюдії і фуги» 

М. Капустін. Прелюдія і фуга № 9 As-dur з циклу «24 прелюдії і фуги» 

М. Скорик. Прелюдія і фуга Des-dur 

Ю. Іщенко. Прелюдія і фуга in А 

Ан. Александров. Фуга g-moll ор. 33 № 4 

В. Полторацький. Прелюдія і фуга Е-dur ор. 16 № 9 

К. Сорокін. Прелюдія і фуга Des-dur ор.75 № 3 

М. Тіц. Прелюдії та фуга d-moll з Поліфонічної сюїти № 1 ор. 36 
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Список творів на вияв поліфонічного потенціалу фактури 

 

Й. С. Бах. Клавірний хорал № 7 «Nun lob’, mein Seel’, den Herren» 

Д. Кабалевський. Етюд F-dur 

Р. Леденьов. Сніжна королева  

В. Блок. Карельська лірична 

К. Сорокін. Варіації на російську народну пісню. Ор. 10. Варіація № 7 

 

 

 

Таблиця 10 

Динаміка зростання рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва  

за праксеологічним компонентом 

Показники критерію 

 

 

 

Рівні Констатувальний етап Формувальний етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 

К.с. % К.с. % К.с. % К.с. % 

міра здатності 

майстерно оволодіти 

виконавськими 

засобами аутентичної 

інтерпретації 

клавірної добарокової 

та барокової поліфонії 

(орнаментика, 

артикуляція, 

фразування, 

темпоритм, динаміка 

гучності, педалізація)  

В (Прод.) 1 2,63 2 5,26 4 10,52 8 21,05 

С (Усвід.) 17 44,74 14 36,84 18 47,36 25 65,79 

Н 

(Пасив.) 
20 52,63 22 57,9 16 42,11 5 13,16 

ступінь прояву 

стилевідповідного 

виконання 

поліфонічної музики 

XVIII – ХХІ століть 

В (Прод.) 1 2,63 2 5,26 2 5,26 6 15,79 

С (Усвід.) 15 39,47 14 36,84 16 42,11 27 71,05 

Н 

(Пасив.) 
22 57,89 22 57,9 20 52,63 5 13,16 

Узагальнені 

відомості 

В (Прод.) 1 2,63 2 5,26 3 7,89 7 18,42 
С (Усвід.) 16 42,11 14 36,84 17 44,74 26 68,42 

Н 

(Пасив.) 
21 55,26 22 57,9 18 47,37 5 13,16 

 



 

284 

Додаток Н 

Завдання «Минуле і сучасність партити» 

Рівень Партита № 2  с-moll 

BWV 826 Й. С. Баха 

Партита № 5 М. Скорика 

композитор Симфонія-алеманда-куранта-

сарабанда-рондо-каприччіо 

Художній контраст як 

антиномія життя та смерті, 

хаосу та порядку в усьому 

Музична мова п’єс – втілення 

афектів (коло емоцій-образів – 

ораторська драматичність, 

виточений ліричний монолог, 

моторне скерцо; пісенність, 

спокій; активний сплеск; 

роздум-зосередженість, 

величність; легкість, 

скерцозність, м’якість; 

емоційний сплеск, безупинність 

потоку) 

Естетика вигадливості, вільні 

структури побудови номерів  

 

Прелюдія-вальс-хор (хорал)-

арія-фінал 

Мистецька інтроверсія 

(суб’єктивне переосмислення, 

В. Степурко) 

 

Бароковий твір за жанрово-

стильовими особливостями 

 

Музична мова п’єс – поєднання 

різних жанрових і стильових 

ознак нео-: необароко, 

неокласицизм, неоромантизм 

 

Іронічна споглядальність 

 

Теми «молитовного 

хоралу», «нездійсненної мрії», 

«годинника часу» та ін. знаки 

минулого музичної культури 

інтерпретатор Технічна ускладненість 

клавесинної фактури 

Співвідношення мелодії та 

гармонії; виразно-естетичні 

характеристики мелодії, 

галантність; багата 

артикульованість 

Вибір темпу – за жанром, 

фактурою та гармонійною 

логікою 

Аплікатурна довершеність 

орнаментики 

Втілення контрастів у одній 

тональній фарбі засобами 

виконавської виразності 

Високопрофесійні стилізації на 

основі протиставлення, 

взаємопроникнення, стильового 

проростання або розпорошення  

Стан внутрішньої інтелектуальної 

напруги 

Знаходження власної щемливої 

інтонації 

Жанровий контраст (Прелюдія, 

партії рук: романтично-барокове 

арпеджіато-політонально 

дзвонарний акорд та ін. частини 

твору) 

 

слухач Цикл танцювальних п’єс на 

основі єдиної тональності, 

заснований на принципі 

контрасту темпу, характеру 

руху, метроритму та ін. засобів 

Симфонія – нетанцювальний 

вступ до циклу 

Парадоксально витончений 

творчий метод композитора 

Суб’єктивне ставлення до 

стильових ознак минулих епох 

Концепційність інтелектуальної 

гри різноманістними стилями 

Співтворення з автором 

філософсько-поетичної концепції 

твору 

Знаходження власної щемливої 

інтонації 
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Емоційна множинність тематизму 

(Вальс: іронічна драматизація, 

джазовий відтінок «хлоп’яцтва» 

та ін.) 

студент Різножанрова та 

різнохарактерна музика 

танцювальної природи 

(некваплива німецька алеманда, 

жвава французька куранта, 

повільна урочиста сарабанда та 

ін.) на основі поліфонічного 

мислення та поліфонічної 

фактури    

Інструментальний діалог 

(полілог) голосів 

Енциклопедія виконавських 

прийомів клавірної музики 

епохи бароко 

Полістилістика, важкість 

трактування стилю однозначними 

категоріями 

 Образне перевтілення та 

переосмислення жанрових умов 

існування стильових ознак різних 

епох 

Окремі персонажі дійства – 

жанрові та стильові ознаки, що не 

співпадають 

Жанровий антагонізм  

(Прелюдія – хорал і 

додекафонна побудова, Арія 

– класична стилістика з 

дисонантною 

хроматизацією) 

 

учитель Культ танцю в епоху бароко 

Реконструкція старовинних 

танців, їх малюнок 

Вираз характеру танцювального 

руху, стилістики танців у 

музичному матеріалі танців 

партити 

Хореографічні 

фігурації→фразування та 

орнаментика мелодичної лінії 

Емблематичність па→музичні 

афекти, риторика 

Розмаїття танцювальних 

типів→пістрявість і краса 

контрастів циклічної форми 

Відеоматеріали з історико-

побутового танцю  

Прелюдія – 2 жанрових елементи, 

що передають риси дзвонарності 

та пейзажної акварельності 

Знак Прелюдії № 1 I тому ДТК 

Й. С. Баха 

Трагічний образ (Хорал) та 

його історичні коріння 

Форма партити як модель 

симфонічного мислення, 

втілення контрасту в музиці  

Партита в М. Скорика – 

діалог зі стилями минулих 

століть  

 

Таблиця 11 

Динаміка зростання рівнів сформованості поліфонічно-виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва  

за діалогічним компонентом 

 

Показники 

критерію 

 

 

 

Рівні Констатувальний етап Формувальний етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 Осіб 38 

К.с. % К.с. % К.с. % К.с. % 
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міра вияву у 

виконавській 

інтерпретації 

осмисленості 

різностильової 

поліфонічної тканини 

як комунікативного 

(діалогового) процесу 

В (Прод.) 2 5,26 2 5,26 3 7,89 10 26,32 

С (Усвід.) 17 44,74 12 31,58 17 44,74 26 68,42 

Н 

(Пасив.) 
19 50,0 24 63,16 18 47,37 2 5,26 

міра здатності до 

діалогового 

(полілогового) 

музично-

педагогічного 

спілкування в школі в 

процесі створення 

виконавської 

інтерпретації 

поліфонічного твору 

на основі стильового 

підходу 

В (Прод.) 2 5,26 2 5,26 3 7,89 8 21,05 

С (Усвід.) 17 44,74 14 36,84 19 50,0 28 73,68 

Н 

(Пасив.) 
19 50,0 22 57,89 16 42,11 2 5,26 

Узагальнені 

відомості 

В (Прод.) 2 5,26 2 5,26 3 7,89 9 23,69 
С (Усвід.) 17 44,74 13 34,21 18 47,37 27 71,05 

Н 

(Пасив.) 
19 50,0 23 60,53 17 44,74 2 5,26 
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Додаток О 

Таблиця 12 

Динаміка зростання рівнів сформованості структурних компонентів поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (констатувальний і 

формувальний зрізи) 

 

Структурні 

компоненти 

Рівні Констатувальний 

експеримент 

Після проведення 

формувального 

експерименту 

(підсумковий зріз) 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

інтелектуальний В (Прод.) 5,26 2,63 5,26 21,05 
С (Усвід.) 38,84 36,84 50,0 71,05 
Н(Пасив.) 57,9 60,53 44,74 7,9 

перцептивний В (Прод.) 7,89 7,89 10,52 21,05 
С (Усвід.) 34,21 39,47 47,37 73,69 
Н (Пасив.) 57,9 52,64 42,11 5,26 

праксеологічний В (Прод.) 2,63 5,26 7,89 18,42 
С (Усвід.) 42,11 36,84 44,74 68,42 
Н (Пасив.) 55,26 57,9 47,37 13,16 

діалогічний В (Прод.) 5,26 5,26 7,89 23,69 

С (Усвід.) 44,74 34,21 47,37 71,05 
Н (Пасив.) 50,0 60,53 44,74 5,26 

 

Таблиця 13 

Узагальнені відомості рівнів сформованості структурних компонентів поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (порівняльний аналіз 

констатувального експерименту й підсумкового зрізу після проведення 

формувального експерименту за всіма компонентами) 

 

Рівні сформованості Констатувальний 

експеримент 

Після проведення 

формувального експерименту 

(підсумковий зріз) 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Високий 5,26 5,26 7,9 21,05 

Середній 39,47 36,84 47,36 71,05 

Низький 55,27 57,9 44,74 7,9 

 

 

 



 

288 

Додаток П 

Список публікацій за темою дисертації, 

відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Хань, Ле (2018). Сутність та структура поліфонічно-виконавських 

умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і 

практика, 24, 2, 170–176. 

2. Хань, Ле (2018). Наукові підходи та педагогічні принципи 

формування виконавсько-поліфонічних умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано. Науковий вісник 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. Серія: Педагогіка, 5 (124), 20–22. 

3. Хань, Ле (2018). Педагогічні умови формування поліфонічно-

виконавських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Педагогічні 

науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9 (83), 336–347. 

4. Хань, Ле (2018). Експериментальне впровадження методики 

формування поліфонічно-виконавських умінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва на основі стильового підходу. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології, 10 (84), 237–251. 

5. Хань, Ле (2018). Педагогічний потенціал поліфонії у формуванні 

діалогічного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Humanitarium, 2, 43, 140–147. 

Стаття у науковому зарубіжному виданні 

6. Han, Le, (2019). About the content of  «Polyfony» discipline in the 

special training of future teachers of music art. The scientific heritage, 31, 2, 51–

56. 

Праці апробаційного характеру 

7. Хань, Ле (2017). Поліфонічно-виконавські уміння студента-піаніста 

в контексті педагогічних завдань мистецької освіти. Проблеми та 

http://humanitarium.online/index.php/hum
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перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах 

Європи та Азії: матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, 110–112. Режим доступу: 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3646. 

8. Хань, Ле (2017). Багатоаспектність застосування поліфонії у 

мистецькій освіті. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському 

просторі: матеріали ІІІ Міжнародного конгресу, 326. 

9. Хань, Ле (2017). Дидактический потенциал творчества И. С. Баха в 

развитии полифонического мышления будущих учителей музыки. Музична та 

хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: 

матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів, 2, 79–81. 

10. Хань, Ле (2018). Стильова диференціація як методичний ресурс 

формування поліфонічних умінь студентів-піаністів. Музична та хореографічна 

освіта в контексті культурного розвитку суспільства: матеріали 

ІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів, 1, 119–121. 

Відомості про апробацію результатів дисертації на конференціях 

 

Міжнародних 

 

1. «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 

тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-Хмельницький, 2017); 

2.  «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2017);  

3. «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2018);  

4. «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» 

(Одеса, 2017); 

5.  «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної 

парадигми освіти» (Кропивницький, 2017); 

http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3646
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6.  «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, 

проблеми та перспективи» (Умань, 2017); 

7.  «Мистецтво у нелінійному просторі» (Тернопіль, 2018); 

Всеукраїнській 

8.  «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» (Ніжин, 2018). 
 


