
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М. П. ДРАГОМАНОВА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені А. C. МАКАРЕНКА 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису  

 

 

РЯБОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 

 

УДК 37.018.54.016:785-053.6](043.3) 

 

 

ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ  

У КОЛЕКТИВНОМУ МУЗИКУВАННІ 

  

13.00.02 – теорія та методика музичного навчання  

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

 

Дисeртaцiя мiстить рeзультaти влaсниx дослiджeнь. Використaння iдeй, 

рeзультaтiв i тeкстiв iншиx aвторiв мaють посилaння нa вiдповiднe джeрeло 

___________________ О. В. Рябова 

 

Науковий керівник: Завадська Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних 

наук, професор 

 

СУМИ – 2021 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Рябова О. В. Формування музично-стильових уявлень підлітків у 

колективному музикуванні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2021. 

Зміст анотації 

Дисертацію присвячено проблемі формування музично-стильових 

уявлень підлітків у процесі колективного музикування. З’ясовано теоретичні 

основи формування музично-стильових уявлень підлітків. Представлено 

науковий аналіз поняття «стиль» з позицій філософії, культурології, 

психології, мистецтвознавства. Розглянуто та уточнено зміст поняття «музичний 

стиль», яке тлумачиться як психологічно зумовлена категорія музичного 

мислення, що, у вигляді цілісної системи ресурсів музичного мовлення, 

визначеним способом відображає глибинні інтонаційні процеси всередині 

змістовної форми.  

Педагогічний аспект категорії музичного стилю розглянуто з позиції 

виховання музиканта-виконавця. Встановлено, що індивідуальний 

виконавський стиль є результатом органічного синтезу композиторської та 

виконавської творчості, який досягається за допомогою технічних і художніх 

засобів майстерності музиканта-виконавця. Специфічним аспектом 

виконавського стилю є оркестровий стиль, який утворюється оркестровими 

засобами, переважно тембро-фактурними.  

З’ясовано, що процес осягнення стильових явищ музичного мистецтва 

здійснюється шляхом формування музично-стильових уявлень особистості. На 

підставі теоретичного аналізу категорій «музичний стиль», «уявлення», 

«музично-слухові уявлення» розкрито сутність поняття «музично-стильові 

уявлення підлітків», що розглядаються як утворений на основі інтонаційної ідеї 
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синтезований комплекс художньо-звукових образів, збережений у свідомості 

учнів у результаті операцій музичного мислення, спрямованих на адекватне 

сприймання та відтворення стильових явищ музичного мистецтва. Структура 

досліджуваного феномену включає такі компоненти: потребово-пізнавальний, 

що містить потребу у стилевідповідному виконанні музичних творів, музично-

історичні та музично-теоретичні знання; операційно-технологічний, котрий 

охоплює музично-аналітичні вміння, здатність до інтонаційно-смислового 

втілення музичного стилю засобами виразності та виконавсько-рухові вміння; 

регулятивно-оцінний, до якого входять здатність до регуляції емоційно-

психологічного стану в процесі стилевідповідного виконання музичних творів, 

здатність до самоконтролю в процесі виконання музики різних стилів, оцінка 

міри стилевідповідності власного виконання музичних творів. 

Виявлено особливості процесу колективного музикування та його 

впливу на формування музично-стильових уявлень підлітків у закладах 

музичної освіти. Розглянуто властивості підліткового віку і визнано  провідну 

роль спілкування у музичному навчанні підлітків, що зумовило визначення 

колективного музикування як потужного засобу формування всіх 

компонентів структури їх музично-стильових уявлень. Встановлено, що 

колективне музикування – це форма колективної музичної діяльності, яка 

виявляє знання, вміння та навички всіх учасників колективу у процесі 

емоційно виразного, інтерпретаційно визначеного, ансамблево узгодженого 

виконання музики. Розкрито специфіку камерно-оркестрової діяльності як 

різновиду колективного музикування і виявлено її позитивний вплив на 

процес формування музично-стильових уявлень підлітків. 

Розроблено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. Перша 

умова – створення мотиваційно-стимулюючого середовища освітнього 

процесу задля усвідомлення значущості стилевідповідного виконання 

оркестрових музичних творів. Це здійснюється шляхом ретельного добору 

репертуару для гри в камерному оркестрі та організації активної концертної 
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діяльності колективу. Друга умова – комплексне використання різних форм 

навчальної діяльності, їх варіативність. Це проявляється у доцільному 

застосуванні колективних, групових та індивідуальних форм занять. Третя 

умова – забезпечення творчої взаємодії між учасниками колективу – 

викладачами та учнями підліткового віку у процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики. Це передбачає 

спільну творчість на засадах співробітництва, рівність у спілкуванні та 

партнерську комунікацію. 

На основі контекстного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного 

підходів розроблено та теоретично обґрунтовано методику формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні, яка 

передбачає три етапи її впровадження: адаптаційно-інформативний, 

поглиблювально-аналітичний та продуктивно-синтезуючий. Найсуттєвішою 

особливістю цієї методики є те, що всі структурні компоненти музично-

стильових уявлень формуються на всіх етапах, на кожному з яких 

відбуваються якісні зміни в досліджуваному феномені.  

Перший етап передбачає стимулювання процесу формування музично-

стильових уявлень у період адаптації підлітків до умов колективного 

музикування за допомогою методів розповіді, заохочення, прикладу і 

наслідування, прослуховування різностильових музичних творів, 

відвідування концертів камерної оркестрової музики, дотримання ритмічної 

єдності, активізації слухового контролю, адаптації до стресової ситуації. 

Другий етап має на меті продовжити формування музично-стильових 

уявлень під час активної діяльності підлітків у складі камерного оркестру 

шляхом використання таких методів, як бесіда, відеометод, стильовий аналіз 

музичних творів, демонстрування, вправи та привчання, пояснення, 

самостійне опрацювання музичного матеріалу, практична перевірка, 

імітаційне моделювання. Третій етап спрямовується на оволодіння учнями 

синтетичним комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для роботи 

над оркестровими творами різних стилів, що здійснюється за допомогою 
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методів педагогічної майстерні та проєкту.  

Визначено критерії та показники сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків – учасників камерного оркестру закладу музичної освіти, а 

саме: міра зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному виконанні 

оркестрових музичних творів (ступінь інтересу до стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів; обсяг музично-історичних та 

музично-теоретичних знань); ступінь оволодіння музично-аналітичними та 

музично-виконавськими вміннями, необхідними для стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики (здатність до стильової атрибуції 

музичних творів; здатність до інтонаційно-смислового втілення музичного 

образу; міра володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів); здатність до діагностики та 

корекції якості власного стилевідповідного виконання камерної оркестрової 

музики (здатність до регуляції емоційного стану в процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики; здатність до 

самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі; здатність до адекватного 

оцінювання міри стилевідповідності власного виконання оркестрових 

музичних творів). Аналіз результатів констатувального експерименту 

дозволив виявити три рівні сформованості досліджуваного феномену: 

високий, середній та низький. 

Розроблено та теоретично обґрунтовано організаційно-методичну модель 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні, 

до якої увійшли такі складові: мета, результат, наукові підходи, структурні 

компоненти, етапи та методи формувальної роботи, педагогічні умови, критерії 

з показниками та рівні сформованості досліджуваного феномену. 

Реалізація цієї організаційно-методичної моделі, яка відображає 

взаємозв’язки всіх складових процесу практичного опанування учнями 

стилевідповідним виконанням оркестрових музичних творів, дозволила 

експериментально перевірити ефективність методики та педагогічних умов 

формування музично-стильових уявлень підлітків у процесі діяльності 
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камерних оркестрів закладів музичної освіти. Успішність формувальної 

роботи на кожному етапі забезпечувала реалізація однієї з трьох означених 

педагогічних умов. 

Успішний перебіг першого (адаптаційно-інформативного) етапу 

ґарантувала реалізація першої педагогічної умови: створення мотиваційно-

стимулюючого середовища освітнього процесу задля усвідомлення значущості 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Успішність 

формувальної роботи на другому (поглиблювально-аналітичному) етапі  

забезпечувала реалізація другої педагогічної умови: комплексне використання 

різних форм навчальної діяльності, їх варіативність. Ефективність 

формувальної роботи на третьому (продуктивно-синтезуючому), 

завершальному етапі ґарантувала реалізація третьої педагогічної умови: 

забезпечення творчої взаємодії між учасниками колективу – викладачами та 

учнями підліткового віку – у процесі опанування стилевідповідним виконанням 

камерної оркестрової музики. Результативність процесу формування музично-

стильових уявлень підлітків забезпечувала їх спільна з викладачами діяльність 

у складі камерного оркестру, спрямована на виявлення стильових ознак 

музичних творів. 

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи засвідчив 

ефективність експериментальної роботи й підтвердив доцільність 

упровадження розроблених педагогічних умов і методики формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні в процесі 

діяльності камерних оркестрів закладів музичної освіти.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження визначається 

тим, що в ньому вперше здійснено цілісне дослідження формування музично-

стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні; розкрито сутність та 

визначено структуру музично-стильових уявлень підлітків у єдності потребово-

пізнавального, операційно-технологічного та регулятивно-оцінного 

компонентів; виявлено особливості колективного музикування як ефективного 

засобу формування музично-стильових уявлень підлітків у процесі їх спільної з 
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викладачами діяльності, спрямованої на емоційно виразне, інтерпретаційно 

визначене, ансамблево узгоджене стилевідповідне виконання оркестрових 

музичних творів; обґрунтовано педагогічні умови та розроблено комплекс 

методів, що забезпечують позитивний вплив колективного музикування на 

формування музично-стильових уявлень підлітків; визначено критерії, 

показники та встановлено рівні сформованості музично-стильових уявлень 

підлітків – учасників камерного оркестру. 

Уточнено зміст основоположних понять дослідження, а саме: «музичний 

стиль», «музично-стильові уявлення», «колективне музикування». 

Подальшого розвитку набули положення педагогічної науки про засоби 

виховання музиканта-виконавця на принципах гуманізму та 

культуровідповідності; теоретико-методичні засади практичного застосування 

педагогічного потенціалу колективного музикування в навчанні учнів у 

закладах музичної освіти. 

Практичне значення дослідження полягає в розробці методів 

діагностики сформованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників 

камерного оркестру, а також в ефективності апробації запропонованих 

педагогічних умов та авторської методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні. Матеріали дослідження можуть 

слугувати підставою для оновлення змісту навчальних дисциплін «Оркестровий 

клас», «Квартетний клас», «Ансамбль скрипалів», «Методика навчання гри на 

струнно-смичкових інструментах», а також використовуватись для написання 

навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій з питань 

виховання музиканта-виконавця в музичних навчальних закладах різного типу. 

Ключові слова: музичний стиль, музично-стильові уявлення підлітків, 

колективне музикування, педагогічні умови, методика формування музично-

стильових уявлень підлітків. 
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ABSTRACT 

Riabova O. V. Music and Style Shaping of Teenage Notions in Collective 

Music-Making. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript.  
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Theory and Methods of Musical Education. – National Pedagogical Dragomanov 

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

2021. 

The contents of the abstract 

The thesis is devoted to the problem of music and style shaping of teenage 

notions in the process of collective music-making. The theoretical principles of music 

and style shaping of teenage notions  have been articulated. The scientific analysis of 

the style concept is presented from the perspective of philosophy, psychology, 

culturology, the study of art. The substance of the musical style concept has been 

considered and explained. It is interpreted as a psychologically conditioned category 

of a person’s musical thinking that reflects deep intonation processes within the 

meaningful form.  

The pedagogical aspect of the musical style category is considered from the 

point of music performer education. It has been found out that an individual 

performer’s style is the result of a natural synthesis of composer and performer 
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creativity achieved through the artistic and technical skills of the music performer. 

The orchestra style is a specific aspect of the performer style formed by orchestral 

means,  mostly timbre and texture.  

It has been found out that the process of the music stylistic phenomenon 

comprehension occurs through a person’s music and style notions.  The content of 

teenage music and style notions is revealed as the synthesized complex of artistic and 

sound images that are formed on the basis of the intonation idea. This complex is 

fixed in minds of the students as a results from musical thinking operations. The 

structure of the investigated phenomenon comprises necessary and cognitive, 

operating and technological, regulative and evaluating components.  

 The features of collective music-making and its influence on the music and style 

shaping of teenage notions in music education institutions have been identified. The 

features of teen-age are considered. The leading role of communication in the teen-

age music education is recognized. It is found out that collective music-making is a 

kind of interpersonal communication, a form of collective music activity displaying 

knowledge, skills and abilities of all the group members in the process of emotional 

expressive, interpretatively defined, ensemble agreed performance of musical works. 

The specifics of chamber orchestra activity as a kind of collective music-making have 

been revealed and its positive influence on the process of music and style shaping of 

teenage notions has been elicited. 

Pedagogical conditions of music and style shaping of teenage notions in 

collective music-making have been developed and theoretically grounded. The first 

condition is the creation of a motivating and stimulating environment of the 

educational process to realize the importance of style-relevant performance of the 

orchestral musical works. It is implemented by careful selection of repertoire for 

playing in a chamber orchestra and by organizing of intense collective concert 

activity. The second condition is the integrated application of various forms of 

educational activity and its variability. It is expressed in the appropriate use of 

collective, group, and individual forms of studies. The third condition is to ensure 

creative interaction of collective participants, teachers, and teenage students in the 
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process of mastering of style-relevant performance of chamber orchestra music. It 

presupposes common creativity based on cooperation and equality in partnership 

communication. 

The methods of music and style shaping of teenage notions in collective music-

making have been developed and theoretically grounded on the basis of the context, 

learner-centered and activity approaches. These methods involves three stages: 

adaptation and information, deepening and analytic, productivity and synthesizing. 

The first stage, adaptation and information, involves the stimulation of the shaping 

process of music and style notions during the period of teenagers’ adaptation to the 

collective music-making conditions. The deepening and analytic second stage has a 

purpose continuation of shaping the process of teenage music and style notions 

during the intense teenage chamber orchestra activity. The productive and 

synthesizing third stage is aimed at mastering students’ integrated set of knowledge 

and skills needed for work on different style pieces in process of chamber orchestra 

activity. The most significant feature of indicated methods is that all the structural 

components of music and style teenage notions are shaped at all stages, and at each of 

them is characterized by qualitative changes in the investigated phenomenon.  

The criteria of music and style notions formation of teenage students, chamber 

orchestra participants of music education institution have been determined, in 

particular: a measure of interest in conscious style relevant performance of orchestral 

musical works; the degree of mastering musical and analytical, musical and 

performing skills necessary for style relevant performance of chamber orchestra 

music; ability to diagnose and improve the quality of their own style relevant 

performance of chamber orchestral music. The shaping levels of the investigated 

phenomenon were defined: high, medium, and low.  

The organizing and methodical model of music and style shaping of teenage 

notions in collective music-making has been developed and theoretically grounded. 

This model includes the following components: goal, result, the scientific approaches, 

the structural components, stages and methods of molding work, pedagogical 

conditions, the criteria and shaping levels of the investigated phenomenon.  
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The efficiency of methods and pedagogical condition of music and style 

shaping of teenage notions in process of chamber orchestra activity in music 

education institution have been experimentally tested using this model. The efficiency 

of the experimental work is ensured by the realization of one of the three defined 

pedagogical conditions at each stage. 

The analysis of the experimental work results has proved its efficiency and 

confirmed the feasibility of implementation of developed pedagogical conditions and 

methods of music and style shaping of teenage notions in collective music-making in 

the process of chamber orchestra activity in music education institutions  

The scientific novelty of the research lies in the fact that it the first time when 

the essence of teenage music and style notions has been revealed and their structure  

has been defined as a unity of necessary and cognitive, operating and technological, 

regulative and evaluating components. The features of collective music-making as 

effective means of music and style shaping of teenage notions in the process of joint 

activities with teachers aimed at the emotionally expressive, interpretatively defined, 

ensemble agreed performance of orchestral musical works have been brought to light. 

Pedagogical conditions have been grounded, and a set of methods that provide the 

positive influence of collective music-making on the music and style shaping of 

teenage notions have been developed. The criteria and indicators of the investigated 

phenomenon formation have been defined. The shaping levels of music and style 

notions of teenage students, chamber orchestra participants of music education 

institution have been specified. 

The content of such basic concepts of the research as “musical style”,  “music and 

style notions”, “collective music-making” have been defined more accurately. 

The principles of pedagogical science concerning the means of music performer 

education based on humanism and cultural conformity have been further developed. The 

theoretical and methodical principles of the practical application of the pedagogical 

potential of collective music-making in teaching students in music education institutions 

have gained further development.  

The practical value of the research is that the diagnostic methods of music and 
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style notions formation of teenage students, chamber orchestra participants of music 

education institution have been developed. The efficiency of the proposed pedagogical 

conditions and developed step-by step methods of music and style shaping of teenage 

notions in collective music-making is tested. The research materials can serve as a 

basis for improving and updating of the content of such disciplines as «Orchestra 

class», «Quartet class», «Ensemble of violinists», «Methods of learning to play string 

instruments». The given materials also can be used in the process of writing 

textbooks, guidelines for the education of the musician performer in music education 

institutions of different types. 

Keywords: musical style, teenage music and style notions, collective music-

making, pedagogical conditions, methods of music and style shaping of teenage 

notions. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У контексті інтеграції української спільноти до 

світового соціокультурного простору особливого значення набуває необхідність 

виховання підростаючого покоління на засадах гуманізму та 

культуровідповідності. Важливість окреслених принципів підтверджується 

директивними освітніми документами, зокрема у Законі України «Про освіту» 

(2017 р.) та Концепції Нова українська школа (2016 р.). У світлі вищезазначеного, 

метою національної освіти стає створення умов для розвитку особистості як 

суб’єкта культури, що передбачає формування у школярів здатності орієнтуватися 

в культурному розмаїтті та розуміти шляхи взаємодії між різними культурами. У 

мистецькому навчанні сучасні освітні вимоги мають на меті посилення уваги 

викладачів до процесу усвідомлення учнями мистецьких явищ крізь призму 

історичного розвитку культури. У свою чергу, пізнання творів мистецтва в 

культурно-історичному контексті передбачає адекватне їх оцінювання та 

інтерпретування з точки зору стильової приналежності. 

У галузі музичної педагогіки означені тенденції зумовлюють необхідність 

активного застосування стильового підходу до формування музично-

виконавських умінь учнів різного віку. У зв’язку з цим, актуальною теоретико-

методичною проблемою стає формування музично-стильових уявлень підлітків 

у процесі сприймання, усвідомлення й відтворення явищ музичного мистецтва. 

Аналіз наукових джерел із різних галузей знань виявив багатоаспектність 

поняття «стиль», яке, з філософської точки зору, тлумачиться як певний спосіб 

узагальнення результатів творчої діяльності особистості (Августин, 

Ж. Бюффон, Б. Паскаль, В. Татаркевич, Н. Чечель та інші); у 

культурологічному контексті розглядається як соціокультурний феномен 

(Г. Гейзінга, Д. Чижевський, Н. Устюгова та інші); з позиції психології 

висвітлюється як специфічна категорія мислення людини (А. Адлер, 

Р. Арнхейм, І. Ільїн, К. Левін та інші). У мистецтвознавчому аспекті стиль 

трактується як принцип конструювання всіх складових художнього твору на 
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основі первинних моделей (В. Власов, О. Лосєв, Ю. Лотман, Д. Наливайко, 

О. Соколов та інші). 

У музикознавстві проблеми музичного стилю розглянуто в працях 

фундаторів стилезнавства Б. Асаф’єва, Б. Яворського та їх послідовників 

М. Арановського, Г. Грушко, С. Коробецької, О. Маркової, М. Михайлова та 

інших. У дослідженнях означених авторів розкрито сутність музичного стилю 

як категорії музичного мислення, як феномену музичного мовлення, який у 

контексті стилю епохи на національному та індивідуальному рівнях 

узагальнення реалізує можливості музичної мови. 

У галузі музичної педагогіки проблеми стилевідповідного виконання 

музичних творів завжди були предметом особливої уваги видатних викладачів, 

а саме: Л. Ауера, Л. Баренбойма, Б. Гутнікова, М. Давидова, С. Нейгауза, 

К. Флеша та інших. Проте в науково-педагогічній літературі шляхи формування 

музично-стильових уявлень окреслено ще недостатньо й досліджено лише в 

окремих працях сучасних учених (В. Буцяк, І. Малашевська, А. Ніколаєва, 

О. Щербініна та інші). У цих дослідженнях зазначається, що в процесі 

сприймання, усвідомлення, відтворення музики суттєві ознаки музичних стилів 

трансформуються в образи пам’яті, які стають складовими специфічних 

психічних утворень – музично-стильових уявлень. 

Вивчення досліджень із психології та педагогіки (Л. Божович, 

Л. Виготський, Г. Костюк, Ж. Піаже, В. Сухомлинський та ін.) дозволило 

констатувати значний інтерес науковців до проблем фізичного та психічного 

розвитку людини в підлітковому віці. Вчені наголошують, що провідною 

діяльністю підлітків є спілкування в процесі навчання та за його межами. Це 

зумовлює потужний вплив соціалізації на особистісний розвиток учнів 

підліткового віку й доцільність їх залучення до колективних форм діяльності. 

У працях із педагогіки мистецтва колективна діяльність підлітків 

розглядається в різних аспектах: як потужний засіб музично-естетичного 

виховання (А. Мащенко, Р. Нелюбов, Т. Пляченко); як значний фактор 

художньо-творчої самореалізації (І. Барановська); як важливий чинник 
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підвищення ефективності формування духовної культури (О. Гребенщикова), 

морально-духовних цінностей (Т. Потапчук) та виконавської майстерності 

учнів (Н. Бабіченко). Дослідники підкреслюють важливу роль колективного 

музикування у вихованні особистісних якостей підлітків і розвитку їх 

музично-виконавських умінь. Водночас поза увагою науковців залишаються 

потенційні можливості колективного музикування як ефективного засобу 

формування музично-стильових уявлень підлітків в умовах їх діяльності в 

складі камерного оркестру. 

Узагальнення науково-педагогічних джерел засвідчило, що, незважаючи 

на теоретичну фундаментальність вивчення феномену стилю, а також визнання 

пріоритетності стильового підходу до виховання музиканта-виконавця, дотепер 

ще не розроблено, теоретично не обґрунтовано та експериментально не 

перевірено методичні засади формування музично-стильових уявлень підлітків 

у процесі колективного музикування. Теоретична та практична значущість 

окресленої проблеми, недостатність її висвітлення в науково-педагогічних та 

методичних розвідках посилюються такими суперечностями: 

- між суспільною потребою в забезпеченні культуровідповідності процесу 

мистецького навчання підростаючого покоління та недостатньою 

розробленістю методичних засад застосування стильового підходу до навчання 

в закладах музичної освіти; 

- між посиленням сучасних вимог до стилевідповідного виконання 

музичних творів учнями підліткового віку та низьким рівнем сформованості їх 

музично-стильових уявлень; 

- між визнанням потужності навчально-виховного потенціалу 

колективного музикування та недостатнім його використанням у процесі 

формування музично-стильових уявлень підлітків. 

Актуальність порушеної проблеми, необхідність подолання виявлених 

суперечностей  і зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному 

музикуванні». 



20 

 

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

Дисертаційне дослідження здійснено в межах науково-дослідницького проєкту 

«Інтегральна система мистецької освіти як етнокультурний феномен» 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 

державним замовленням Міністерства освіти і науки України (реєстраційний 

номер 0119U002584). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол 

№ 6 від 29 січня 2015 року) та узгоджено на засіданні Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень педагогічних та психологічних наук в Україні 

(протокол № 2 від 24 березня 2015 року). 

Мета дослідження: розробити, науково обґрунтувати та 

експериментально перевірити методику формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні та педагогічні умови її 

ефективної реалізації. 

Об’єкт дослідження: процес навчання учнів підліткового віку в закладах 

музичної освіти. 

Предмет дослідження: методика формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні та педагогічні умови її 

ефективної реалізації в закладах музичної освіти. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. З’ясувати теоретичні основи формування музично-стильових 

уявлень підлітків. 

2. Виявити особливості процесу колективного музикування та його 

впливу на формування музично-стильових уявлень підлітків у закладах 

музичної освіти. 

3. Розробити та теоретично обґрунтувати методику формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні та 

педагогічні умови її ефективної реалізації в закладах музичної освіти. 
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4. Визначити критерії, показники та рівні сформованості музично-

стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру закладу музичної 

освіти. 

5. Експериментально перевірити ефективність методики та 

педагогічних умов формування музично-стильових уявлень підлітків у 

процесі діяльності камерних оркестрів закладів музичної освіти.  

Методологічною основою дослідження є гуманістичні принципи 

особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання; концептуальні 

положення психології про розвиток особистості в процесі діяльності; філософські 

ідеї щодо мистецтва як специфічної форми суспільної свідомості та його значення 

для виховання людини; наукові основи контекстного підходу до навчання учнів 

підліткового віку в закладах музичної освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять: концептуальні теорії стилю 

(Арістотель, М. Бердяєв, Б. Парахонський, О. Шпенглер та інші); положення 

соціальної психології про групову та колективну діяльність (Г. Андрєєва, 

В. Бехтерєв, О. Бодальов, Я. Коломинський та інші); теорія контекстного 

навчання (А. Вербицький, Н. Гуральник, Е. Джонсон, Т. Дубовицька); сучасні 

дослідження з теорії та практики мистецької освіти (О. Єременко, А. Козир, 

О. Лобова, Л. Масол, Г. Падалка, О. Олексюк, О. Ростовський, О. Рудницька, 

О. Щолокова та інші); праці музикознавців, присвячені питанням 

стилевідповідної інтерпретації музичних творів (О. Катрич, В. Медушевський, 

В. Москаленко, Є. Назайкінський та інші); теоретико-методичні аспекти 

формування виконавської майстерності скрипалів (О. Андрейко, М. Берлянчик, 

К. Мострас, В. Стеценко, І. Ямпольський, Ю. Янкелевич та інші); наукові 

розробки щодо проблем ансамблевого та колективного музикування 

(А. Болгарський, М. Моісеєва, Т. Свірська, С. Сондецкіс, В. Федоришин, 

Р. Хурматулліна). 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження та вирішення 

поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних і 

взаємодоповнювальних загальнонаукових методів: теоретичні – аналіз 
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філософсько-культурологічної, психолого-педагогічної, мистецтвознавчої, 

науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми, систематизація, 

узагальнення, класифікація, порівняння, конкретизація, інтерпретація 

отриманих теоретичних та експериментальних даних – для формулювання 

концептуальних положень та висновків дослідження, визначення сутності та 

структури музично-стильових уявлень підлітків, виявлення особливостей 

впливу колективного музикування на формування досліджуваного феномену; 

теоретичне моделювання – для обґрунтування організаційно-методичної моделі 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні; 

емпіричні – анкетування, тестування, проблемно-перцептивні завдання, 

вивчення продуктів діяльності, педагогічний консиліум, бесіда, метод 

порівняльних оцінок – для діагностування рівнів сформованості музично-

стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру;  педагогічний 

експеримент – для виявлення найбільш ефективних педагогічних умов і методів 

формування досліджуваного феномену в процесі камерно-оркестрової діяльності 

учнів; математичної статистики – для фіксації експериментальних даних зі 

встановленням критерію однорідності 
2  та підтвердження ефективності 

розроблених педагогічних умов і методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження визначається тим, 

що в ньому вперше здійснено цілісне дослідження формування музично-

стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні; розкрито сутність та 

визначено структуру музично-стильових уявлень підлітків у єдності потребово-

пізнавального, операційно-технологічного та регулятивно-оцінного компонентів; 

виявлено особливості колективного музикування як ефективного засобу 

формування музично-стильових уявлень підлітків у процесі їх спільної з 

викладачами діяльності, спрямованої на емоційно виразне, інтерпретаційно 

визначене, ансамблево узгоджене стилевідповідне виконання оркестрових 

музичних творів; обґрунтовано педагогічні умови та розроблено комплекс методів, 

що забезпечують позитивний вплив колективного музикування на формування 
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музично-стильових уявлень підлітків; визначено критерії, показники та 

встановлено рівні сформованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників 

камерного оркестру. 

Уточнено зміст основоположних понять дослідження, а саме: «музичний 

стиль», «музично-стильові уявлення», «колективне музикування». 

Подальшого розвитку набули положення педагогічної науки про засоби 

виховання музиканта-виконавця на принципах гуманізму та 

культуровідповідності; теоретико-методичні засади практичного застосування 

педагогічного потенціалу колективного музикування в навчанні учнів у 

закладах музичної освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробці методів діагностики сформованості музично-стильових уявлень підлітків 

– учасників камерного оркестру, а також у ефективності апробації 

запропонованих педагогічних умов і авторської методики формування музично-

стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. Матеріали дослідження 

можуть слугувати підставою для оновлення змісту навчальних дисциплін 

«Оркестровий клас», «Квартетний клас», «Ансамбль скрипалів», «Методика 

навчання гри на струнно-смичкових інструментах», а також використовуватися 

для написання навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій із 

питань виховання музиканта-виконавця в музичних закладах освіти різного типу.   

Результати дослідження впроваджено: у навчальний процес Київської 

дитячої Академії мистецтв (довідка про провадження №060/01/01-03/20 від 8 

квітня 2019 р.), Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова (довідка про впровадження № 07.10 1811 від 12 

жовтня 2020 р.), дитячої музичної школи №4 імені Д. Д. Шостаковича м. Києва 

(довідка про впровадження №88 від 15 жовтня 2020 р.), Барської музичної 

школи (довідка про впровадження №42 від 29 грудня 2020 р.). 

Апробація отриманих результатів дослідження здійснювалася на 

науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня: міжнародних – 

«Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (Київ, 2015), International 
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research and practical conference «Prospects for Development of Education and 

Science» (Plovdiv, Bulgaria, 2016), «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» 

(Київ, 2017), «Мистецька освіта в Україні: сучасний стан – інноваційність – 

перспективи розвитку» (Київ, 2019); всеукраїнських – «Підготовка фахівців 

соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору» 

(Вінниця, 2016), «Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в 

контексті європейської інтеграції» (Житомир, 2016), «Мистецька педагогіка: 

традиції та інновації (теоретичні та практичні аспекти)» (Київ, 2018).  

Результати дослідження доповідалися та здобули позитивну оцінку на 

засіданнях кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 

9 одноосібних публікаціях, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття в науковому зарубіжному виданні, 3 праці апробаційного 

характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

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

списку використаних джерел (всього 253 найменування, з них 6 – іноземними 

мовами). Загальний обсяг дисертації становить 245 сторінок, з них 189 сторінок 

основного тексту.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  

МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ 

 

1.1. Сутність поняття «музичний стиль» 

Слово «стиль» відомо з античних часів. У Давній Греції так називали 

паличку для писання, а пізніше – певний спосіб викладання матеріалу в 

риториці та поетиці. У період античності праці Платона та Арістотеля стали 

підґрунтям для формування філософських, художніх, музикознавчих та інших 

концепцій стилю. 

За Платоном, ідея та форма – нероздільне ціле, і зміни в одній складовій 

природно викликають перетворення в іншій. Таким чином, можна говорити про 

гарний стиль, або про його відсутність, адже стиль  – це сутнісне поняття. На 

противагу своєму вчителю, Арістотель розглядав стиль як загальне поняття і 

визначав його як рід, який розкладається на декілька видів та підвидів, як 

«похідне від багатьох елементів, і може бути стільки стилів, скільки і творів» 

(Лосєв, 1994, с. 27). Арістотель важливе значення надавав співвідношенню 

одиничного і загального у процесі пізнання і підкреслював важливість 

«плинно-сутнісного становлення ідеї», її сили, що спрямована на оформлення, 

її потенції та енергії, які «становлять єдність виразного змісту (ентелехію)» 

(Ярошовець, 2012, с. 77). Отже, ідеї Платона та Арістотеля стали основою 

філософського розуміння стилю в онтологічному аспекті і створили підґрунтя 

для становлення теорії стилю у контексті буття, мислення та творчої діяльності 

людини. 

Епоха Середньовіччя успадкувала філософські традиції Античності, котрі 

були адаптовані до християнського світогляду. Ідеї єдності Бога та людини 

становили духовну сутність того часу і втілювались у художній культурі за 

принципом канонічності. Блаженний Авґустин у своїх працях визначив 

естетичні засади мистецтва як увиразнення Божественої краси за принципами 

єдності, цілісності, ритму, симетрії, гармонії (Ярошовець, 2012, с. 160-162). 
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Отже, в епоху Середньовіччя було сформовано розуміння стилю в 

аксіологічному аспекті як втілення ідей Краси, Істини, Добра у творчості 

людини за допомогою певних принципів формотворення. 

У епоху Відродження традиції Античності та Середньовіччя збагатилися 

новими гуманістичними ідеями та національними особливостями в галузі 

риторики та поетики, що відображено у трактатах і маніфестах Скаліґера, 

Дю Белле, Ронсара та інших (Соколов, 1968, с. 6). Ідеї єдності теорії і практики, 

оспівування ідеалу «універсальної» особистості, становили сутність цієї епохи, 

що зумовило розвиток теорії стилю в антропологічній площині. У працях 

Л. Б. Альберті, Л. Паччолі, А. Дюрера та інших стиль розглядається як 

сукупність певних властивостей художніх явищ, які віддзеркалюють 

особливості творчості митця. Отже, в епоху Відродження формується 

розуміння стилю як результату індивідуальної творчої діяльності, яка 

здійснюється за певними зразками, проте має широке інваріантне коло у 

відповідності до духовних потреб людини. 

XVII сторіччя увійшло в історію як епоха Бароко, яка відзначилась не 

тільки бурхливими перетвореннями у суспільному житті, але й зміною 

наукової, філософської та культурної парадигм. У працях мислителів Нового 

часу, Р. Декарта, Ґ. Ляйбніца, Д. Юма та інших, переосмислюються поняття 

природи, буття, надаються нові методи пізнання і визначаються основні 

положення теорії афекту. У контексті дослідження стилю особливого значення 

набуває творча спадщина Б. Паскаля, котрий вважав стиль дзеркалом духовної 

сутності митця. Вчений зазначав: «Коли зустрічаєшся у творі з природним 

стилем, то дивуєшся та захоплюєшся, бо сподівався побачити автора, а 

познайомився з людиною. Проте яке здивування людей з гарним смаком, які 

очікували знайти людину, а познайомилися лише з автором» (Стрельцова, 1994, 

с. 56). Отже, у Новий час підкреслюється особистісна природа творчості митця 

і посилюються антропологічні тенденції у визначенні поняття стилю. 

 Епоха Просвітництва стала важливим етапом у дослідженні стилю, що 

пов’язано з діяльністю О. Баумґартена, Д. Дідро, Г. Лессінга, Ж-Ж. Руссо та 
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інших. Вагомий внесок у розвиток теорії стилю зробили праці Ж. Бюффона, де  

він зазначав, що стиль – це «порядок і життя» (Лосєв, 1994, с. 33), що сутність 

прекрасного стилю становлять незлічені істини, які він відкриває, і що духовна 

краса та співвідношення, на яких він побудований, є дорогоцінними для розуму 

(Лосєв, 1994, с. 35). Відзначимо, що знаменитий вислів Ж. Бюффона «Стиль – 

це людина» є актуальним і в наш час. Отже, в епоху Просвітництва формується 

розуміння формально-змістовних співвідношень особливостей стилю в 

гносеологічному та антропологічному аспектах. 

 XIX сторіччя стало епохою стрімких зрушень у суспільному устрої 

європейських країн і періодом панування Романтизму у всіх сферах їх 

культурного життя. Філософські ідеї та естетичні погляди Ґ. Геґеля, В. Ґете, 

Ф. Шіллера, Ф. Шлеґеля та інших, становили духовну основу тієї епохи, яка 

протиставила раціоналізму Просвітництва культ індивідуальних почуттів. Період 

Романтизму відзначився збагаченням теорії стилю вченням про універсум, про 

вічні ідеї як субстанції і пошуками ідеального співвідношення змісту і форми аж 

до повного їх злиття. Наприклад, А. Шлеґель тлумачив стиль як спосіб 

оформлення краси та сутності художнього твору «ступенем самого прекрасного, 

яке представлене у творі мистецтва, та відповідності цього змісту уявленню чи 

явищу самого прекрасного» (Лосєв, 1994, с. 55). Філософ виявив три стилі, котрі 

він розглядав в історичному ракурсі: античний, класичний; середньовічний або 

романтичний; сучасний (Лосєв, 1994, с. 56). У свою чергу, Ф. Фішер досліджував  

стиль як «образно-ідеальну діяльність, як вона перейшла у технічну навичку» 

(Лосєв, 1994, с. 87) і розглядав цю категорію як «прояв особливостей художньо-

творчого мислення» (Михайлов, 1981, с. 14). Отже, в епоху Романтизму 

створюється підґрунтя для визначення поняття стилю епохи і поглиблюється 

розуміння стильових явищ в онтологічному, антропологічному, гносеологічному 

та аксіологічному аспектах. 

У XX сторіччі дослідження стилю виходять на новий етап, що пов’язано 

зі становленням і розвитком сучасної філософської парадигми. Т. Адорно, 

Р. Арнхейм, К. Леві-Строс, Х. Ортеґа-і-Ґассет, В. Татаркевич та інші у своїх 
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працях підсумовують увесь розвиток філософської думки від Античності до 

сьогодення і досліджують стиль переважно у гносеологічному та 

антропологічному аспектах. Наприклад, у науковому довіднику «Енциклопедія 

Британіка» стиль розглядається як смислова конструкція образів, думок, 

почуттів, настроїв, виразності, мови. У енциклопедії зазначається: «У чудовому 

стилі на наші почуття впливає духовна сила людини, яка ним користується... За 

словами Шопенгауера, стиль є фізіономія душі; за ренесансним виразом, це 

mentis character» (Лосєв, 1994, с. 23). У свою чергу, Б. Парахонський визначає 

стиль як «особливий ракурс бачення, спосіб фіксації і членування практичної 

реальності мови, культури і пізнання» (Парахонський, 1982, с. 3-4). Н. Чечель 

зауважує, що «відношення між стилем і реальністю концентруються в образі 

людини та індивідуальності творця, у змінах світосприйняття» (Чечель, 2004, 

с. 7). Отже, з точки зору сучасної філософії, стиль – це «матеріалізоване 

світовідчування» (Чечель, 2004, с. 7), котре є результатом пізнання явищ 

макрокосмосу та мікрокосмосу. 

У культурологічному аспекті стиль розглядається як прояв історичного 

розвитку культури. Як зазначає Д. Чижевський, кожний історичний період є 

цілісним системним явищем, «кожна епоха має своє обличчя, свій власний 

характер, свій стиль» (Чижевський, 1978, с. 7). Проте, за визначенням 

М. Бердяєва, є лише два начала, які створюють пануючий стиль культури, це – 

класичне і романтичне. Перше – це прагнення довершеності у строгих формах і 

чітко визначених кордонах, а друге – втілення досконалості у безмежній 

свободі нескінченості (Бердяєв, 2012, с. 279). Класична і романтична культури 

весь час існують у діалектичній єдності, створюючи безліч різноманітних 

стилів на різних рівнях узагальнення. На думку Н. Чечель, історичний стиль 

або стиль епохи, відображає її історичний розвиток, національний стиль – 

характерні особливості нації, індивідуальний – «унікальність особистості та її 

приналежність часу і місцю» (Чечель, 2004, с. 6). Отже, з точки зору 

культурології, науковці розглядають стиль як «одну із найважливіших 

категорій культури в цілому», «динамічно мінливу підсумкову суму її 
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конкретних історичних проявів» (Чечель, 2004, с. 57). Як стверджує 

Н. Устюгова, «стиль – передусім феномен культури, а потім вже явище мови, 

пізнання, мистецтва» (Устюгова, 2003, с. 242). 

Як феномен культури, стиль містить у собі також ігровий чинник, адже 

гра є невід’ємною частиною культури, а «культура корениться у шляхетній грі» 

(Гейзінга, 1994, с. 237). У своїй відомій праці «Homo Ludens» Й. Гейзінга 

розмірковує: «Чи ж не є народження самого стилю грою духу в його пошуках 

нових форм? Стиль живе тим самим, що й гра: ритмом, гармонією, чергуванням 

і повторенням, наголосом і каденцією» (Гейзінга, 1994, с. 211). Отже, стиль – це 

соціокультурний феномен, спосіб узагальнення результатів творчої діяльності 

особистості, яка живе в культурному середовищі певного історичного періоду 

розвитку людства. Як зазначає Р. Арнхейм, «стиль як прояв особистості і 

властивостей соціального контексту став синдромом, за яким ми судимо про 

культуру в цілому та про окремі її ознаки» (Арнхейм, 1994, с. 282). 

У психологічному контексті стиль розглядається як «система найбільш 

ефективних прийомів та способів організації своєї діяльності, деяка стійка 

система особливостей діяльності та поведінки» (Ільїн, 2004, с. 279). На початку 

XX століття А. Адлер визначив «стиль життя» як сукупність індивідуальних 

рис та особливостей поведінки людини, які сприяють компенсації її 

індивідуальних вад і подоланню комплексу неповноцінності (Деркач, 2004, 

с. 149). У сучасній психології стиль розглядається як своєрідна система 

свідомих та несвідомих механізмів «активної адаптації людини до середовища» 

(Деркач, 2004, с. 148). Широкого значення набули дослідження 

«індивідуального стилю діяльності», різні аспекти якого розглядали у своїх 

працях Є. Ільїн, К. Левін, О. Лібін, В. Толочек та інші. За визначенням 

Є. Клімова, індивідуальний стиль діяльності – це система «відмінних ознак 

діяльності людини, зумовлених особливостями її особистості» (Клімов, 1969, 

с. 49). 

Окреме місце посідають дослідження І. Зимньої, А. Маркової, 

А. Ніконової та інших, присвячені проблемам індивідуального стилю діяльності 
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педагога. Як зазначають О. Прохорова та О. Бєлєй, індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності – це «стійка, особистісно забарвлена система відносно 

однорідних способів виконання педагогом операцій, прийомів і дій з метою 

навчання й виховання учнів на підставі існуючих у нього знань, умінь й 

навичок, яка забезпечує ефективність професійно-педагогічної діяльності при 

оптимальних особистісних витратах педагога» (Прохорова, Бєлєй, 2009, с. 65). 

У  мистецтві основи теорії стилю було закладено в середині XVIII сторіччя. 

В «Історії мистецтва давнини» Й. Вінкельман надав конкретно-історичний опис 

існуючих на той час стилів у порівнянні з античним як ідеальним. У XIX-XX 

століттях проблеми художнього стилю розглядаються у працях М. Бахтіна, 

Г. Вьольфліна, Ю. Лотмана, А. Рігля, Г. Тіце та інших. У фундаментальному 

дослідженні О. Соколова «Теорія стилю» ця категорія визначається як «художня 

закономірність, внутрішня єдність цілого у мистецтві» (Соколов, 1968, с. 41). 

Автор зауважує, що «мова в літературному творі стає категорією естетичною, 

аналогічно до рисунку, колориту, перспективі у живопису або до мелосу, гармонії, 

ритму в музиці» (Соколов, 1968, с. 24). 

Найґрунтовнішим дослідженням стилю в мистецтві є праця О. Лосєва 

«Проблема художнього стилю», де автор визначає цю категорію як «принцип 

конструювання всього потенціалу художнього твору на основі його тих чи інших 

надструктурних і позахудожніх заданостей і його первинних моделей» (Лосєв, 

1994, с. 226). У свою чергу, В. Власов, у словнику «Стилі в мистецтві», розглядає 

особливості художніх стилів з позиції відчуття митцем і споглядачем «всеосяжної  

цілісності процесу художнього формотворення в історичному часі і просторі» та 

визначає стиль як «художнє переживання часу» (Власов, 1998, с. 544). 

У своїх працях Д. Наливайко розкриває закономірності процесів 

художнього стилетворення і надає таке визначення стилю: «Стиль – це не сама 

форма, не «синтез форм», а формотворче начало, певний внутрішній закон 

художньої творчості, що визначає ритм і композицію, характер образотворчості й 

інтонацію, всю своєрідність «художньої мови» творів, котра, як відомо, не 

зводиться до мовно-стилістичних засобів, а включає й «надмовні» елементи» 
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(Наливайко, 1987, с. 8). А в «Літературознавчому словнику-довіднику» 

зазначається: «Стиль – це сукупність ознак, які характеризують твори певного 

часу, напряму, індивідуальну манеру письменника. Мистецтво під стилем розуміє 

то спільне, що об’єднує творчість низки митців, споріднену тематикою, способом 

творення художнього світу» (Гром’як, Ковалів, & Теремко, 2007, с. 641-642). 

Отже, художній стиль – це певний внутрішній закон художньої творчості, 

особливий принцип моделювання, який на основі особистісних життєвих вражень 

митця, його світовідчуття та мислення за допомогою засобів виразності, 

притаманних певним видам мистецтва, зумовлює цілісну єдність мовних і 

«надмовних» складових «художньої мови», яка визначає своєрідність твору 

мистецтва. Підсумовуючи вищевикладене, ми погоджуємося з думкою 

О. Шпенглера, який зазначає: «Стиль не є... продуктом матеріалу, техніки і 

використання. Навпаки, це те, що не вкладається у звичайне розуміння мистецтва, 

це доля, це атмосфера духовності! У нього немає нічого спільного з 

матеріальними кордонами окремих мистецтв» (Шпенглер, 1993, с. 300). 

У музичному мистецтві становлення теорії стилю сягає глибин 

Античності, коли музика була тісно пов’язана з поезією, танцем, театром. У 

трактаті Плутарха «Про музику» розглядаються питання походження музики, 

розвитку музичних жанрів, проблеми музичного виховання. Спираючись на 

судження Платона, Арістотеля, Аристоксена, Піфагора, Геракліда і Главка, 

Плутарх «малює картину історичного розвитку музичного мистецтва» 

(Шестаков, 1975, с. 54) і розкриває особливості музичних ладів у контексті 

вчення про етос. Згідно з цим вченням, кожний лад давньогрецької музики має 

певну етичну характеристику, до прикладу: дорійський – мужній, героїчний; 

лідійський – сумний, жалібний; іонійський – м’який, ніжний (Шестаков, 1975, 

с. 44-45). Таким чином, ладова структура виявляла відмінні стильові 

особливості різних за географією музичних наспівів аналогічно до 

архітектурних орденів. Отже, наявність певного комплексу закономірностей 

формально-змістовного характеру та їх зв’язок з регіональними особливостями 

свідчать «про зародження диференціації категорії стилю за національними та 
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місцевими ознаками (напрямами або школами, пов’язаними з певними 

музично-культурними центрами)» (Михайлов,1981, с. 8). 

Епоха Середньовіччя успадкувала античні музичні традиції, які були 

переглянуті у працях Августина, Іоана Скота Еурігени, Фоми Аквінського та 

інших. У той час музика вважалась відображенням вищої божественної сили, 

відблиском світової гармонії, а музичне виконання – зверненням до Творця 

(Шестаков, 1975, с. 74). У трактатах Авреліана з Реоме, Гвідо з Арецо та інших, 

викладено вчення про модуси (лади) як основу монодії. Натомість у працях 

Філіпа де Вітрі, Іоана де Муріса та інших, було закладено основи поліфонії й  

контрапункта, які активно увійшли в музичну теорію і  практику у XIV 

сторіччі. 

Серед музично-теоретичних здобутків Середньовіччя особливе місце 

належить творчій спадщині Северина Боеція. У його трактаті «De institutione 

musica» викладено теоретичні принципи музичної естетики, які ґрунтуються на 

засадах категорій роду і виду, співвідношень відмінних, істотних та випадкових 

ознак, а також розподілено музику на три види: перший – світова (mundana), 

другий – людська (humana), третій –- інструментальна (instrumentalis). У свою 

чергу, Йоан де Грокейо також ділить на три класи всі види музики, існуючі на 

той час у практиці музичного життя Парижу, але іншим чином: перший – це 

проста або народна (civilis), другий – складна або створена (composita), або 

правильна (regularis), або канонічна (мензуральна), а третій,  у якому дві 

вищеназвані об’єднуються і створюють кращу, призначену для звеличення 

Творця, – це церковна музика (Шестаков, 1966, с. 237). У праці «De musica» 

Йоан де Грокейо характеризує жанрові різновиди музики і підкреслює 

композиційні особливості кожного з них. Отже, в епоху Середньовіччя було 

створено підґрунтя для розуміння духовної сутності музичного стилю і 

визначено шляхи пошуків способів її втілення у певних формах і жанрах за 

допомогою засобів музичної мови. 

У епоху Відродження важливе значення для становлення теорії 

музичного стилю мали трактати Адама з Фульди, Раміса де Парейї, Глареана та 
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інших. Варто відзначити праці Йоана Тінкторіса, в яких він розглянув 

проблеми нотації, ритміки і контрапункту, вчення про лади. А в його 

«Визначнику музичних термінів», першому систематизованому музичному 

словнику, в порядку латинського алфавіту надається близько 300 музичних 

термінів і понять, а також пропонується розподіл музики на три види: 

гармонійну (вокальну), органійну (духову) і ритмійну (інструментальну). 

У свою чергу, виключну роль у становленні теорії музичного стилю 

зіграли праці Джозеффо Царліно, в яких викладено основні принципи музичної 

естетики в контексті гуманістичної філософії епохи Відродження. Ідеї 

«співмірності об’єктивної гармонії світу і гармонії суб’єктивної, властивої 

людській душі» (Шестаков, 1975, с.155) пронизують зміст його трактату «Le 

istitutioni harmoniche». У ньому Царліно висуває положення про єдність музики 

і слова, теорії та практики; започатковує теорію поліфонічних форм та вчення 

про гармонію; виокремлює мажор і мінор як основні лади європейської музики. 

Зауважимо, що активний розвиток світської музики зумовлює пошуки нових 

засобів виразності, виникнення нових форм, жанрів балади, мотету, мадрігалу, 

канцони, фротоли та інших. Отже, в епоху Відродження визначено стильову 

складову засобів музичного синтаксису і намічено шляхи дослідження 

формально-змістовних складових музичного стилю. 

У Новий час епохальні перетворення у різних видах мистецтв, зокрема 

музичного, спричинили появу такого історико-культурного феномену як 

Бароко. Музична естетика Бароко спиралась на трансформовану з вчення про 

етос теорію афекту, яку було обґрунтовано у працях Р. Декарта та М. Мерсенна. 

«Примхлива гармонія антитез» (М. Лобанова, 1994) цієї епохи проявляється у 

поєднанні середньовічних та ренесансних традицій за принципами музичної 

риторики, символіки, репрезентації тощо. Активне впровадження у музичну 

практику гомофонно-гармонічного складу в операх, ораторіях, концертах, 

сонатах, сюїтах та інших нових формах і жанрах, супроводжується 

паралельним існуванням поліфонічної музики. 
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У трактатах К. Берхардта, І. Кунау, В. Прінтца, М. Скакі та інших, 

містяться численні класифікації музичних стилів і розглядається вчення про 

музичний синтаксис. Наприклад, М. Преторіус у своїй праці «Syntagma 

musicum»  розподіляє музику на духовну та світську і надає тлумачення 

багатьох понять і термінів (Шестаков, 1975, с. 213-214). У свою чергу, 

А. Кірхер, у дослідженні «Musurgia universalis», виділяє вісім основних стилів 

музики за формальними та жанровими ознаками і характеризує національні 

стилі, підкреслюючи їх залежність від особливостей темпераменту, схильності 

до певних афектів, географічного місцеположення (Лобанова, 1994, с. 169-170). 

С. Бросар розвиває та доповнює ідеї А. Кірхера і, у своєму «Музичному 

словнику», визначає стиль як «певний рід або манеру вираження ідей, письма 

або створення будь-яких інших речей» (Лобанова, 1994, с. 176). 

Таким чином, в епоху Бароко визначаються сутнісні особливості 

музичного стилю, до яких відносяться ідейно-змістовні та формально-жанрові 

ознаки і виражальні засоби; створюється підґрунтя для виявлення властивостей 

історичного (або стилю епохи) та національного стилів. Як зазначає 

М. Лобанова, в епоху Бароко  поняття «стиль» індивідуально в тому смислі, «як 

індивідуальний типізований афект та ідеалізоване почуття, гранично далекі від 

романтичного «переживання» (Лобанова, 1994, с. 174). Отже, в епоху Бароко 

формуються основні положення теорії музичного стилю, підґрунтям яких, як і 

джерелом походження самого поняття «стиль», є антична риторика. 

Епоха Просвітництва стала періодом панування Класицизму у всіх 

сферах культурного життя Європи. Культ гармонії Розуму і Почуття, єдність 

понять Істини, Добра, Краси становили духовний стрижень тієї епохи, а 

наслідування природі було основним принципом розвитку мистецтва. Це 

зумовило підпорядкування музичної форми законам світобудови – симетрії, 

циклічності, стадіальності, розмаїття в єдності, що спричинило виникнення 

таких форм, як класична соната та симфонія.  

У епоху Класицизму музика визначається як «мова почуттів», яка має 

власну лексику, граматику, синтаксис, стилістику, поетику, але без слів 
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(Кірілліна, 1996, с. 100). З таких позицій її розглядають Д’ Аламбер, Д. Дідро, 

Б. Ласепед, І. Маттесон та інші. У цей час поняття музичного стилю набуває 

широкого значення як естетична і музикознавча категорія, що знайшло своє 

відображення у працях І. Кванца, Ж.-Ж. Руссо, Д. Шубарта та інших. І. Вальтер, 

у своєму «Музичному словнику або музичній бібліотеці», зазначає, що стиль 

залежить від «генія композитора, країни, народу, від того, що вимагають зміст, 

місце, час і вираження» (Шестаков, 1975, с. 254). І. Вальтер тлумачить поняття 

«стиль» як індивідуальну творчу манеру виконання і виокремлює національні 

його різновиди, а також говорить про церковний, камерний, театральний, 

виразний, ніжний, гострий, радісний та інші стилі. У свою чергу, М. Шабанон 

зауважує: «Достойність стилю в музиці, як у красномовстві, полягає у 

відмінному розташуванні думок, у благополучному їх поєднанні й залежності 

одної від одної, у вмінні за потреби їх звужувати і розширювати» (Альгаротті, 

Іванов-Борецький, 2020, с. 16). М. Шабанон зазначає, що музика розвивається 

за лише їй властивими законами і «оперує невиразними відчуттями та 

віддаленими аналогіями» (Шестаков, 1975, с. 252). Отже, в епоху 

Просвітництва було створено передумови для визначення історичного, 

національного, індивідуального музичних стилів як проявів творчого мислення 

митців, а також виявлено певні співвідношення змісту, форми, характеру, ідеї 

твору як чинники визначення його стильової приналежності. 

XIX століття увійшло в історію як епоха Романтизму, яка піднесла 

музику на найвищий щабель в ієрархії мистецтв. Ф. Шелінг, Е. Т. А. Гофман, 

Л. Тік, Новаліс та інші, вважали музику основою буття, голосом сутності 

світобудови, що мовою звуків відкриває найпотаємніші глибини несвідомого. 

Ідеї синтезу мистецтв стають основою для творчих пошуків композиторів-

романтиків, що зумовлює застосування принципів програмності та вокальності 

у написанні інструментальної музики і симфонізацію вокальних та музично-

драматичних форм. У цей період широкого значення набувають дослідження 

історичних, національних та індивідуальних композиторських стилів, зростає 

інтерес до висвітлення проблем їх взаємовпливів та взаємодії з виконавськими 
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стилями. Р. Вагнер, Е. Ганслік, Г. Ларош, О. Сєров, Р. Шуман та інші, 

розглядають у стильовому аспекті питання емоційного змісту музичних творів, 

їх регіональних та жанрових особливостей, співвідношень змісту і форми,  

індивідуалізації музичної мови. 

Як зазначає Г. Ріман, у своєму «Музичному словнику», стиль –  це 

«манера письма, особливість фактури», яка з суб’єктивної точки зору виявляє 

індивідуальний стиль того чи іншого композитора, а з об’єктивної – свідчить 

про властивості такого роду композицій або інструментів. Автор словника 

говорить про «інструментальний, вокальний, церковний, оркестровий, оперний, 

камерний, квартетний, фортепіанний, органний тощо» стиль і виділяє такі його 

різновиди як строгий, вільний, патетичний, наївний, сентиментальний, 

класичний, романтичний (Ріман, 1901-1904, с. 1221). Отже, у XIX сторіччі було 

встановлено концепцію музичного стилю і визначено шляхи дослідження 

властивостей композиторського та виконавського його різновидів в аспекті їх 

проявів на історичному та національному рівнях. 

 Початок XX сторіччя відзначився руйнуванням старих традицій у всіх 

сферах європейської культури і народженням, серед хаосу бурхливих 

історичних подій, нових принципів розвитку мистецтва. Таким чином, епоха 

Модернізму увійшла в історію як період революційного оновлення художніх 

форм і засобів стилетворення в музиці. У той час розвиток теорії музичного 

стилю виходить на новий рівень у контексті переосмислення всієї попередньої 

традиції дослідження цієї категорії. Виключно важливе значення для цього 

мала діяльність Б. Яворського, спрямована на висвітлення психологічних 

складових музичної творчості, зокрема, розгляд проблеми музичного мислення, 

«органічно пов’язаної зі стилем як історичною категорією» (Михайлов, 1981, 

с. 27). Б. Яворський зазначав, що художнє мислення особистості відображає 

єдність буття у його розмаїтті і залежить від загального рівня розвитку 

культури людства, який визначається сумарним станом культуротворчості 

окремих народів. Учений підкреслював, що «музичне мистецтво взагалі 

виявляє психологічні прикмети, принципи і процеси кожної суспільної епохи» 
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(Яворський, 1987, с. 169). Таким чином, на думку Б. Яворського, «притаманні 

даній історичній епосі ідеологічні принципи мислення і способи його 

композиційного оформлення організують стиль епохи» (Яворський, 1987, 

с. 46). 

З точки зору музичного мислення досліджував стиль Б. Асаф’єв,  який 

започаткував нові підходи до вивчення цієї категорії і розглядав стиль як 

результат історичного відбору засобів виразності на основі «живої інтонації» 

(Асаф’єв, 1971, с. 219). У своїй ґрунтовній праці «Музична форма як процес» 

Б. Асаф’єв доводить, що «музика передусім мистецтво інтонації» (Асаф’єв, 

1971, с. 275) і зауважує, що «думка, щоб стати звуково вираженою, стає 

інтонацією, інтонується» (Асаф’єв, 1971, с. 211). Б. Асаф’єв тлумачить стиль як 

комплекс типових рис, характерних для творчості як окремого композитора, так 

і національної школи, художнього напряму. А в музичному творі індивідуальні 

властивості, створюючи його своєрідність, тісно переплітаються із загальними, 

поєднуючи музичні явища однієї епохи. Таким чином, «у стилі водночас 

відбивається диференціація та інтеграція матеріалу, що зумовлює його 

діалектичну сутність» (Щербініна, 2006, с. 11-12). Отже, за Б. Асаф’євим, 

музичний стиль є результатом взаємопроникнення категорій одиничного, 

особливого, загального і відображенням динамічного розвитку інтонаційної 

природи музики. 

У другій половині XX сторіччя стрімкий розвиток технологій, злиття 

культур та еклектизм у мистецтві стали характерними ознаками епохи 

Постмодернізму. З того часу і дотепер, спираючись на досягнення філософії, 

естетики, соціології, психології, літератури, лінгвістики, семантики, семіотики 

тощо, теорія музичного стилю набуває широкого розвитку у наукових 

розробках багатьох музикознавців. Ідеї Б. Яворського та Б. Асаф’єва стали 

підґрунтям для подальших розвідок Г. Арановського, М. Лобанової, 

В. Медушевського, М. Михайлова, В. Москаленка, Є. Назайкінського, 

С. Скребкова, В. Холопової та інших. У фундаментальному дослідженні 

М. Михайлова «Стиль в музиці» сутність цієї категорії визначається як «єдність 
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музично-інтонаційної змістовної форми» (Михайлов, 1981, с. 116), яка виражає 

історичний розвиток творчого музичного мислення (Михайлов, 1981, с. 119). 

Глибоке переосмислення тлумачення поняття музичного стилю збагатило його 

новими соціокультурними, художніми, психологічними та іншими значеннями, 

пов’язаними з активною діяльністю людини. Відзначаючи культуротворчу роль 

цієї категорії Г. Орлов наголошує, що «стиль сам по собі – це прихований 

інваріант образу культури, який набуває в музиці тисячу конкретних 

реалізацій» (Орлов, 2005, с.388). Адже стиль є квінтесенцією національного 

духу, втіленого у творчості митця, який живе у певному історичному періоді 

розвитку людства. 

У аспекті психологічного сприймання розглядає музичний стиль 

Є. Назайкінський, визначаючи його як «відмінну якість музичних творів... яка 

дозволяє безпосередньо відчувати, впізнавати, визначати їх генезис і 

проявляється в сукупності всіх без винятку властивостей музики, що 

сприймається, котрі об’єднані у цілісну систему навколо комплексу відмінних 

характерних ознак» (Назайкінський, 2003, с. 20). Суголосною є думка  

Л. Корній, яка визначає стиль як сукупність «естетичних, музично-лексичних та 

синтаксичних особливостей, які надають йому характерні ознаки, і за ними він 

легко упізнається» (Корній, 2009, с. 40). У свою чергу, М. Арановський 

зауважує, що «стиль свідчить про історичний стан музичної мови» 

(Арановський, 2012, с. 312). Зауважимо, що «мова – система можливостей, 

котра реалізується в музичному мовленні» (Арановський, 2012, с. 124), а 

«стиль – явище музичного мовлення, хоча базується на системі музичної мови» 

(Арановський. 2012, с. 30-31). Отже, за М. Арановським, єдність музичного 

мовлення зумовлює закономірність музичного стилю (Арановський, 2012, 

с. 124). 

У дослідженні А. Хасаншина музичний стиль розглядається у контексті 

музичного сприймання як «художня реальність», яка функціонує у вигляді 

стильової моделі, що «складається з трьох компонентів: ірраціональної «ідеї» 

(логосу) стилю, його «матерії» (праксиса), який може бути раціонально 
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виведений на рівень дискурсу, та – оригінального, існуючого тільки для цього 

суб’єкта стилю в музиці – ейдосу стилю» (Хасаншин, 2006, с. 23). Дослідник 

вважає, що ейдетичне знання стилю фіксується у вигляді «відчуття стилю» як в 

суб’єкта стилю, так і в суспільному сприйманні. 

З точки зору глобального еволюційного розвитку в контексті теорії 

синергетичних систем, досліджує музичний стиль Г. Грушко, наголошуючи, що 

«музичний стиль є цілісністю, що самоорганізується, а його історичний 

розвиток – синергетичним процесом» (Грушко, 2011, с. 9). Це зумовлюється 

поліциклічними незворотними процесами взаємодії хаосу і порядку, 

результатом яких є виникнення синергетичної системи музичного стилю. 

Г. Грушко стверджує, що зародження, формування, розквіт, трансформація 

одного стилю і витіснення його іншим детерміновані змінами у 

соціокультурному середовищі певної епохи. З такої точки зору виділяють сім 

музично-стильових систем: Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизм, 

Романтизм, Модернізм, Постмодернізм. У кожній з них можна виділити 

декілька структурних рівнів, котрі традиційно тлумачать як індивідуальний, 

національний, історичний (стиль епохи) стилі. Зазначимо, що кожна музично-

стильова система не є однорідною, а включає безліч різноманітних стилів, які 

співіснують і взаємодіють між собою на тому чи іншому структурному рівні, 

створюючи цілісну єдність стилю епохи. 

У галузі музичної педагогіки стильовий підхід є ключовим у процесі  

навчання музиканта-виконавця і ґрунтується на концепції музично-

виконавського стилю. Його різні аспекти розглядаються у працях О. Катрич, 

Я. Мільштейна, Д. Рабіновича, С. Фейнберга та інших. Зауважимо, що 

проблеми стилевідповідного виконання музичних творів завжди були 

предметом особливої уваги Л. Ауера, Л. Баренбойма, М. Давидова, К. Флеша та 

інших видатних педагогів. Наприклад, Л. Ауер вважав відчуття стилю 

наріжним каменем скрипкової майстерності і надавав велике значення 

питанням виявлення стильових особливостей виконуваної музики. У своїй 

книзі «Моя школа гри на скрипці» видатний педагог розглядає стиль як 
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динамічне явище, яке може лише змінюватися, але не розвиватися. З точки зору 

скрипкового виконавства, за визначенням Л. Ауера, стиль – це «тимчасова 

кристалізація у різні епохи ідеалів скрипкового виконання, які найбільш 

відповідають інтелектуальному та музичному відчуттю певної епохи і, головне, 

народжені самою скрипковою музикою даного періоду» (Ауер, 1965, с. 97). 

Також з педагогічних позицій розглядав виконавський стиль К. Флеш, 

підкреслюючи, що ця категорія «охоплює всі елементи творчої інтерпретації 

твору» (Флеш, 2007, с. 119). У книзі «Мистецтво скрипкової гри» він зазначає, 

що музикант-виконавець «повинен глибоко осягнути сутність 

найрізноманітніших художніх напрямів і вміти передавати їх характерні 

особливості» (Флеш, 2007, с. 120). К. Флеш зауважує, що відчуття стилю 

охоплює декілька аспектів: «по-перше, знання об’єктивних історичних умов, за 

яких створювався твір; по-друге, намагання інтерпретувати його, виходячи з 

психологічних передумов, викликаних цими умовами; по-третє, володіння 

необхідними технічними засобами» (Флеш, 2007, с.120). Отже, індивідуальний 

виконавський стиль – це результат органічного синтезу композиторської і 

виконавської творчості, який досягається за допомогою засобів художньої та 

технічної майстерності. 

З такої позиції розглядає виконавський стиль О. Катрич, наголошуючи, 

що всі його різновиди «виникають на основі цілісних систем музичного 

мислення» (Катрич, 2000, с. 9). У своєму дослідженні вчена висвітлює 

діалектичні, онтологічні та музично-функціональні аспекти музично-

виконавського стилю і надає таке його визначення: «Індивідуальний стиль 

музиканта-виконавця – це відповідна до специфічності його музичного 

світобачення система виражальних засобів, яка, зберігаючи цілісність, функціонує 

в якості опорного чинника переінтонування різних композиторських стилів» 

(Катрич, 2000, с. 9). 

У контексті нашого дослідження особливого значення набуває категорія 

оркестрового стилю, яка має свою специфіку з визначальною роллю тембро-

фактурних засобів виразності у процесі стилетворення. У своєму дослідженні 
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«Оркестровий стиль: теорія, історія, сучасність» С. Коробецька розглядає цю 

категорію як різновид виконавського, «стосовно якого оркестровий стиль 

виступає як особливий, специфічний аспект, що утворюється оркестровими 

засобами» (Коробецька, 2011, с. 6). На думку С. Коробецької, оркестровий стиль – 

це «системно організована сукупність типових тембро-оркестрових ознак, яка 

обумовлена принципами оркестрового мислення, філософсько-естетичними, 

культурно-соціальними та особистісними факторами й утворює найвищий ступінь 

художньої єдності змісту та мовно-виражальних засобів в оркестровій музиці» 

(Коробецька, 2011, с. 32). Це твердження є підґрунтям для теоретичної основи 

нашого дослідження і визначає напрями пошуків практичних способів оволодіння 

підлітками стилевідповідним виконанням музичних творів. 

Отже, враховуючи вищевикладене, ми пропонуємо декілька дефініцій  

музичного стилю. Аналізуючи сутність та структуру стильової системи та 

особливості взаємозв’язків її підсистем, О. Щербініна доходить висновку, що 

музичний стиль – це  «багаторівнева, організована за діалектичним принципом 

єдності загального та особливого, система образного мислення та музичних 

засобів, музично-інтонаційний зміст якої, зумовлений соціально-історичними 

та індивідуально-типологічними чинниками, відбивається в окремому 

музичному творі» (Щербініна, 2006, с. 15). У свою чергу, А. Ніколаєва 

розглядає стиль як «цілісний образно-смисловий світ, виражений системою 

музично-мовних та композиційних засобів, який породжує в конкретних 

історичних умовах певну виконавську норму» (Ніколаєва, 2004, с. 9-10). Ми 

погоджуємося з цими визначеннями і надаємо ще одне, яке пропонує 

В. Москаленко. Отже, музичний стиль – це «психологічно зумовлена 

специфічність музичного мислення, яка виражається відповідною системною 

організацією ресурсів музичного мовлення у процесі творення, інтерпретування 

й виконання музичного твору» (Москаленко, 1998, с. 88). На нашу думку, це 

найбільш ґрунтовне визначення поняття музичного стилю в сучасній науковій 

літературі, яке охоплює всі його різновиди: історичний, національний, 

індивідуальний, композиторський, виконавський і, зокрема, оркестровий. 



42 

 

Співставляючи різні тлумачення музичного стилю, ми можемо виділити 

його сутнісні ознаки, визначені у дослідженні О. Щербініної, як духовність, 

типологічність, цілісність, інваріантність, змістовність форми (Щербініна, 2006, 

с. 13). Ці ознаки проявляються на рівнях індивідуального, національного та 

історичного стилів в межах єдиної музично-стильової системи, що свідчить про 

взаємовпливовість та взаємозалежність її внутрішніх процесів. 

Отже, ми розглянули категорію стилю з точки зору філософії, культурології, 

психології, мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки.  

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що система музичного стилю є 

невід’ємною складовою соціокультурного контексту певної історичної епохи, яка 

вирізняється внутрішньою єдністю всіх своїх складових, пронизаних особливим 

духом часу. Водночас ми погоджуємося з думкою Р. Арнхейма, який стверджує: 

«Передусім стиль – це інтелектуальне поняття, народжене під впливом 

незліченого числа перцептуальних спостережень. Сказане відноситься як до 

стилю взагалі, так і до кожного його конкретного різновиду» (Арнхейм, 1994, 

с. 283). 

Отже, у наступному підрозділі ми розглянемо особливості відображення 

музичного стилю у свідомості людини і визначимо закономірності сприймання та 

відтворення його властивостей у процесі музичної діяльності особистості. 

 

1.2. Музично-стильові уявлення особистості як результат усвідомленого 

сприймання музичних явищ 

 

Узагальнюючи наукові підходи до тлумачення поняття «музичний 

стиль», ми встановили, що цей феномен є проявом музичного мислення 

особистості, яка живе у соціокультурних умовах певного історичного періоду 

розвитку людства. У процесі сприймання, усвідомлення, відтворення музики 

суттєві ознаки музичних стилів трансформуються в образи пам’яті, які стають 

складовими специфічних психічних утворень, котрі функціонують у музичній 

діяльності особистості як музично-стильові уявлення. 



43 

 

Як зазначають науковці, уявлення – це «відчуттєвий образ предмета, що 

на даний момент не діє на органи чуття, але діяв у минулому» (Савчин, 2012, 

с. 320). Це мнемічний образ, який утворюється на основі первинного образу 

сприймання і зберігає найінформативніші ознаки об’єкта діяльності, за якими  

визначаються його форма, будова, суттєві властивості (Савчин, 2012, с. 320). 

П. М’ясоїд зауважує: «Як і будь-який інший матеріал пам’яті, мнемічні образи 

змінюються: зазнають впливу з боку інших уявлень, процесів збереження і 

забування, а тому характеризуються як мінливі образи реальності» (М’ясоїд, 

1998, с. 286). З точки зору теорії діяльності, уявлення є не тільки необхідною 

складовою пізнавального процесу і невід’ємною частиною досвіду індивіда, але 

й найважливішою ланкою активного зв’язку людини зі світом. В результаті 

операцій аналізу, синтезу, повторення, перегрупування, виділення 

інформативних ознак утворюється ідеальний образ предмета, його модель, 

тобто мнемічний образ – уявлення (М’ясоїд, 1998, с. 280). 

Отже, уявлення – це продукт когнітивної обробки образів сприймання, 

вторинні образи пам’яті, які є підґрунтям для формування пізнавального 

досвіду особистості в процесі її діяльності. Як наслідок взаємодії суб’єкта з 

об’єктом, уявлення відображають не лише предмети, але й ставлення до них 

індивіда, що зумовлює суб’єктивність процесу їх формування і глибоко 

індивідуальні способи їх застосування у житті людини. 

Уявлення поділяються на зорові, слухові, дотично-рухові, смакові та 

нюхові відповідно до характеру їх сенсорної організації. Незалежно від  

модальності, всі види уявлень характеризуються за такими ознаками як 

константність, вибірковість, узагальненість, яскравість-чіткість, 

контрольованість. Як зазначає М. Савчин: «Константність – це сталість в 

уявленні основних властивостей певного предмета, їх стійкість у неможливості 

змінюватися. Вибірковість – здатність пам’яті виявляти об’єкти ізольовано, 

незалежно від контексту, що пов’язано з можливістю людини зосереджуватися 

на суттєвих ознаках, відкидаючи з уваги несуттєві. Узагальненість – втіленість 

загальних властивостей усього класу (категорії) предметів в одиничних 
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образах, цілісне відображення в уявленнях характеристик певних типів людей. 

Яскравість-чіткість – певний рівень наближення уявлення до образу 

сприймання як результату візуального відображення метричних, модальнісних 

та інтенсивнісних властивостей об’єкта. Контрольованість – здатність суб’єкта 

до довільного формування уявлень, утримання їх у свідомості, оперування 

ними у процесі діяльності» (Савчин, 2012, с. 321). 

Зауважимо, що найвищий ступінь чіткості та яскравості мають ейдетичні 

уявлення – образи, котрі зберігаються у пам’яті без будь-яких змін, що є 

проявом особливої пізнавальної активності особистості. Варто відзначити, як 

Г. Нейгауз описує музичні уявлення С. Ріхтера: «Ясно відчувається, що весь 

твір... лежить перед ним немов величезний пейзаж, який бачиться одразу весь і 

у всіх деталях з орлиного польоту, з незвичної висоти і з неймовірною ясністю» 

(Нейгауз, 1988, с. 49). На нашу думку, це є яскравим прикладом ейдетичних 

уявлень, які відображають специфічні властивості таланту С. Ріхтера. 

Формування уявлень відбувається шляхом послідовного інтегрування 

окремих елементів у цілісні утворення під час активної взаємодії суб’єкта з 

елементами середовища. Це здійснюється завдяки нейронним процесам  у 

коркових відділах головного мозку, зокрема, в блоці прийому, переробки та 

збереження інформації, де при сприйманні повідомлення записуються у вигляді 

кодів (Іванов-Муромський, 1987, с. 56). За допомогою когнітивного кодування 

людина «здобуває, зберігає, копіює, згадує, маніпулює інформацією про 

відносні положення й атрибути просторового середовища» (Савчин, 2012, 

с. 322). Використання певних кодів (зорових, вербальних, рухових, 

семантичних) при запам’ятовуванні й зберіганні інформації визначається 

суб’єктивними особливостями індивіда та об’єктивними умовами його 

діяльності. Таким чином, у результаті кодування в коркових формаціях 

головного мозку утворюються адекватні моделі зовнішнього світу у вигляді 

образів та уявлень. Проте вони не є точними копіями оригіналів дійсності, а 

відображають їх суттєві риси лише схематично. 
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Отже, інформація при сприйманні кодується у просторовому вимірі в  

образах-уявленнях, які зберігають в пам’яті суттєві властивості предметів або 

явищ дійсності як певні моделі схематичного характеру. Для відтворення цих 

образів у процесі діяльності здійснюється операція декодування – зворотна дія, 

яка передбачає модифікацію структури пам’яті у просторі і часі. У своїй праці 

«Мови мозку» К. Прібрам зазначає: «Подібно до того, як симфонія композитора 

повинна одночасно декодуватися в рухи смичка та його зупинки, певна 

конфігурація в мозку повинна перетворитися на організовані за просторовим та 

часовим принципами структури нервових імпульсів» (Прібрам, 1975, с. 248). 

Таким чином, учений підкреслює фактор руху, пов’язаний з тактильно-

м’язовими відчуттями, який має виключно важливе значення для формування 

образів сприймання та уявлень. У свою чергу, К. Іванов-Муромський зауважує: 

«Крізь всю історію дослідження побудови і відтворення психічного зображення 

– від Арістотеля через Дідро, Вундта, Гельмгольця до Сеченова, Павлова, 

Ухтомського – червоною ниткою проходить твердження про першість 

тактильно-м’язових відчуттів у створенні образів» (Іванов-Муромський, 1987, 

с. 59). Таким чином, формування уявлень здійснюється під контролем тих 

провідних шляхів і структур мозку, які відповідають за рухову діяльність 

людини і пов’язані з її м’язовою активністю. 

У мистецтві уявлення відіграють найважливішу роль, адже вони 

створюють підґрунтя для творчої діяльності особистості. У своїй статті «Про 

завдання мистецтва» К. Кавелін розмірковує: «Уявлення, до якого сходяться і 

від якого розходяться всі явища в галузі мистецтва, – це дволикий Янус, одним 

своїм боком повернутий до об’єктивного світу, що оточує людину, а іншим до 

її відчуттів, почуттів, прагнень, бажань і спонукань волі: їх людина носить у 

собі, ними вона живе; поруч із зовнішніми збудженнями, вони слугують 

джерелом її внутрішньої та зовнішньої діяльності, а з усіма цими психічними 

станами і рухами уявлення пов’язані тисячами ниток» (Кавелін, 1998, с. 178). 

Отже, уявлення є зв’язуючою ланкою між зовнішнім світом, який впливає на 

почуттєвий і мисленнєвий стан людини, і творами мистецтва, котрі 
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віддзеркалюють у притаманній ним специфічній формі внутрішні і зовнішні 

прояви душевного світу людини. 

Як ми вже зазначали, першоджерелом виникнення уявлень є первинні 

образи сприймання. Сприймання – це «психічне відображення предметів і явищ 

навколишньої дійсності...Цілісний перцептивний образ, що містить в собі 

сукупність властивостей, які отримує індивід за допомогою органів чуттів» 

(М’ясоїд, 1998, с. 259). Цей образ відображає дійсність в одночасному її 

уявленні в категоріях простору, часу, руху, форми (Савчин, 2012, с.320). На 

думку Є. Назайкінського, сприймання – це «дія складної системи механізмів, 

котрі актуалізують елементи минулого досвіду, добувають реальні перцептивні 

дані та передбачають майбутнє» (Назайкінський, 1982, с. 64). Зауважимо, що 

сприймання включає об’єкт, що сприймається, у певну систему уявлень і 

понять, які викарбувалися у мовленні як результат історичного розвитку 

людства. Це свідчить про те, що сприймання тісно пов’язане з процесами 

мислення і є вираженням суспільної форми пізнання. Необхідно зазначити, що 

пізнання явищ мистецтва відбувається шляхом художнього сприймання, котре є 

специфічним опосередкованим відображенням дійсності за допомогою 

художніх образів. Як зазначає О. Рудницька, художнє сприймання – це «вид 

художньої діяльності, спрямований на цілісне осягнення мистецького твору як 

естетичної цінності, що супроводжується естетичними переживаннями та 

асоціативними уявленнями» (Рудницька, 2002, с. 115). Як єдність чуттєвого та 

раціонального, як відображення взаємозалежності частин і цілого, аналізу і 

синтезу художнє сприймання існує у контексті певної культури і віддзеркалює 

як індивідуальні особливості кожної людини, так і є «барометром» стану 

колективної свідомості людських спільнот. Таким чином, історична 

трансформація художнього сприймання тісно пов’язана з розвитком мистецтва 

як феномену культури, що свідчить про нерозривну єдність і взаємозалежність 

процесів сприймання та відображення. Зазначимо, що музичне  сприймання є 

різновидом художнього, проте має свої особливості, пов’язані зі звуковою 

природою музики і специфічними властивостями музичного мистецтва. 



47 

 

Отже, музичне сприймання – це «особливий вид художнього 

відображення дійсності у формі специфічних музично-звукових образів, що 

полягає в цілеспрямованому, опосередкованому та узагальненому пізнанні 

суб’єктом цієї дійсності» (Ісаєва, 2005, с. 14). Це складний процес відображення 

музики у пізнавальній та емоційній сферах психіки особистості шляхом певної 

обробки її слухових вражень. 

Вагомий внесок у дослідження музичного сприймання зробили 

Б. Асаф’єв, О. Костюк, В. Медушевський, Є Назайкінський, О. Рудницька, 

Б. Тєплов та інші. У своїх працях вони розглядають шляхи вирішення 

«важливих для музичної теорії і практики проблем диференціації та цілісності 

сприймання, його контекстної зумовленості, структурної організації музичної 

форми і змісту, проблем, пов’язаних з історичною еволюцією музичної мови, з 

її соціально-психологічними механізмами тощо» (Назайкінський, 1982, с. 70-

71). Проте у музичному сприйманні важливу роль відіграють не тільки слухові 

враження, але й результати відчуттів інших модальностей: зорових, рухових, 

тактильних тощо. Б. Тєплов зазначає: «Сприймання музики у всій своїй глибині 

та змістовності можливо лише у контексті інших, тих, що виходять за межі 

музичних засобів пізнання. Світ музичних образів не може бути до кінця 

зрозумілим «сам із себе» (Тєплов, 1947, с. 23). 

Важливо зауважити, що музика як мистецтво, як особлива форма 

відображення дійсності, як естетичний художній феномен потребує 

специфічного цілісного сприймання. Це стосується її емоційно-змістовних. 

музично-мовних, жанрових, стильових особливостей, які існують лише у 

контексті духовно-ціннісних і етико-філософських засад певної культури. Як 

стверджує Б. Асаф’єв, «на високих стадіях свого розвитку музика як смисл стає 

адекватним всім іншим проявам людської свідомості відображенням і 

реалізацією оточуючої дійсності, яка пізнається і перетворюється, змінюється 

людиною» (Асаф’єв, 1971, с. 236). У свою чергу, музичне сприймання залежить 

від музичного досвіду індивіда як особливого вираження його життєвого 

досвіду, як сукупності його «минулих вражень, уявлень, знань, навичок, які у 
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кожному конкретному випадку впливають на сприймання» (Назайкінський, 

1982, с. 74-75). 

Отже, музичне сприймання – це складний психічний процес, у якому 

аналітико-синтезуючий досвід особистості слугує для «виділення й об’єднання 

основних елементів звукової тканини твору, її осмислення на основі активізації 

емоційно-образних асоціативних комплексів та осягнення логіки музичного 

розвитку з метою створення власної слухацької інтерпретації» (Гринчук, 

Бурська, 2008, с. 23). Доцільно відмітити, що музичне сприймання є 

початковою ланкою осягнення явищ музичного мистецтва, підґрунтям  

пізнавальних процесів, які характеризують музичне мислення особистості. 

Мислення – це «узагальнене та опосередковане пізнання світу в процесі 

практичної і теоретичної діяльності індивіда, засіб творчості особистості...У 

своїх розвинених формах – це раціональна пізнавальна діяльність, за 

допомогою якої людина здобуває нові, абстраговані від чуттєвих даних, знання, 

будує узагальнений образ світу, створює власну філософію, зрештою, здійснює 

акти творчості» (М’ясоїд, 1998, с. 299). Процес мислення здійснюється за 

допомогою операцій порівняння, аналізу, синтезу, абстракції, узагальнення на 

основі досвіду людини, який є критерієм істинності пізнання. Зауважимо, що 

мислення завжди є сходженням від одиничного через особливе до загального 

шляхом засвоєння понять і загальних уявлень, закріплених у слові та в 

науковому терміні. Проте, на думку М. Арановського, мислення може 

спиратися на будь-який матеріал життєвого досвіду людини поза слів-понять, і 

тому музика теж може слугувати матеріалом для операцій мислення 

(Арановський, 2012, с. 102, 90). Адже музика – це «інтелектуальний процес, в 

якому емоції тісно переплетені з мислительними операціями, а чуттєве начало 

помножено на раціональне» (Арановський, 2012, с. 129). 

Отже, музичне мислення – це усвідомлення явищ музичного мистецтва в 

процесі теоретичної та практичної діяльності індивіда, яке зумовлюється 

особливостями його музичного та життєвого досвіду. Як зауважує Ю. Цагарелі, 

музичне мислення –  це «процес відображення музики, що становить найвищий 
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ступінь її пізнання» (Цагарелі, 2008, с. 106). Найвагоміший внесок у 

дослідження музичного мислення як «особливої образно-інтонаційної форми 

інтелектуальної мисленнєвої діяльності» (Гринчук, Бурська, 2008, с. 50), 

зробили Б. Асаф’єв та Б. Яворський. Їх концепції стали підґрунтям для 

подальших наукових пошуків М. Арановського, Л. Мазеля, В. Москаленка, 

І. Пясковського та інших. Зазначимо, що особливою властивістю музичного 

мислення є його звукова природа, пов’язана з «висотно-ритмічними 

структурами музичної тканини, в яких ніби закодований узагальнюючий зміст 

типізованих зворотів музичного мовлення» (Берлянчик, 2000, с. 78). 

Поняття музичного мовлення було введено Б. Асаф’євим для визначення 

семантичного змісту музичної мови як засобу вираження художніх ідей. Як 

зазначає Т. Адорно, «музика – це мова, але не мова понятійна. ЇЇ властивості та 

її здатність втішати і приборкувати сліпі міфічні сили природи – дія, котру їй 

приписували з часів оповідей про Орфея та Амфіона, – все це  лягло в основу 

теологічної концепції музики, ідеї мови ангелів» (Адорно, 1999, с. 26). 

Суголосною є думка А. Веберна, який зауважує: «Музика – це мова. Людина 

хоче цією мовою виражати свої думки, але не такі думки, що передаються 

поняттями, а музичні думки» (Веберн, 1975, с. 167). 

Як стверджує М. Арановський, «матеріалом, що утворює систему 

музичної мови, є історично сформовані і практикою відібрані зв’язки між 

музичними звуками... Зв’язок поступово перетворюється на стереотип» 

(Арановський, 1974, с. 105). Цей стереотип є результатом абстрагування, що 

характеризує музичну мову як систему можливостей, «які в кожному 

конкретному контексті отримують індивідуальну реалізацію», яка називається 

музичним мовленням (Арановський, 1974, с. 105). Дотримуючись правил і норм 

музичної мови, на основі власного музичного мовлення, композитор за 

допомогою операцій музичного мислення створює нотний текст. У ньому 

художня інформація кодується у певній системі символів, притаманній тій чи 

іншій культурі, адже «будь-який осмислений текст є продуктом певної 

культури» (Хофман, 1986, с. 9). У свою чергу, виконавець здійснює процес 
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декодування художньої інформації, перетворюючи її на звукові образи за 

допомогою численних асоціативних зв’язків, які дозволяють за системою 

нотних знаків розпізнавати звукову художню сутність музики (Арановський, 

1974. с. 93). Проте суттєва відмінність виконавського музичного мислення від 

композиторського, полягає у його функціонуванні в межах конкретної 

виконавсько-технологічної моделі, яка реалізує психологічну модель 

виконавського образу в реальному звуко-акустичному форматі (Гринчук, 

Бурська, 2008, с. 101). Отже, музичне мислення оперує звуковими образами, 

котрі виникають на основі музичного сприймання індивіда і в процесі 

когнітивної обробки набувають форми музично-слухових уявлень. 

Музично-слухові уявлення – це «слухові уявлення, що виникають у 

процесі музичної діяльності і являють собою цілковито визначену переробку 

слухових вражень» (Тєплов, 1947, с. 243). Це складний комплекс звукових 

образів, який утворюється на основі чуттєвого та раціонального досвіду 

індивіда в процесі його музичної діяльності. Як зазначає Ю. Цагарелі, музично-

слухові  уявлення – це «слухові образи музики, які в даний момент не 

сприймаються, але котрі були сприйняті раніше» (Цагарелі, 2008, с. 91). 

Основою музично-слухових уявлень є «уявлення звуковисотних та 

ритмічних співвідношень між звуками, адже саме ця сторона музичної тканини 

виступає в музиці як основний «носій смислу» (Тєплов, 1947, с. 237). На думку 

М. Арановського, «операнди музичного мислення являють собою діалектичну 

єдність матерії, що звучить, і паралельного ряду відповідних слухових уявлень» 

(Арановський, 2012, с. 105). Водночас у формуванні музично-слухового образу, 

окрім слухових уявлень, важливу роль відіграють уявлення інших 

модальностей, які можуть об’єднуватися між собою в різноманітні сполучення і 

впливати на якість кінцевого результату (Цагарелі, 2008, с. 94). Проте Б. Тєплов 

підкреслює, що на формування звукових образів рухові чинники впливають 

набагато більше, ніж зорові або інші. Адже моторний компонент відіграє 

значну роль у функціюванні музичного мистецтва як мистецтва «руху, що 

виявляється в інтонації» (Асаф’єв, 1971, с. 204), а «без інтонування музики 
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немає» (Асаф’єв, 1971, с. 198). Таким чином, можна стверджувати, що 

невід’ємною складовою музично-слухових уявлень є музична інтонація. 

Інтонація (від лат. intono – «голосно вимовляю») – «найважливіша 

естетична та музично-теоретична категорія, якою визначають: по-перше, 

характер (манера, стиль, тонус) висловлювання; по-друге, осмислена висотна 

організація якості звуковираження у словесному та музичному мовленні (в 

останньому випадку – висотна співвіднесеність і зв’язок музичних тонів у 

єдності з їх ритмічною організацією); по-третє, семантична одиниця в музиці, 

котра виступає як змістовний осередок формотворення і має відносно 

самостійне виразне значення» (Маркова, 1990, с. 9). Проте сприймання та 

усвідомлення інтонації пов’язано з цілим комплексом рухових, м’язових, 

пластичних, дихальних та інших уявлень. Як зазначає Б. Асаф’єв, інтонація 

«ніколи не втрачає зв’язку ані зі словом, ані з танцем, ані з мімікою 

(пантомімою) тіла людського, але «переосмислює» закономірності їх форм і 

складових елементів форми у свої музичні засоби вираження» (Асаф’єв, 1971, 

с. 212). 

У процесі історичного відбору певних засобів вираження музики – 

елементів музичного мовлення, здійснюється стадіальний розвиток інтонацій. 

Вони кристалізуються у свідомості композиторів, виконавців, слухачів як певна 

сума звукокомплексів узагальненого характеру – «усний словник інтонацій» 

(Асаф’єв, 1971, с. 267). Синтезуючи в собі весь минулий розвиток музичного 

мистецтва, ці звукокомплекси стають носіями «музичних вражень епохи» 

(Асаф’єв, 1971, с. 267) і створюють власне музичний стиль. 

На думку О. Маркової, «генокодом» всіх видів стилю є інтонаційна ідея, 

тобто, «думка колективної свідомості, відображена в образі» (Маркова, 1990, 

с. 101). Цей звуковий образ фіксує «один з моментів чуттєвого світосприймання 

людини даної історичної епохи в рамках конкретної соціокультурної 

спільноти» (Маркова, 1990, с. 24). Сутність інтонаційної ідеї становить 

«концентрація художньої виразності», доведена до «характерної фактурної та 

ритмоінтонаційної формули, яка легко упізнається на слух» (Маркова, 1990, 
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с. 25). Для вираження інтонаційної ідеї композитор використовує структурні 

схеми, які сприяють формуванню симультанного уявлення інтонаційно-

конструктивної цілісності музичного твору, що виявляє «неповторну 

індивідуальність музичного мислення, котра характеризує музичний стиль» 

(Водолєєва, 2008, с. 182-183). Таким чином, за допомогою інтонаційної ідеї, 

музично-слухові уявлення набувають стильового змісту і стають музично-

стильовими уявленнями, котрі слугують підґрунтям для музичної діяльності 

особистості. 

Отже, музично-стильові уявлення – це вторинні образи пам’яті, які 

виникають на основі первинних образів сприймання широкого спектру. Це 

синтезований комплекс художньо-звукових образів, який утворюється в 

результаті когнітивної обробки образів музичного сприймання. Музично-

стильові уявлення відображають суб’єктивне ставлення індивіда до стильових 

явищ музичного мистецтва і є основними формами мислення особистості у 

процесі її музичної діяльності. Сутність музично-стильових уявлень становить 

інтонаційна ідея, котра відображає культурно-історичний розвиток людських 

спільнот засобами музичного мовлення. Як ми вже зазначали, саме у феномені 

музичного мовлення полягає сутність музичного стилю, адже «кожний стиль – 

типізація різних елементів музичного мовлення, які дозволяють впізнавати його 

на слух» (Арановський, 2012, с. 125). Однак, здатність усвідомлювати ці 

елементи як властивості музичних стилів, формується в процесі музичної 

діяльності і залежить від стилеслухового досвіду особистості. 

О. Щербініна зауважує: «Ґрунтуючись на сприйманні конкретних 

музичних творів, що належать до певного стилю, музично-слуховий досвід 

завжди торкається того чи іншого стильового аспекту, набуваючи значення 

стиле-слухового досвіду» (Щербініна, 2006, с. 31). Зазначимо, що ми 

розглядаємо музично-стильові уявлення як операнди музичного  мислення 

музиканта-виконавця, які є основою його музичної діяльності, спрямованої на 

виявлення стильових особливостей виконуваної музики. Важливо зауважити, 

що М. Берлянчик виділяє три класи образів, котрі взаємодіють між собою у 
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процесі діяльності музиканта-виконавця: «1) художньо-асоціативні уявлення; 

2) уявлення бажаної звукової картини музики; 3) уявлення комплексу 

необхідних для її втілення виконавських (рухових) дій» (Берлянчик, 2000, 

с. 92). На нашу думку, всі ці образи мають стильове забарвлення і є результатом 

стилеслухового досвіду особистості, який  накопичується в процесі її музичної 

діяльності та зумовлює розуміння стильових особливостей музичного 

мистецтва. 

Отже, музично-стильові уявлення музиканта-виконавця – це 

синтезований комплекс художньо-звукових образів, утворений на основі його 

стилеслухового досвіду в результаті операцій музичного мислення. Музично-

стильові уявлення пов’язують сприймання, усвідомлення та відтворення 

стильових явищ музичного мистецтва в процесі музичної діяльності музиканта-

виконавця. 

З педагогічної точки зору, музично-стильові уявлення забезпечують  

успішність навчання учня-музиканта, адже вони зумовлюють формування 

«виконавської стильової адекватності». Це поняття було введено в музичну 

педагогіку А. Ніколаєвою, яка визначає його як «відтворення смислового світу 

композитора за допомогою необхідних виконавських засобів, спрямоване на 

максимальну глибину його розуміння і представлене яскравою особистісною 

інтерпретацією без навмисних стилізації та модернізації» (Ніколаєва, 2003, 

с.  110). Таким чином, музично-стильові уявлення є необхідним фактором 

«усвідомлення та виконавського відтворення стиля композитора за допомогою 

засобів виразності, адекватних з точки зору певного виконавського стилю, які 

виражають індивідуальний стиль виконавської діяльності учня-музиканта» 

(Ніколаєва, 2004, с. 32-33). Водночас у процесі навчальної музичної діяльності, 

спрямованої на оволодіння знаннями, вміннями та навичками, необхідними для 

стилевідповідного виконання музичних творів, формуються всі складові 

музично-стильових уявлень підлітків. Проте якісні характеристики 

досліджуваного феномену залежать передусім від вікових особливостей, 
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зумовлених рівнем розвитку раціональної та емоційної сфер психіки учнів-

музикантів, а також від їх стилеслухового та музично-виконавського досвіду. 

Отже, у контексті нашого дослідження, для вирішення проблеми  

формування музично-стильових уявлень підлітків, нам необхідно визначити їх 

специфічні властивості з урахуванням вікових особливостей учнів. Таким 

чином, спираючись на результати досліджень музикознавців, психологів, на 

досягнення музичної педагогіки, враховуючи все вищевикладене, ми надаємо 

власне визначення поняття досліджуваного феномену. 

Отже, музично-стильові уявлення підлітків – це утворений на основі 

інтонаційної ідеї синтезований комплекс художньо-звукових образів, 

збережений у свідомості учнів у результаті операцій музичного мислення, 

спрямованих на адекватне сприймання та відтворення стильових явищ 

музичного мистецтва. На нашу думку, це визначення в повній мірі відображає 

сутність досліджуваного феномену і створює підґрунтя для вивчення процесу 

його формування в умовах навчання підлітків у закладах музичної освіти. 

Зазначимо, що музично-стильові уявлення як мінливі образи реальності весь 

час змінюються та збагачуються шляхом накопичення стилеслухового досвіду і 

розширення музичної діяльності учнів. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, ми наголошуємо на виключному 

значенні музично-стильових уявлень для забезпечення культуровідповідності 

процесу музичної діяльності підлітків. Адже шляхом сприймання, 

усвідомлення та відтворення стильових явищ музичного мистецтва, учні-

музиканти долучаються до світової скарбниці художньої культури. Отже, 

музично-стильові уявлення створюють підґрунтя для розуміння 

соціокультурного змісту музичного мистецтва в історичному контексті і 

забезпечують успішність оволодіння учнями підліткового віку 

стилевідповідним  виконанням музики Середньовіччя, Відродження, Бароко, 

Класицизму, Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. 
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1.3. Змістовно-структурна характеристика музично-стильових 

уявлень музиканта-виконавця 

 

У музичному навчанні музично-стильові уявлення зумовлюють  

успішність процесу виховання «виконавської стильової адекватності». Але для 

успішного впровадження методів педагогічного впливу на формування 

музично-стильових підлітків у процесі їх виконавської діяльності необхідно 

визначити структуру музично-стильових уявлень музиканта-виконавця. 

Структура (лат. tructura – «будова, розміщення, порядок») – це 

«взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого; будова» 

(Загнітко, Щукіна, 2009, с. 807); «спосіб закономірного зв’язку між складовими 

предметів і явищ природи та суспільства, мислення та пізнання; сукупність 

істотних зв’язків між виділеними частинами цілого, що забезпечує його 

єдність» (Шинкарук, 2002, с. 611). З точки зору психології, структура – це 

«система найпростіших, нерозкладних елементів, що постійно відновлюються у 

різних психічних процесах» (Степанов, 2006, с. 346). Як невід’ємна властивість 

системних об’єктів структура зберігає функціональну цілісність і залишається 

незмінною при різних внутрішніх перетвореннях її компонентів. Зауважимо, 

що визначення структури об’єктів або певних явищ є необхідною умовою 

вивчення їх складових як взаємозалежних компонентів цілісних утворень.  

Зазначимо, що у психології існують два підходи до визначення структури 

об’єкта дослідження: особистісний і діяльнісний. Особистісний підхід охоплює 

раціональну, емоційну, емоційно-ціннісну та поведінкову складові Я-концепції 

(Савчин, 2012) і виявляє глибинні прояви психологічної активності індивіда. З 

точки зору діяльнісного підходу, структура досліджуваних явищ розглядається 

як єдність мотиваційного, операційного та контролюючого компонентів. У 

своєму дослідженні музично-стильових уявлень музиканта-виконавця 

О. Щербініна розглядає їх з точки зору діяльнісного підходу як феномен 

«інтегративного типу, цілісність якого забезпечується взаємозв’язком таких 

компонентів: емпіричного, аналітичного, креативного, операціонального» 
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(Щербініна, 2006, с. 36). Ми погоджуємося з дослідницею,  проте  вважаємо за 

доцільне розглянути структуру музично-стильових уявлень музиканта-

виконавця як з точки зору діяльнісного, так і особистісного підходів. Отже, ми 

визначаємо структуру досліджуваного феномену як цілісну єдність потребово-

пізнавального, операційно-технологічного та регулятивно-оцінного 

компонентів. 

Потребово-пізнавальний компонент  включає такі елементи: потребу у 

стилевідповідному виконанні музичних творів; музично-історичні та музично-

теоретичні знання. Розглянемо докладніше характерні особливості кожного з 

цих елементів. 

Зазначимо, що основою мотиваційної сфери музиканта є потреби, котрі 

активізують спрямованість його музичної діяльності. Потреба – це «стан 

індивіда, який створюється нуждою у предметах і умовах, необхідних для його 

існування та розвитку» (Савчин, 2012, с. 130). Потреби відносяться до 

спонукальної сфери і є «основним джерелом активності особистості» (Савчин, 

2012, с. 130). Особливість потреби полягає в тому, що після її задоволення вона 

«актуалізується знову, розвивається і спонукає створювати все нові предмети 

матеріальної та духовної культури для її задоволення» (Савчин, 2012, с. 131). У 

музичному виконавстві потреби спрямовують активність музиканта на 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями, необхідними 

для здійснення його діяльності. Отже, потреба у стилевідповідному виконанні 

музичних творів спричиняє стійкий інтерес до стильових явищ музичного 

мистецтва і стає джерелом пізнавальної активності музиканта-виконавця. 

За визначенням М. Савчина, інтерес – це «форма вияву пізнавальної 

потреби, яка забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей 

діяльності і сприяє ознайомленню з новими фактами дійсності» (Савчин, 2012, 

с. 450). У музичному мистецтві пізнавальний інтерес є головною рушійною 

силою у вирішенні завдань музичного виконавства. Адже, як зауважує 

Т. Завадська, пізнавальний інтерес до музики забезпечує очікування 

задоволення від спілкування з нею і є основою успішного перебігу музичної 
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діяльності (Завадська, 1993, с. 71). Таким чином, інтерес до стилевідповідного 

виконання музичних творів спрямовує активність музиканта на осягнення 

стильових явищ музичного мистецтва з метою їх відтворення у власній 

діяльності. У свою чергу, це є підґрунтям для успішного засвоєння музично-

історичних та музично-теоретичних знань. 

У наукових джерелах поняття «знання» визначається таким чином: 

«1. Володіння якими-небудь відомостями, обізнаність у чому-небудь... 2. 

Сукупність відомостей з якої-небудь галузі, набутих у процесі навчання. 

3. Перевірений практикою результат пізнання дійсності, її правильне 

відображення у свідомості людини» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 294). Як 

зазначає О. Рудницька, знання – це «форма фіксації перевірених суспільно-

історичною практикою результатів пізнання, які виражаються поняттями, 

судженнями, умовиводами, концепціями, теоріями» (Рудницька, 2002, с. 86). У 

музичному мистецтві, на думку О. Олексюк, «музичні знання становлять 

основу будь-якої цілеспрямованої дії» (Олексюк, 2006, с. 87) і розподіляються 

на двох рівнях. Перший рівень охоплює узагальнені ключові знання про 

мистецтво і його суспільне значення, розуміння інтонаційної природи музики 

та принципів музичного розвитку, усвідомлення жанрових та стильових 

особливостей музичних творів тощо. Другий рівень включає окремі знання про 

музичне мистецтво, а саме: біографічні відомості про композиторів та 

виконавців, інформацію про створення конкретних музичних творів, 

усвідомлення мовно-виразних засобів музичної мови – ритму, темпу, динаміки 

тощо (Олексюк, 2006, с. 87). Необхідно зауважити, що важливіше значення має 

не сума знань, а способи музично-пізнавальної діяльності, розвиток 

самостійного мислення та оцінки (Олексюк, 2006, с. 87). Адже знання «тісно 

пов’язані з уміннями, а також із нормативно-регулятивними механізмами 

потенціалу особистості», і у практичній діяльності мають стати «живими 

знаннями» (Олексюк, 2014, с. 57). Зазначимо, що знання з історії музики 

розкривають особливості розвитку музичного мистецтва як феномену культури. 

Отже, розуміння історії музики як історії стилів сприяє більш глибокому 
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осягненню ідейно-художнього змісту музичних творів, що зумовлює 

усвідомлене застосування засобів виразності та певних музично-виконавських 

прийомів. 

Для розуміння характерних особливостей музично-стильових систем 

важливими є музично-теоретичні знання, які, у сукупності зі стилеслуховим 

досвідом, утворюють тезаурус (від лат. thesauros – «скарб», «сховище»). У 

широкому розумінні термін «тезаурус»  розглядається як  «сукупність понять із 

певної галузі знань», «сховище досвіду людини (понять, образів; операцій, 

смислових зв’язків)», у вузькому – «словник цих основних понять» (Масол, 

Гайдамака, Калініченко, Бєлкіна, & Руденко, 2006, с. 51). Як зазначає 

О. Щербініна, у площині музично-виконавській діяльності поняття тезаурусу 

тлумачиться як «попередній запас інформації, вражень, асоціацій, які 

забезпечують сприйняття та переосмислення змісту музичного твору» 

(Щербініна, 2006, с. 25). Відтак, тезаурус зумовлює інтелектуальний та 

емоційний розвиток музиканта і впливає на стилевідповідність виконання 

музичного матеріалу. Отже, усвідомлення форми і жанру творів, метро-

ритмічних, мелодійних, гармонічних, фактурних, динамічних, темброво-

інструментальних їх особливостей є необхідною умовою визначення стильової 

приналежності музики, що забезпечує «виконавську стильову адекватність»  її 

сприймання та відтворення. 

Отже, ми проаналізували складові потребово-пізнавального компонента і 

виявили його ключову роль в структурі музично-стильових уявлень. Адже 

розглянуті елементи є основою для практичної діяльності музиканта-виконавця, 

спрямованої на виявлення стильових особливостей музичних творів. 

Операційно-технологічний компонент музично-стильових уявлень 

включає такі елементи: музично-аналітичні вміння; здатність до інтонаційно-

смислового втілення музичного стилю засобами виразності; виконавсько-рухові 

вміння. Музично-аналітична складова цього компонента відображає здатність 

виконавця до визначення стильових особливостей явищ музичного мистецтва.  

Зауважимо, що основою формування музично-аналітичних вмінь є 
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стилеслуховий досвід, завдяки якому, за допомогою операцій порівняння та 

співставлення, відбувається процес виокремлення сутнісних стильових ознак в   

музичних творах. Цей процес називається стильовою атрибуцією. 

У «Тлумачному словнику сучасної української мови» надаються такі 

значення поняття «атрибут»: «1. Суттєва невід’ємна риса предмета чи явища. 

2. Ознака або предмет, які є властивою прикметою кого-, чого-небудь; 

приналежність, аксесуар» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 44). Стильова атрибуція - 

це визначення стильової приналежності явищ музичного мистецтва за такими 

ознаками: образно-емоційний зміст, форма і жанр, особливості музичної мови 

та мовлення. Стильова атрибуція базується на асоціативному співвідношенні 

нових музичних вражень з попередніми і зумовлюється наявністю 

стилеслухового досвіду. Як зауважує О. Щербініна, принцип асоціативного 

співставлення «дозволяє накопичувати знання про суттєві характеристики, 

властивості, закономірності інтонаційно-стильового мислення композитора 

певної епохи, нації, художнього напряму» (Щербініна, 2006, с. 32). Таким 

чином, шляхом стильової атрибуції музикант-виконавець виявляє 

закономірності інтонаційних процесів у музичних творах з точки зору їх 

стильової забарвленості. Отже, музично-аналітичні вміння відображають 

цілісну єдність процесів музичного мислення та результатів стилеслухового 

досвіду і зумовлюють здатність музиканта-виконавця визначати приналежність 

музичних явищ до музично-стильових систем Середньовіччя, Відродження, 

Бароко, Класицизму, Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. 

Досліджуючи категорію музичного стилю, ми виявили його образну 

природу, яка пов’язана з особливостями музичного мислення особистості, що 

живе в певному соціокультурному середовищі. Проявом звукообразного 

мислення є здатність до інтонаційно-смислового втілення музичного стилю 

засобами виразності, адже звуковий образ – це «інтонація, яка отримала 

значення зримого  образу або конкретного відчуття» (Асаф’єв, 1971, с. 207). За 

визначенням О. Рудницької, інтонація – це «специфічний засіб художнього 

спілкування, вираження і передачі емоційно насиченої думки за допомогою 
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просторо-часового руху в його звуковій (людський голос та голос музичних 

інструментів) і зоровій (жест, міміка, пантоміма) формі» (Рудницька, 2002, 

с. 115). У свою чергу, М. Давидов розглядає особливості виконавського 

смислового інтонування і визначає його сутність як «виконавське відтворення 

логіки мелодичної структури в певній інтерпретації» (Давидов, 2008, с. 32). Ця  

логіка проявляється у вимовлянні інтервалів, мотивів, музичних фраз і речень, 

адже «першоджерелом смислового інтонування музичного змісту є 

мікроструктура музичного твору» (Давидов, 2008, с. 33). Зауважимо, що 

смислове інтонування є невіддільною складовою стилевідповідного виконання 

музичних творів і «рушійним стимулом у вихованні професійної виконавської 

культури молодого музиканта» (Давидов, 2008, с. 46). На нашу думку, сутність 

смислового інтонування полягає в усвідомленні та відтворенні певних 

стереотипів звукомовлення, в яких втілюється інтонаційна ідея як «генокод» 

музичного стилю. 

Отже, здатність до інтонаційно-смислового втілення музичного стилю 

засобами виразності – це здатність до звуковисотно чистого, ритмічно 

організованого, тембрально забарвленого виразного вимовляння звукових 

мікроструктур музичної форми. У контексті певної музично-стильової системи 

виразне інтонування цих мікроструктур набуває стильового забарвлення, і вони 

«в уявленні виконавця постають як формули для технічного втілення 

авторського тексту» (Давидов, 2008, с. 46). 

Невід’ємною складовою операційно-технологічного компонента музично-

стильових уявлень є виконавсько-рухові вміння, за допомогою яких 

відбувається «перекодування звукових образів у моторні» (Берлянчик, 2000, 

с. 92). Важливо відзначити, що для виявлення художнього змісту музичних 

творів координаційно-рухова виконавська техніка має найважливіше значення. 

У своїх дослідженнях на це вказують О. Андрейко, Л. Ауер, М. Берлянчик, 

В. Стеценко, К. Флеш та інші. Як зазначає К. Флеш, «чим досконаліше та 

бездоганніше технічне оснащення, тим швидше з’явиться можливість 

переключити всі наші прагнення в суто художню сферу, не побоюючись у 
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турботах про технічний «хліб насущний» упустити найголовніше» (Флеш, 

2007, с. 129). У свою чергу, М. Берлянчик підкреслює необхідність 

усвідомлення специфіки виконавських рухів і важливість «забезпечення 

різнобічної м’язово-рухової культури в якості бази розв’язання численних 

технологічних завдань виконавства» (Берлянчик, 2000, с. 93). Зазначимо, що від 

м’язово-рухової координації залежить відтворення інтонаційно-ритмічних 

конструкцій музичних звучань, і тому Е. Жак-Далькроз вважав погано 

розвинене м’язове відчуття причиною відсутності стилю у грі (Далькроз, 1913, 

с.17). Таким чином, виконавсько-рухові вміння є технічним засобом втілення 

інтонаційної ідеї та найважливішим чинником стилевідповідного виконання 

музичних творів. Отже, виконавсько-рухові вміння відображають здатність 

музиканта до оперування ігровими технічними засобами в рамках виконавсько-

технологічних моделей музичних стилів. 

Таким чином, вищевикладений аналіз операційно-технологічного 

компонента свідчить про його найважливішу роль у процесі оволодіння 

практичними вміннями та навичками, необхідними для виявлення стильових 

особливостей виконуваної музики. 

Регулятивно-оцінний компонент музично-стильових уявлень складається 

з  таких елементів: здатність до регуляції емоційно-психологічного стану в 

процесі стилевідповідного виконання музичних творів; здатність до 

самоконтролю в процесі виконання музики різних стилів; оцінка міри 

стилевідповідності власного виконання музичних творів. 

Регуляція емоційно-психологічного стану музиканта в процесі виконання 

музичних творів, має важливе значення для виявлення їх стильових 

особливостей. Емоції (лат. emoveo – «хвилюю, збуджую») – це складова 

регулятивної функції психіки, яка виявляє «значущість для особистості 

ситуацій зовнішнього і внутрішнього світів» (Савчин, 2012, с. 371). Емоції 

«зумовлюють актуальні потреби, можливості людини та ситуації її 

життєдіяльності» (Савчин, 2012, с. 371) і мають важливе значення для оцінки 

теперішнього, організації діяльності, закріплення досвіду, передбачення 
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майбутнього, синтезу образу, здійснення зв’язку людини зі світом (М’ясоїд, 

1998, с. 366). Для музичної діяльності характерні інтелектуальні емоції, котрі в 

результаті «взаємодії емоційного реагування і процесу пізнання» створюють 

«афективно-когнітивні комплекси» (Савчин, 2012, с. 394). У процесі 

стилевідповідного виконання музичних творів вони діють як «момент «єдності 

афекту й інтелекту» (М’ясоїд, 1998, с. 364-365). Саме ця єдність запускає 

механізм регуляції емоційно-психологічного стану музиканта відповідно до 

емоційного забарвлення музики різних стилів у процесі її виконання. Отже, на 

основі стилеслухового досвіду та історико-теоретичних знань виявляється 

емоційне забарвлення змісту музичних творів, що зумовлює певну виразність 

вимовляння їх інтонаційно-смислових мікроструктур за допомогою 

стилевідповідних виконавських прийомів. Таким чином, емоційний зміст 

музики визначає доцільність застосування художніх та технічних засобів 

майстерності музиканта-виконавця з метою виявлення її стильових 

особливостей відповідно до власної інтерпретації. Отже, здатність до регуляції 

емоційного стану в процесі стилевідповідного виконання музичних творів 

відображає адекватне сприймання та відтворення їх емоційного змісту за 

допомогою пізнавальної, музично-аналітичної та координаційно-рухової 

складових діяльності музиканта-виконавця. 

Здатність до самоконтролю в процесі виконання музики різних стилів - це 

фактор, який «сприяє успішній реалізації художніх намірів» (Бєлєнький, 

Ельбойм, 1990, с. 36). За визначенням науковців, самоконтроль – це «контроль 

над самим собою, своєю поведінкою, роботою, станом» (Загнітко, Щукіна, 

2009, с. 728). Функція контролю дії «полягає в стабілізації її виконання в 

потрібному варіанті» (Власова, 2005, с. 152) та «забезпеченні необхідних актів 

корекції» (Власова, 2005, с. 152) відповідно до визначених зразків. У процесі 

стилевідповідного виконання музичних творів самоконтроль здійснюється за 

допомогою випередженого уявлення власних дій та порівняльного аналізу 

уявного та реального результатів. Як зазначає М. Давидов, специфічною 

особливістю виконавської діяльності є «слухо-моторна поперджуваність 
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музично-ігрового процесу-дії» (Давидов, 1997, с. 36). Таким чином, конкретні 

ігрові дії є наслідком м’язових реакцій, викликаних слуховими уявленнями, а 

запорукою стилевідповідного виконання музичних творів слугує тріада 

психомоторних дій: звукова мета – реалізація – контроль. Отже, здатність до  

самоконтролю в процесі виконання музики різних стилів відображає 

спроможність музиканта попереджати, коригувати та контролювати власні дії 

відповідно до стильової специфіки образно-художнього змісту, емоційного 

забарвлення та технічного оснащення музичних творів. 

У структурі регулятивно-оцінного компонента музично-стильових 

уявлень оцінка міри стилевідповідності власного виконання музичних творів 

відображає самооцінку музиканта-виконавця. Самооцінка – «це інтегральна 

оцінка себе в найважливіших сферах життя», котра відображає «ставлення до 

власного Я, яке залежить від віддаленості реального та ідеального Я у своїх 

думках і в очах значущих осіб» (Савчин, 2012, с. 454). У самооцінці 

поєднуються результати суб’єктивного сприймання зовнішніх впливів та 

усвідомлення людиною власних якостей та можливостей, що виражається у 

рівні її «домагань та мотивації досягнення успіху в різних сферах діяльності» 

(Мозгальова, 2011, с. 223). Зауважимо, що реальне оцінювання ситуації вимагає 

використання рефлексії як здатності «співвідносити з ситуацією власні 

можливості» (Власова, 2005, с. 154), що залежить від особистого досвіду.  

У музичній діяльності самооцінка виконавця спрямовується на 

оцінювання міри стилевідповідності його власних вмінь та навичок і визначає 

шляхи їх вдосконалення. Як складова регулятивно-оцінного компонента 

музично-стильових уявлень, самооцінка відіграє роль «внутрішнього арбітра», 

який фіксує результати досягнень виконавця в художній та технічній площині 

стилевідповідного виконання музичних творів. Відтак, самооцінка результатів 

діяльності музиканта включає характеристику якостей, що впливають на 

стилевідповідність виконання: обізнаності в галузі історії та теорії музики, 

здатності до стильової атрибуції музичних явищ та виразного інтонування, 

виконавсько-технічної майстерності та емоційного забарвлення звучання. 
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Отже, оцінка міри стилевідповідності власного виконання музичних творів 

відображає здатність музиканта до адекватного оцінювання доцільності 

застосування художніх та технічних засобів майстерності в рамках певної 

музично-стильової системи. 

Таким чином, регулятивно-оцінний компонент музично-стильових 

уявлень виявляє здатність музиканта регулювати свій емоційний стан у процесі 

виконання музичних творів відповідно до їх стильової приналежності, 

коригувати, контролювати власні дії та адекватно оцінювати їх результати з 

точки зору стилевідповідності. 

Отже, ми розглянули структуру музично-стильових уявлень музиканта-

виконавця, котрі є підґрунтям його діяльності, спрямованої на виявлення 

стильових особливостей музичних творів. Зауважимо, що лише цілісна 

взаємодія всіх компонентів даної структури забезпечує «виконавську стильову 

адекватність» у процесах сприймання, усвідомлення та відтворення музики. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо музично-стильові уявлення в 

контексті навчальної діяльності підлітків у закладах музичної освіти. 

Порівнюючи діяльність музиканта-виконавця і учня-музиканта, ми 

наголошуємо на її подібності за основними характеристиками та підкреслюємо 

спільність вирішення завдань стилевідповідного виконання музичних творів. 

Відтак, це дозволяє нам констатувати тотожність музично-стильових уявлень 

підлітків і музикантів-виконавців за суттєвими властивостями. Таким чином, 

ми стверджуємо, що ця структура характерна для музично-стильових уявлень 

як музиканта-виконавця, так і для учня-музиканта за умови наявності в нього 

стилеслухового досвіду, певних знань, умінь та навичок. Відтак, вона є 

актуальною для підлітків і в повній мірі відповідає рівню їх музично-

виконавського розвитку. Однак вікові особливості, життєвий, музично-

слуховий та музично-виконавський досвід, впливають на якісні характеристики 

всіх складових музично-стильових уявлень учнів підліткового віку. 

Таким чином, найважливішого значення набуває педагогічний аспект  

формування досліджуваного феномену, що зумовлює необхідність методичного 
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забезпечення цього процесу. Враховуючи вікові особливості підлітків, на нашу 

думку, актуальними будуть пошуки методів і засобів педагогічного впливу у 

площині колективної музичної діяльності учнів.   

Отже, у наступному розділі нашого дослідження ми розглянемо 

методичні засади формування музично-стильових уявлень підлітків у 

колективному музикуванні. 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі проаналізовано філософські, культурологічні, психологічні, 

мистецтвознавчі, педагогічні наукові джерела з проблеми дослідження. 

Уточнено зміст поняття «музичний стиль», визначено сутність музично-

стильових уявлень підлітків та надано їх змістовно-структурну характеристику. 

На основі узагальнення наукових праць з різних галузей знань, було 

виявлено розмаїття визначень поняття «стиль», котрий тлумачиться як 

«матеріалізоване світовідчування» (Н. Чечель), прояв історичного розвитку 

культури, відображення особливостей мислення особистості. У 

мистецтвознавстві поняття «художній стиль» трактується як «художня 

закономірність, внутрішня єдність цілого у мистецтві» (О. Соколов), «художнє 

переживання часу» (В. Власов). 

Аналіз досліджень музикознавців (Б. Асаф’єв, Г. Грушко, М. Михайлов, 

В. Москаленко та інші) дозволив встановити, що в сучасному розумінні 

музичний стиль розглядається як психологічно зумовлена категорія музичного 

мислення, що у вигляді цілісної системи ресурсів музичного мовлення 

визначеним способом відображає глибинні інтонаційні процеси всередині 

змістовної форми. З такої позиції вирізняють сім музично-стильових систем: 

Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизм, Романтизм, Модернізм, 

Постмодернізм. У кожній з них можна виокремити декілька структурних рівнів, 

що традиційно тлумачать як індивідуальний, національний, історичний стилі. 

У галузі музичної педагогіки стильовий підхід є ключовим у процесі 

навчання музиканта-виконавця. Аналіз методичної літератури засвідчив значну 
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увагу видатних викладачів до виховання відчуття стилю. Встановлено, що 

індивідуальний виконавський стиль є результатом органічного синтезу 

композиторської та виконавської творчості, який досягається за допомогою 

технічних і художніх засобів майстерності музиканта-виконавця. Специфічним 

аспектом виконавського стилю, за С. Коробецькою, виступає оркестровий 

стиль, який утворюється оркестровими засобами, переважно тембро-

фактурними. 

Узагальнення результатів наукових досліджень дозволило з’ясувати, що 

процес осягнення стильових явищ музичного мистецтва відбувається шляхом 

формування музично-стильових уявлень особистості. Аналіз наукових робіт 

учених (К. Прібрам, С. Рубінштейн, К. Іванов-Муромський, Й. Хофман та інші) 

та праць музикознавців (М. Арановський, О. Костюк, О. Маркова, Б. Тєплов та 

інші) дозволив встановити, що в результаті операцій музичного мислення 

інформація про суттєві ознаки музичних стилів кодується в музично-слухових 

уявленнях особистості на основі інтонаційної ідеї, що спричиняє їх 

перетворення на музично-стильові уявлення. У процесі музичної діяльності 

останні стають основними формами мислення музиканта-виконавця і 

створюють підґрунтя для стилевідповідної інтерпретації музичних творів. На 

підставі теоретичного аналізу категорій «музичний стиль», «уявлення», 

«музично-слухові уявлення» було надано власне визначення поняття «музично-

стильові уявлення», які розглянуто як синтезований комплекс художньо-

звукових образів, що утворюється в результаті операцій музичного мислення 

особистості на основі первинних образів сприймання широкого спектру. 

Сутністю музично-стильових уявлень є інтонаційна ідея, котра відображає 

культурно-історичний розвиток людських спільнот засобами музичного 

мовлення. 

Це визначення стало основою для розкриття сутності поняття музично-

стильові уявлення підлітків, котре у дослідженні тлумачиться як утворений на 

основі інтонаційної ідеї синтезований комплекс художньо-звукових образів, 

збережений у свідомості учнів у результаті операцій музичного мислення, 
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спрямованих на адекватне сприймання та відтворення стильових явищ 

музичного мистецтва. 

Структура музично-стильових уявлень підлітків інкорпорує такі 

взаємозалежні компоненти: потребово-пізнавальний, що містить потребу у 

стилевідповідному виконанні музичних творів і музично-історичні та музично-

теоретичні знання; операційно-технологічний, котрий охоплює музично-

аналітичні вміння, здатність до інтонаційно-смислового втілення музичного 

стилю засобами виразності та виконавсько-рухові вміння; регулятивно-

оцінний, який включає здатність до регуляції емоційно-психологічного стану в 

процесі стилевідповідного виконання музичних творів, здатність до 

самоконтролю в процесі виконання музики різних стилів, оцінку міри 

стилевідповідності власного виконання музичних творів. 

Отже, у розділі з’ясовано теоретичні основи формування музично-

стильових уявлень підлітків. 

 

Зміст першого розділу дисертаційного дослідження висвітлено  

в таких публікаціях автора: 

1. Рябова О. В. (2016). Музично-слухові уявлення як операнди 

музичного мислення особистості. Педагогіка мистецтва і мистецтво 

педагогічної дії: матеріали XIII Міжнародних педагогічно-мистецьких читань 

пам’яті професора О. П. Рудницької. Київ, 60-68. 

2.  Riabova O. V. (2016).The musical style imagination as a reflaction of 

socialcultural aspects of music thinking development in personality Prospects for 

development of  education and science: Collection of scientific articles. Plovdiv, 

Bulgaria, 356-359. 

3. Рябова О. В. (2016). Музично-стильові уявлення особистості як 

результат усвідомленого сприймання музичних явищ. Підготовка фахівців 

соціономічних професій в умовах сучасного соціокультурного простору: 

матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вінниця, 263-

266. 



68 

 

4. Рябова О. В. (2017) Структура музично-стильових уявлень 

музиканта виконавця. Науковий часопис національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія та методика 

мистецької освіти, 23 ( 28 ), 60-64. 



69 

 

РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ 

УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ У КОЛЕКТИВНОМУ МУЗИКУВАННІ 

 

2.1. Особливості колективного музикування як засобу формування 

музично-стильових уявлень підлітків 

 

Сучасна педагогіка широко використовує принципи стильового підходу у 

вихованні музиканта-виконавця. Проте проблема формування музично-

стильових уявлень учнів у процесі їх колективної діяльності залишається ще 

малодослідженою. Отже, нам необхідно розглянути особливості колективного 

музикування і виявити його позитивний вплив на формування музично-

стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. 

Підлітковий вік охоплює межі в середньому від 12 до 15 років і 

вважається одним із найскладніших етапів життя людини, адже є «затяжним 

перехідним періодом від дитинства до зрілості» (Божович, 1995, с. 104). 

Особливості цього віку досліджуються у працях Л. Божович, Л. Виготського, 

Д. Ельконіна, Г. Костюка та інших. Учені підкреслюють виключне значення 

підліткового віку для розвитку людини, адже в цей час відбуваються глибокі 

зрушення в її організмі, а у психіці перебудовуються раніше сформовані 

структури та виникають нові. 

Зазначимо, що основним психічним новоутворенням підлітка є 

самосвідомість, яка виявляється у «здатності спрямовувати свідомість на свої 

власні психічні процеси, що включає і складний світ своїх переживань» 

(Божович, 1995, с. 120). Таким чином, «пізнання власної внутрішньої дійсності» 

(Виготський, 1984, с. 65) спричиняє виникнення особистісної рефлексії та 

потребу у самовихованні й самореалізації. Як зауважує Л. Виготський, «ідеї, які 

оточують підлітка і знаходяться на початку його дозрівання зовні його, стають 

його внутрішнім надбанням, невід’ємною частиною його особистості» 

(Виготський, 1984, с. 33). Це впливає на становлення «Я-концепції» підлітка і 
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зумовлює формування його поглядів на життя, людські стосунки, суспільні 

відносини. 

У підлітковому віці також активно розвивається емоційна сфера 

особистості і встановлюється система саморегуляції психіки, що обумовлює  

формування здатності до самоконтролю і самооцінки, яка ще дуже часто 

коливається. Зауважимо, що підлітки зазнають труднощів у довільній 

організації своєї поведінки, яка у цей період життя змінює безпосередні, 

природні форми та способи на опосередковані, штучні, котрі виникли в процесі 

культурного розвитку людства. Відтак, великого значення набуває своєчасна 

підтримка дорослих, яку має бути спрямовано на допомогу у створенні наміру 

та його виконання, у прийнятті рішень, у вихованні витримки для здійснення 

різних видів діяльності, у взаємодії з оточуючими людьми. 

У підлітковому віці значного розвитку зазнають загальні та спеціальні 

здібності, увага, пам’ять, проте найважливішим для учнів цієї вікової категорії 

вважається активний розвиток їх мислення. Як зазначає Л. Виготський, 

«розвиток мислення має центральне, ключове, вирішальне значення для всіх 

інших функцій і процесів» (Виготський, 1984, с. 110). Отже, підліткам властиві 

схильність до оволодіння логічним мисленням і розуміння загальних 

закономірностей, а також здатність до розкриття все більш суттєвих 

об’єктивних зв’язків і відношень між предметами та явищами. 

У контексті нашого дослідження важливо, що в учнів підліткового віку 

вдосконалюються процеси аналітико-синтетичної діяльності і формується 

теоретичне мислення як здатність до оперування поняттями та уявленнями. 

Адже засвоєння надбань різних сфер культури та мистецтва здійснюється лише 

у поняттях, і «без мислення у поняттях немає розуміння відносин, що лежать за 

явищами» (Виготський, 1984, с. 58), зокрема музичними. 

Як наголошує Л. Виготський, з мисленням у поняттях тісно пов’язуються 

уява та увага підлітка, які інтелектуалізуються і включаються у систему 

інтелектуальної діяльності (Виготський, 1984, с. 203). Сприймання і пам’ять, 

спираючись на мислення, також стають функцією інтелекту. Зміст мислення 
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підлітка становлять його внутрішні переживання, а також шляхи вирішення 

проблем, пов’язаних з розумінням навколишньої дійсності та інших людей. 

Отже, «середовищем для мислення підлітка стає світ», зазначає Л. Виготський, 

доречно згадуючи відомий вірш Ф. Шиллера, у якому говориться, що колиска 

немовляти для дитини безмежна, але для юнака тісним стає цілий світ 

(Виготський, 1984, с. 59). 

Зауважимо, що кожний період психічного розвитку людини  відрізняється 

наявністю певної провідної діяльності, «в ході якої задовольняються актуальні 

потреби індивіда, що розвивається, формуються мотиваційні, пізнавальні, 

цілеутворюючі, операційні, емоційні процеси» (Рибалка, 1996, с. 89-90). Отже, 

у підлітковому віці провідною діяльністю стає міжособистісне спілкування у 

процесі навчання та за його межами. 

 Як зазначають науковці (Г. Андрєєва, А. Брушлинський, В. Дружинін, 

В. Знаков, Б. Ломов та інші), спілкування – це активна суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія у процесі організації будь-якої форми спільної діяльності людей. Як 

зауважує О. Бодальов, «спілкування є таким видом взаємодії людей, в якій 

особи, котрі беруть в ній участь, своїм зовнішнім виглядом і поведінкою більш-

менш сильно впливають на домагання та наміри, на стани та почуття один 

одного» (Бодальов, 1995, с. 75). У процесі спілкування шляхом взаємного 

обміну діяльністю, уявленнями, ідеями, почуттями формуються міжособистісні 

стосунки між людьми. Таким чином, спілкування впливає на «повноцінний 

розвиток людини і як особистості, і як суб’єкта діяльності, і як 

індивідуальності» (Бодальов, 1995, с. 89]. 

Численні дослідження науковців довели настільки тісний зв’язок 

спілкування з предметною діяльністю, що в житті людини вони не можуть 

існувати окремо одне від одного, і що навіть результати цієї предметної 

діяльності цілком залежать від організації спілкування під час неї (Бодальов, 

1995, с. 90]. Отже, для підлітків є характерною потреба у спілкуванні, яку у 

найбільш повній мірі може задовольнити взаємодія індивідів всередині 

колективу однодумців у процесі спільної діяльності. 
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У «Тлумачному словнику сучасної української мови» зазначається, що 

колектив – це «група людей, об’єднаних спільною працею, діяльністю або 

інтересами» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 346). У свою чергу, В. Сухомлинський 

характеризує колектив як «складну духовну, трудову, організаційну спільність 

особистостей, що розвивається і діє на засадах поваги до кожної особи, 

визнання її самоцінності та спільного творення добра» (Сухомлинський, 1976, 

с. 165). Видатний педагог вважає спілкування у колективі засобом взаємного 

морального збагачення, що поглиблює власну неповторність кожного його 

члена шляхом обміну духовними цінностями (Сухомлинський, 1976, с. 165). 

Суголосною є думка В. Бехтерєва, який стверджує, що справжній колектив – це 

об’єднане ціле, єдність якого забезпечує взаємний вплив його членів один на 

одного у різних відношеннях (Бехтерєв, 1994, с. 105). 

Варто відзначити, що закони колективного життя стають моральними 

правилами для підлітків, яким вони самі охоче підкоряються і вимагають того 

від інших (Божович, 1995, с. 186). Отже, у колективі забезпечується активна 

взаємодія підлітків між собою, задовольняється їх потреба у спілкуванні і 

формуються моральні орієнтації (Рибалка, 1996, с. 95). Як зауважує Г. Костюк, 

«колектив відіграє винятково важливу роль у формуванні свідомості й 

самосвідомості особистості в підлітковому віці» (Костюк, 1989, с. 242). У 

контексті нашого дослідження на увагу заслуговує той факт, що правильно 

організоване дорослими міжособистісне спілкування підлітків підвищує 

ефективність навчально-виховного процесу в межах учнівського колективу. 

Все вищевикладене про важливу роль колективу в життєдіяльності 

підлітків у повній мірі стосується і музичного його різновиду, який стає для 

учнів не тільки засобом задоволення потреби у спілкуванні, але й важливим 

чинником підвищення результативності процесу навчання музиканта-

виконавця. Отже, зважаючи на вікові психологічні особливості, на нашу думку, 

найефективнішим засобом формування всіх компонентів структури музично-

стильових  уявлень підлітків є колективне музикування. 
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Колективне музикування – це форма колективної музичної діяльності, яка 

виявляє знання, вміння і навички всіх учасників колективу в процесі емоційно 

виразного, інтерпретаційно визначеного, ансамблево узгодженого виконання 

музики. Колективне музикування є різновидом спілкування, яке збагачує 

раціональну та емоційну сферу особистості шляхом спільного сприймання, 

усвідомлення та відтворення явищ музичного мистецтва. Як зазначає 

В. Федоришин, «найбільш повна реалізація потреб в емоційній компенсації 

спілкування здійснюється у процесі музичного виконавства через 

комунікативний процес спілкування засобами виконання музичних творів» 

(Федорошин, 2006, с. 25). Колективне виконання музичного твору завжди 

вимагає узгодженості взаємних дій, взаєморозуміння, емпатійного 

співпереживання задля досягнення спільної мети. Діалогове спілкування, яке 

виникає в процесі колективного музикування, забезпечує єдність у застосуванні 

художніх та технічних засобів майстерності і сприяє реалізації спільної 

стилевідповідної інтерпретації виконуваних творів. 

Отже, колективне музикування як форма взаємодії в рамках спільної 

діяльності, в повній мірі може задовольнити потребу підлітків у спілкуванні, 

що відбувається як під час виконання музики різних стилів, так і за його 

межами. Також варто відзначити, що у колективній музичній діяльності 

закріплюються виконавські вміння і навички, набуті учнями в процесі 

індивідуальних занять із фаху. Окрім того, колективне музикування слугує 

джерелом збагачення емоційної сфери підлітків і відіграє важливу роль у 

формуванні здатності до саморегуляції поведінки на основі засвоєння 

моральних суспільних норм життєдіяльності.  

На нашу думку, найвищою і найдосконалішою формою колективного 

музикування виконавців-інструменталістів є гра в оркестрі, яка сприяє 

активному розвитку особистісних якостей учнів і активізує  формування вмінь 

та навичок, необхідних для стилевідповідного виконання музичних творів.  

Як зазначає С. Коробецька, оркестр – це «цілісний об’єкт музично-

художньої культури, який є засобом створення, інтерпретування та виконання 
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оркестрової музики та являє собою функціональну єдність кількох тембро-

інструментальних груп» (Коробецька, 2011, с. 55). Показником кількісної та 

якісної характеристик оркестру є його склад, який може бути  

найрізноманітнішим: від великого симфонічного і народно-інструментального 

до малого духового і камерного струнного. У контексті нашого дослідження ми 

розглядаємо діяльність підлітків у складі камерного струнного оркестру як  

потужний засіб формування їх музично-стильових уявлень. 

Камерний струнний оркестр – це невеликий колектив музикантів, який  

складається з декількох груп: перші та другі скрипки, альти, віолончелі, 

контрабаси. Музичні інструменти, на яких грають учасники цього колективу, є 

спорідненими за способом звукоутворення і наближені за тембром. Це дозволяє 

успішно вирішувати виконавсько-технологічні проблеми спільно з усіма 

учасниками колективу, що підвищує результативність навчальної діяльності. 

Оркестрові твори, які виконує саме такий колектив музикантів, відрізняються 

особистісно-зверненим, зосередженим, поглибленим характером, що є 

властивістю камерної музики взагалі (Хурматулліна, 2012, с. 5). Як зазначає 

Р. Хурматулліна, камерність – це «спосіб виконання, подання матеріалу, коли 

просторова близькість провокує душевне зближення виконавців зі слухачами. 

Саме в камерному просторі всі нюанси музики сприймаються як глибоке 

особисте одкровення» (Хурматулліна, 2012, с. 4). 

З точки зору соціальної психології, навчальний камерний оркестр – це 

формальна мала група, невелике за розміром об’єднання людей, яких пов’язує 

безпосередня взаємодія у процесі спілкування і спільної музичної діяльності 

задля досягнення загальних цілей. На думку Г. Андрєєвої, Я. Коломинського, 

С. Рубінштейна та інших, група однолітків є найвпливовішим чинником 

формування особистості підлітка, його спрямованості та самооцінки. Адже 

взаємодія суспільства та індивіда відбувається саме за допомогою малих груп, і 

«група трансформує вплив суспільства на особистість, особистість впливає на  

суспільство сильніше, якщо за нею стоїть група» (Нікулін, 2011, с. 9). 
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Важливо підкреслити, що групова діяльність зумовлює формування 

психологічної спільності між її учасниками на основі ціннісних орієнтирів та 

спричиняє виникнення групових норм і групових процесів. У контексті нашого 

дослідження особистісні контакти між підлітками – учасниками камерного 

оркестру, опосередковані спільною музичною діяльністю і виступають формою 

суспільних відносин, які перетворюють зовні задану структуру на психологічну 

спільність людей. Для цієї спільності існують певні групові норми, які 

регулюють узгодженість процесів виконання музичних творів різних стилів.  

Єдність ціннісних орієнтацій, обумовлених груповою музичною 

діяльністю, та наявність спільної цілі – стилевідповідне виконання музичних 

творів, забезпечують згуртованість учасників камерного оркестру у вирішенні 

музично-виконавських завдань. Як зазначає Г. Андрєєва, в умовах спільної 

діяльності при вирішенні складних проблем група демонструє вищу швидкість і 

робить менше помилок, ніж окремо кожний її учасник (Андрєєва, 2001). Отже, 

на нашу думку, формування музично-стильових уявлень підлітків здійснюється 

ефективніше саме у процесі їх групової діяльності у складі камерного оркестру. 

Як наголошують науковці (К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, 

Б. Ломов, А. Петровський, Л. Уманський та інші), в результаті свого розвитку 

група стає колективом. Його системоутворюючою ознакою є спільна 

діяльність, котра забезпечує шляхи формування колективу і гарантує його 

цілісність. 

 За визначенням В. Федоришина, «навчальний камерно-оркестровий 

колектив – це невеликий інструментальний колектив, котрий володіє 

художніми можливостями втілення широкого діапазону образів і емоцій 

виконання творів різних епох, стилів, жанрів, форм» (Федоришин, 2006, с. 58). 

Колективне музикування в межах камерного оркестру має суттєві особливості, 

характерні для колективної ансамблевої діяльності взагалі. У своєму 

дослідженні М. Моісєєва визначила найважливіші з них, а саме: «просторова й 

часова співприсутність учасників, що надає можливості безпосереднього 

контакту між  ними, який виражається в комунікації, перцепції, інтеракції; 
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наявність єдиної мети діяльності та спільної мотивації; рухомий рольовий 

статус партнерів під час планування, контролю та координації спільних та 

індивідуальних дій, розподіл єдиного процесу спільної музично-виконавської 

діяльності між учасниками, що зумовлений характером мети, засобами та 

умовами її досягнення, складом та рівнем класифікації виконавців; 

встановлення міжособистісних стосунків між виконавцями, які здійснюють 

спільну діяльність, що утворюються на засаді предметно визначених 

функціонально-рольових взаємодій та з часом набувають відносно 

самостійного характеру» (Моісєєва, 1997, с. 37-38).  

Таким чином, колективне музикування підлітків у складі камерного 

оркестру надає можливість кожному з них повніше відчути власну особистісну 

значимість і розкрити свій внутрішній потенціал у процесі міжособистісного 

спілкування, взаємообміну знаннями, навичками, музично-виконавським 

досвідом і результатами діяльності. Відтак, формування музично-стильових 

уявлень підлітків найбільш ефективно відбуватиметься у процесі колективного 

музикування в умовах діяльності навчального камерного оркестру. 

Отже, розглянемо докладно, як навчальна камерно-оркестрова діяльність 

підлітків впливає на формування їх музично-стильових уявлень. 

За ствердженням Л. Виготського, «проблема виховання і навчання у 

перехідному віці – це проблема правильної побудови вікових інтересів, вікових 

домінант» (Виготський, 1984, с. 34), адже  «розвиток інтересів лежить в основі 

всього культурного та психічного розвитку підлітка» (Виготський, 1984, с. 19). 

Розширення кола інтересів учнів підліткового віку зумовлює їх активну участь 

у різних сферах культурного життя. Проте саме музичне мистецтво займає 

центральне місце серед пізнавальних потреб підлітків, що є мотивом для їх 

участі у музичній діяльності. Як зауважує Л. Виготський, «музика – 

найулюбленіше підлітком» (Виготський, 1984, с. 61). У процесі камерно-

оркестрової діяльності музика стає для учнів підліткового віку засобом 

міжособистісного спілкування і зумовлює виникнення спільності інтересів, 

«котра і підтримує єдність між членами колективу» (Бехтерєв, 1994, с. 99-100). 
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Шляхом колективного сприймання, усвідомлення та відтворення музики різних 

стилів під впливом викладачів в учнів формується спільне ціннісне ставлення 

до категорії музичного стилю і виникає спільний інтерес до стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів. 

Отже, у процесі соціального узагальнення, яке здійснюється в рамках 

діяльності камерного оркестру, індивідуальні прагнення його учасників 

підкоряються спільним інтересам, які, у свою чергу, «ототожнюються з 

особистими або індивідуальними» (Бехтерєв, 1994, с. 138). Відтак, 

стилевідповідне виконання оркестрових музичних творів стає спільною 

потребою всіх учасників колективу. Ця потреба спрямовує їх зусилля на її 

задоволення шляхом оволодіння необхідними для цього знаннями, вміннями та 

навичками. Отже, у процесі колективного музикування формуються внутрішні 

мотиви, які супроводжуються позитивними емоційними переживаннями, а 

потреба у стилевідповідному виконанні музичних творів стає джерелом 

пізнавальної активності підлітків щодо особливостей музичних стилів. 

Як ми вже зазначали, у становленні особистості провідну роль відіграє 

спілкування, суттєвою властивістю якого є діалогічність. Це стало підґрунтям 

для створення концепції діалогу культур, сутність якої розкрито у філософсько-

психологічних дослідженнях В. Біблера та його однодумців. За їхнім 

твердженням, саме діалог стає засобом взаємодії зовнішньої культури 

цивілізації і внутрішньої культури особистості. У свою чергу, діалог цих 

культур «стає суттю внутрішніх психічних новоутворень особистості» як 

«людини культури», її «самосвідомості, інтелекту, досвіду, спрямованості 

тощо» (Рибалка, 1996, с. 106). 

На нашу думку, саме впровадження стильового підходу забезпечує 

реалізацію концепції діалогу культур в процесі музичного навчання і сприяє 

вихованню «людини культури». Адже музичний стиль є феноменом культури, і 

шляхом усвідомлення стильових явищ музичного мистецтва підлітки 

долучаються до його історичної спадщини, котра стає їх внутрішнім 

надбанням. Зауважимо, що на рівні міжособистісного спілкування діалогічність 
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пронизує весь процес музичного навчання на рівнях взаємин педагога з учнями 

та учнів один з одним. Отже, діалогічність як принцип спілкування стимулює 

пізнавальну активність підлітків і стає підґрунтям для оволодіння історико-

теоретичними знаннями про особливості музичних стилів. Найбільші 

можливості для застосування принципу діалогічності надає спілкування учнів 

підліткового віку у процесі колективного навчання. 

Як зазначає В. Бехтерєв, для підлітків характерні допитливість, прагнення 

до пізнання і оволодіння інформацією, знаннями, а у колективі «цікавість та 

допитливість ще посилюються шляхом прикладу та наслідування» (Бехтерєв, 

1994, с. 138). Як зауважує Г. Цукерман, «співпраця з однолітками є необхідним 

фактором розвитку у дитини здатності знати про своє незнання» (Цукерман, 

1992, с. 27). А на думку О. Бодальова, спілкування не тільки розширює кругозір 

людини, але й впливає на «формування загального інтелекту людини і 

передусім багатьох його атенційних, перцептивних, мнемічних та розумових 

характеристик» (Бодальов, 1995, с. 91). 

Варто відзначити, що виконання камерної оркестрової музики різних 

стилів передбачає історико-теоретичну обізнаність щодо властивостей 

музично-стильових систем Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизму, 

Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. У свою чергу, спілкування в рамках 

колективного музикування стимулює пізнавальну активність підлітків, адже 

камерно-оркестрове виконавство дозволяє учням ознайомитись з творами 

різних стилів багатьох композиторів і підвищити свій рівень музично-

історичної та музично-теоретичної поінформованості. 

Таким чином, колективне музикування у складі камерного оркестру 

сприяє зростанню інтересу до стилевідповідного виконання музичних творів та 

розширенню теоретичної, художньої, мистецької обізнаності підлітків щодо 

особливостей музичних стилів, що забезпечує ефективність формування 

потребово-пізнавального компонента структури їх музично-стильових уявлень. 

Зазначимо, що у перехідному віці виникає категоріальне сприймання 

(Виготський, 1984, с. 120), яке стимулює формування здатності до оперування 
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поняттями та уявленнями. На думку Л. Виготського, «внутрішня мнемотехніка 

стає основною формою накопичення досвіду в перехідному віці» (Виготський, 

1984, с. 144), що активізує формування музично-аналітичних вмінь. Оскільки 

провідною діяльністю учнів підліткового віку є спілкування, то формування їх 

музично-аналітичних вмінь ефективніше здійснюватиметься саме у колективі. 

Як свідчать дослідження з психології, перехід від індивідуального до 

спільного виконання діяльності викликає позитивну трансформацію 

пізнавальних процесів у психіці людини. Отже, спільна діяльність учнів 

підліткового віку у процесі музичного навчання підвищує його ефективність, а 

колективне зосередження активізує сприймання та усвідомлення музичних 

явищ. Як зауважує В. Бехтерєв, «найкраща творча діяльність досягається 

шляхом спільної праці, яка виконується за участю індивідуального та 

колективного розуму» (Бехтерєв, 1994, с. 180). Відтак, у процесі колективного 

музикування активізується розумова активність його учасників, яка 

спрямовується на виявлення стильових особливостей музичних творів шляхом 

їх спільного усвідомлення та інтерпретування. 

Спираючись на дослідження В. Бехтерєва, зауважимо, що судження 

окремої особистості визначаються її попереднім досвідом, а колективні 

судження визначаються сумарним досвідом кожного члену колективу 

(Бехтерєв, 1994, с. 174). Як ми вже зазначали, підґрунтям формування музично-

аналітичних вмінь є стилеслуховий досвід, який дозволяє сприймати, 

усвідомлювати та виявляти характерні ознаки музичних стилів. Таким чином, у  

колективному музикуванні поєднується стилеслуховий досвід кожного його 

учасника, що дозволяє успішно вирішувати проблеми стильової атрибуції 

музичних творів шляхом спільної музично-аналітичної діяльності. З іншого 

боку, у процесі роботи над оркестровими творами учні активно збагачують 

власний стилеслуховий досвід, адже «колективний досвід є багатостороннішим 

за індивідуальний» (Бехтерєв, 1994, с. 174). Це зумовлюється тим, що 

колективне музикування надає набагато ширші можливості для ознайомлення з 

музикою різних стилів, ніж сольне виконавство. Адже репертуар колективу 
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відрізняється жанровою та стильовою різноманітністю і включає як камерно-

оркестрові твори, так і музичний матеріал, написаний для солюючого голосу 

або інструментів у супроводі оркестру. Отже, поєднання особистого досвіду 

підлітків у спільній музичній діяльності є ефективним засобом формування їх 

музично-аналітичних вмінь. 

У підлітковому віці активно розвиваються музичні здібності учнів, що 

уможливлює формування здатності до інтонаційно-смислового втілення 

музичного стилю засобами виразності. Як зауважує В. Стеценко, інтонування  – 

це «виявлення ладових взаємозв’язків між музичними звуками у всій їх 

виразності», що стосується не тільки окремих інтервалів, але й «цілих 

смислових кусків музики» (Стеценко, 1960, с. 32). Важливо відзначити, що 

вміння інтонувати на струнних інструментах залежить не тільки від точності 

рухів лівої руки, але і від майстерності правої у звуковидобуванні. Як зазначає 

К. Мострас, «робота над інтонацією є роботою над звуком, над виявленням 

його найкращої музичної якості, не як ізольованого елемента мелодії, а як 

опорного начала, яке визначає її інтонаційно-звукову сутність» (Мострас, 1962, 

с. 3-4). 

У свою чергу, М. Давидов зауважує, що основою передачі музичного 

змісту є спів, а підґрунтям інтонування є «взаємовплив та взаємопроникнення 

вокального та інструментального принципів» (Давидов, 2008, с. 11-12). Струнні 

інструменти наближені до людського голосу найбільше, у порівняні з іншими, і 

наділені особливими акустичними властивостями, які зумовлюють глибоку 

темброву виразність звучання. Відтак, «інтонація є наріжним каменем, основою 

виконавства на смичкових інструментах» (Стеценко, 1960, с. 32) і 

найважливішим засобом художньої виразності. 

Зауважимо, що ансамблева гра в камерному струнному оркестрі розвиває 

як мелодійний, так і гармонійний слух, загострює внутрішні відчуття 

звуковисотності та виразності. Адже учасники колективу повинні коригувати 

чистоту власної інтонації у процесі підстроювання один до одного, «до 

загального строю всього оркестру, до сусіда по пульту, до всієї групи» 
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(Сондецкіс, 1985, с. 171). Отже, формування здатності підлітків до інтонаційно-

смислового втілення музичного стилю засобами виразності ефективно 

здійснюється саме під час гри в камерному оркестрі. Також важливим є той 

факт, що у процесі роботи над оркестровими музичними творами різних стилів 

«старші під час репетицій сидять за одним пультом зі своїми підшефними і 

передають їм свій «досвід» і «майстерність» (Сондецкіс, 1985, с. 132). 

Зазначимо, що стилевідповідне виконання камерної оркестрової музики 

передбачає доцільне застосування певних виконавсько-рухових вмінь, які 

слугують технічними засобами розкриття художнього змісту творів. Варто 

відзначити, що стилевідповідність виконання на струнно-смичкових 

інструментах переважно залежить від раціонального застосування таких 

ігрових прийомів як штрихи, аплікатура та вібрація. 

У музичному виконавстві поняття «штрих» означає «типовий прийом 

звуковидобування, властивий даному музичному інструментові і відповідний 

характерові музичної фрази» (Стеценко, 1960, с. 99). Джерелом звука струнно-

смичкових інструментів є струна, якої тим чи іншим способом торкається 

смичок, і у цьому випадку штрихом називається «тип руху смичка по струні, за 

допомогою якого досягається той чи інший характер звука» (Стеценко, 1960, 

с. 99). Варто підкреслити, що від характеру штриха і розподілу смичка 

залежить артикуляція, яка є найважливішою ознакою музичного стилю. 

Як зазначає І. Браудо, артикуляція – це «мистецтво виконувати музику, і 

передусім мелодію, з тим чи іншим ступенем розчленованості або зв’язності її 

тонів» (Браудо, 1961, с. 3). Артикуляція полягає у використанні різноманітних 

способів вимовляння музичних тонів, інтервалів, мотивів, речень тощо. Як 

невід’ємна складова музичного мовлення, артикуляція пов’язана з ритмікою, 

інтонуванням, динамікою, тембром. Відтак, від певного способу вимовляння 

елементів музичного матеріалу залежить його стильове забарвлення. 

Отже, якість штрихової техніки впливає на артикуляцію і забезпечує 

стилевідповідність виконання шляхом доцільного застосування тих чи інших 
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прийомів, які сприяють досягненню певного ступеня розчленованості або 

зв’язності звучання музичного матеріалу. 

Також суттєве значення для стилевідповідності виконання музичних 

творів має аплікатура – найбільш доцільний «спосіб розташування і порядок 

чередування пальців при грі на музичному інструменті» (Ямпольський, 1977, 

с. 4). Як зазначає І. Ямпольський, аплікатура як художній засіб, сприяє 

«правдивому, реалістичному розкриттю змісту музичного твору», а як 

технічний – полегшує подолання труднощів у вдосконаленні скрипкової 

майстерності (Ямпольський, 1977, с. 29). Зазначимо, що вибір певної 

аплікатури пов’язаний зі стилевою приналежністю виконуваної музики, адже 

кожна з  означених 7 музично-стильових систем висуває певні вимоги як до 

технічного оснащення, так і до тембрового забарвлення музичного матеріалу, 

що задовольняються шляхом дотримання правил позиційної гри та мірою 

використання відкритих струн (додаток Б). 

Окрім штрихів та аплікатури, важливим фактором впливу на 

стилевідповідність виконання є вібрація, яка на смичкових інструментах 

утворюється за допомогою коливань пальця, що притискає струну, і рухів всієї 

лівої руки. Застосування вібрації органічно пов’язане з музичним стилем, адже 

її характер і міра залежать від емоційної змістовності музики, що впливає на 

темброве забарвлення звучання. Таким чином, кожний стиль передбачає певне 

використання вібрації, що зумовлюється особливостями вимог до якості 

звучання, характерних для тієї чи іншої історичної епохи (додаток Б). 

Отже, доцільне застосування штрихів, аплікатури та вібрації є запорукою 

стилевідповідного виконання музичних творів на струнно-смичкових 

інструментах, що зумовлює підвищення уваги до якості означених прийомів і 

викликає необхідність ретельної роботи над ними кожного оркестранта як під 

час колективних занять, так і у процесі індивідуального опрацювання 

музичного матеріалу. 

У будь-якому колективі є фактори безпосередньої або опосередкованої 

взаємодії, які В. Бехтерєв визначає як «взаємонавіювання, взаємонаслідування 
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та взаємоіндукція» (Бехтерєв, 1994, с. 105). За їх допомогою музично-

виконавські вміння окремого оркестранта «виховуються художнім рівнем, 

досягнутим всім колективом» (Сондецкіс, 1985, с. 177), і учні оволодівають 

навичками стилевідповідного виконання, наслідуючи «результат, досягнутий 

досвідом іншого, минаючи всю попередню роботу» (Бехтерєв, 1994, с.109). 

Зауважимо, що колективні дії, «завдяки узгодженості дій багатьох індивідів, 

нерідко досягають результатів, нездійснених для окремих осіб, адже загальний 

результат колективних дій залежить від більшої чи меншої узгодженості дій та 

рухів осіб, які входять у цей колектив» (Бехтерєв, 1994, с.187). 

Варто відзначити, що у колективному музикуванні від узгодженості 

виконання штрихів залежить артикуляційна та ритмічна єдність, адже «навіть 

незначний різнобій у штрихових прийомах тягне за собою помітні ансамблеві 

розходження» (Сондецкіс, 1985, с. 174). Узгодженість штрихів впливає на 

якість ансамблевої артикуляції, від якої залежить стилевідповідність виконання 

камерної оркестрової музики. У свою чергу, застосування раціональної 

аплікатури та доцільної вібрації в ансамблевому музикуванні є запорукою 

досягнення тембрально-звукової єдності. Отже, за допомогою наслідування у 

колективному музикуванні досягається ансамблева узгодженість 

стилевідповідного виконання оркестрових творів. Адже наслідування 

забезпечує запозичення досвіду одними учасниками колективу від інших: 

учнями від викладачів, новачками від більш досвідчених. Таким чином, шляхом 

наслідування здійснюється формування стилевідповідних виконавсько-рухових 

вмінь та навичок підлітків – учасників камерного оркестру. 

 Отже, колективне музикування підлітків в умовах діяльності камерного 

оркестру забезпечує ефективність формування всіх складових операційно-

технологічного компоненту їх музично-стильових уявлень.  

У попередньому розділі ми зазначали, що для музично-виконавської 

діяльності важливе значення мають емоції, почуття, котрі проявляються у 

вигляді різноманітних емоційних станів як показників суб’єктивного ставлення 

особистості до явищ музичного мистецтва. У контексті нашого дослідження 
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слушною є думка Ж. Піаже, який стверджує, що «саме почуття дає дії 

необхідну енергію, в той час як знання накладає на поведінку певну структуру» 

(Піаже, 1994, с. 57). 

Отже, емоційне ставлення підлітків до власної музично-виконавської 

діяльності зумовлює свідоме застосування їх знань з теорії та історії музики у 

процесі стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Вище ми 

вже підкреслювали виключну роль спілкування у розвитку емоційної сфери 

підлітків і потужний вплив колективу на результативність навчальної 

діяльності учнів. Відтак, на нашу думку, здатність підлітків до регуляції 

емоційно-психологічного стану у процесі стилевідповідного виконання 

музичних творів ефективніше формується шляхом спілкування в умовах 

колективного музикування. Адже спільна діяльність викладачів та учнів у 

складі навчального камерного оркестру передбачає їх активне спілкування і 

взаємодію, які наповнені прихованими або яскравими емоціями. Таким чином, 

у процесі колективного музикування «окремі постаті стають ніби взаємними 

резонаторами одних по відношенню до інших» (Бехтерєв, 1994, с. 106). Це  

відбувається за допомогою таких визначених психологами основних механізмів 

взаємовпливів учасників колективу один на одного, як навіювання та 

зараження. Оскільки навіювання здійснюється шляхом використання словесних 

символів, які відповідають певним діям, то назви стилів стають тими 

символами, котрі викликають у підлітків відповідні певні емоційні стани. 

Важливо зазначити, що в процесі колективного музикування учні 

проявляють неоднаковий рівень емоційності у сприйманні та відтворенні 

музики різних стилів. Відтак, шляхом зараження яскрава емоційність 

стилевідповідного виконання музичних творів від одних учасників колективу 

передається до інших, що підвищує загальний емоційний рівень колективного 

музикування. Таким чином, у процесі  виконання  оркестрових музичних творів 

у підлітків формується здатність до регуляції свого емоційного стану в 

залежності від стилю виконуваної музики, і вони отримують задоволення від 

результату спільних дій. 
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Як ми вже зауважували, основним психічним новоутворенням підлітків є 

самосвідомість, що зумовлює формування здатності до самоконтролю як 

випередженого уявлення власних дій і порівняльного аналізу уявного та 

реального результатів. За ствердженням М. Давидова, у музичній діяльності 

«без набуття навичок слухо-моторного попереджування неможливо набути 

вміння спрямовувати свої почуття й увагу в русло емоційно-логічного 

розгортання виконуваного твору» (Давидов, 2008, с. 39). Суголосною є думка 

Г. Нейгауза, який зауважує, що «секрет таланта і генія полягає в тому, що в 

його мозку музика вже живе повним життям раніше, ніж він вперше 

доторкнеться до клавіші або проведе смичком по струні» (Нейгауз, 1988, с. 11). 

Отже, у процесі сприймання та відтворення музики шляхом 

випередженого уявлення виконавських дій, підлітки спрямовують свою увагу 

на досягнення художньо-образної стилевідповідності власного виконання. На 

нашу думку, формування здатності контролювати і коригувати власні музично-

виконавські дії відповідно до стильової приналежності виконуваної музики у 

підлітковому віці, ефективніше відбувається саме у колективному музикуванні. 

Адже, як зазначає Г. Цукерман, контрольно-оцінні компоненти навчальної 

діяльності підлітків активніше формуються в процесі взаємодії з однолітками 

(Цукерман, 1992, с. 20). Це здійснюється завдяки вихованому сполучному 

рефлексу, який є необхідною умовою успішності будь-якої колективної 

діяльності. Зазначимо, що прикладом цього рефлексу В. Бехтерев вважає 

виконання оркестром музичних творів, коли узгодженість дій учасників 

колективу досягається за допомогою певних сигналів диригента (Бехтерєв, 

1994, с. 133). 

Таким чином, у процесі гри в навчальному камерному оркестрі учні 

контролюють і коригують власні виконавські дії, узгоджуючи їх відповідно до 

вимог спільного стилевідповідного виконання музичних творів. Відтак, шляхом 

взаємоконтролю всіх учасників колективу досягається узгодженість спільних 

дій, що сприяє формуванню у підлітків здатності до самоконтролю в процесі 

виконання музики різних стилів. 
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У структурі музично-стильових уявлень підлітків важливе місце займає 

оцінка міри стилевідповідності виконання музичних творів як самооцінка 

результатів власної діяльності. На думку вчених, самооцінка – це «процес 

оцінювання дитиною власної діяльності на різних етапах здійснювання її» 

(Власова, 2005, с. 154). Шляхом самооцінки учні визначають «відповідність або 

невідповідність результатів засвоєння навчальної ситуації» і «наявність чи 

відсутність у себе загального способу розв’язування певного типу задач» 

(Власова, 2005, с. 154). 

У підлітковому віці важливим чинником формування самооцінки є 

зростання впливу соціального фактору, що проявляється у підвищенні ролі 

колективу в житті та навчанні учнів. На думку Г. Цукерман, «співпраця з 

однолітками при вирішенні навчальних завдань впливає на рефлексивний 

розвиток дитини не тільки в інтелектуальній, але й в особистісній сфері, 

прискорюючи розвиток рефлексивної самооцінки» (Цукерман, 1992, с. 27). Це 

пояснюється дією в колективі певних механізмів, визначених В. Бехтеревим як 

«закон подібності». Згідно з цим законом, «при об’єднанні людей співвідносна 

діяльність окремих осіб привчається проявляти себе відповідно до всіх інших» 

(Бехтерєв, 1994, с.239). Таким чином, діяльність підлітків у складі камерного 

оркестру здійснюється в рамках колективної узгодженості дій, спрямованих на 

виявлення стильових властивостей виконуваної музики. Відповідно до 

отриманого загального результату спільної діяльності, відбувається оцінювання 

підлітками міри власного стилевідповідного виконання музичних творів. Це 

здійснюється згідно з вимогами інтонаційно-смислового втілення музичного 

стилю засобами виразності, доцільного застосування виконавсько-рухових 

вмінь та емоційного забарвлення музики різних стилів. Зауважимо, що 

взаємодія підлітків у процесі колективного музикування зумовлює взаємне 

оцінювання результатів спільної діяльності, що впливає на формування 

самооцінки окремо кожного учасника колективу. Відтак, колективне 

музикування сприяє формуванню в учнів здатності до адекватного оцінювання 

міри стилевідповідності власного виконання музичних творів. 
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Отже, формування всіх складових регулятивно-оцінного компоненту 

музично-стильових уявлень підлітків ефективніше відбувається в умовах їх 

колективного музикування у складі камерного оркестру. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, ми погоджуємося з думкою 

В. Бехтерева про те, що «колективна діяльність у деяких відношеннях має 

безперечні переваги перед індивідуальною» (Бехтерєв, 1994, с. 373). У свою 

чергу С. Сондецкіс зауважує, що «в оркестровому ансамблі учні у спільному 

музикуванні можуть досягти високого, а в деяких випадках навіть набагато 

вищого художнього рівня виконання, ніж у сольній грі» (Сондецкіс, 1985, 

с. 177). Спираючись на вищевикладене ми стверджуємо, що колективне 

музикування має переважне значення для формування музично-стильових 

уявлень підлітків. Адже у процесі діяльності навчального камерного оркестру 

учні під керівництвом викладачів постійно підвищують свій музично-

виконавський рівень і набувають знань, умінь та навичок, необхідних для 

стилевідповідного виконання музичних творів. 

Таким чином, ми підкреслюємо найважливішу роль колективного 

музикування у вихованні музично-виконавській майстерності підлітків і 

погоджуємося з думкою С. Сондецкіса, який зазначає: «Якщо на початку свого 

шляху юний музикант зуміє оцінити принадність і красу спільного 

музикування, якщо його художній темперамент, обрамлений натхненою та 

яскравою грою всього колективу, увіллється в могутній океан музики і в цьому 

успіху він відчує долю свого творчого «я», перед ним відкриється радість 

колективної праці оркестрових музикантів, які несуть людям світ великої 

музики» (Сондецкіс, 1985, с. 178). 

Отже, ми розглянули особливості колективного музикування і виявили 

механізми його позитивного впливу на оволодіння учнями знаннями, вміннями та 

навичками, необхідними для стилевідповідного виконання музичних творів. Це 

дозволяє нам стверджувати, що колективне музикування в умовах діяльності 

камерного оркестру є потужним засобом формування всіх компонентів структури  

музично-стильових уявлень підлітків. 
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2.2. Педагогічні умови формування музично-стильових уявлень підлітків у 

колективному музикуванні 

 

Формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному 

музикуванні – це складний процес, ефективність якого залежить від 

сприятливих педагогічних умов, котрі повинні забезпечувати поступове та 

послідовне засвоєння підлітками знань, умінь та навичок, необхідних для 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Отже, визначення 

та обґрунтування педагогічних умов формування музично-стильових уявлень у 

процесі колективного музикування підлітків – учасників камерного оркестру, 

вимагає розкриття сутності поняття «педагогічна умова». 

За визначенням науковців, умова – це «необхідна обставина, що 

уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє 

чомусь», а також «правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі 

життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь» (Загнітко, 

Щукіна, 2009, с. 865). Отже, умова – це зовнішній фактор, який не виражає 

сутності явища або предмета, проте забезпечує його існування, а також впливає 

на функціонування об’єктів і процес діяльності. Зазначимо, що будь-яка 

діяльність передбачає умови, які не виникають самі по собі, а створюються 

людиною задля формування обставин, котрі сприяють досягненню певних 

цілей. Відтак, навчальна діяльність вимагає створення умов, які максимально 

сприятимуть успішному засвоєнню знань, вмінь та навичок учнями різного 

віку. Отже, педагогічна умова – це обставини, які забезпечують ефективність 

навчально-виховного процесу і ґарантують досягнення його мети. 

У мистецькій освіті, як стверджує Г. Падалка, педагогічні умови – це 

«цілеспрямовано створені чи використовувані обставини мистецького 

навчання, що забезпечують можливість досягнення його результативності» 

(Падалка, 2008, с. 160). Важливо зауважити, що в галузі музичного навчання 

визначення педагогічних умов є запорукою ефективного формування цілісної 
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системи знань, вмінь і навичок, необхідних учням різного віку для успішного 

перебігу їх музично-виконавської діяльності.  

Зазначимо, що процес навчальної діяльності підлітків у складі камерного 

оркестру передбачає складний комплекс дій, що зумовлює створення не однієї, 

а декількох педагогічних умов. Таким чином, ми визначаємо педагогічні умови 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні 

як сукупність спеціально створених обставин, котрі у процесі взаємодії 

суб’єктів педагогічного процесу не тільки забезпечують поступове та 

послідовне засвоєння учнями теоретичних знань, але й ґарантують оволодіння 

практичними вміннями, необхідними учасникам навчального камерного 

оркестру для стилевідповідного виконання музичних творів. 

Отже, враховуючи особливості колективного музикування підлітків –

учасників камерного оркестру, ми визначаємо такі педагогічні умови 

формування їх музично-стильових уявлень: створення мотиваційно-

стимулюючого середовища освітнього процесу задля усвідомлення значущості 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів; комплексне 

використання різних форм навчальної діяльності, їх варіативність; 

забезпечення творчої взаємодії між учасниками колективу – викладачами та 

учнями підліткового віку у процесі опанування стилевідповідним виконанням 

камерної оркестрової музики. На наш погляд, формування пізнавально-

потребового, операційно-технологічного та регуляційно-оцінного компонентів 

структури музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні 

вимагає  застосування всіх трьох педагогічних умов. 

Першою педагогічною умовою є створення мотиваційно-стимулюючого 

середовища освітнього процесу задля усвідомлення значущості 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Це забезпечується 

шляхом ретельного добору репертуару для гри в камерному оркестрі та 

організації активної концертної діяльності колективу. 

Важливо підкреслити, що зацікавленість учнів підліткового віку у 

колективних формах музикування зумовлює ефективність формування їх 
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музично-стильових уявлень у процесі занять камерного оркестру. На нашу 

думку, це досягається роботою над репертуаром, який включає різностильові 

твори, відповідає психоемоційному розвитку підлітків і викликає зацікавленість 

всіх учасників колективу. З цього приводу важливою є думка С. Сондецкіса, 

який наголошує на необхідності включення в репертуар учнівського камерного 

оркестру найкращих зразків музики різних стилів і напрямів, адже «тільки 

змістовна музика здатна прищепити любов до оркестрової гри, розвинути 

виконавське вміння кожного учасника окремо і всього колективу в цілому» 

(Сондецкіс, 1985, с.156). 

Отже, репертуар навчального камерного оркестру повинен враховувати 

рівень підготовки підлітків і активізувати формування їх виконавських вмінь та 

навичок спільного музикування. Робота над музичними творами має сприяти 

особистісному зростанню кожного учасника колективу і заохочувати до 

співтворчості в рамках камерно-оркестрової діяльності. Таким чином, 

«репертуар повинен запалити молоді серця і викликати широкий діапазон 

емоцій» (Сондецкіс, 1985, с. 156), що слугуватиме мотивацією для оволодіння 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики і стимулюватиме 

набуття необхідних для цього знань, умінь та навичок. 

Очевидним є той факт, що репертуарні можливості підлітків досить 

широкі, адже в них вже є певний обсяг музичних історико-теоретичних знань, а 

також деякий стилеслуховий та виконавський досвід. Відтак, учні здатні 

осягнути і відтворити образний зміст творів І. С. Баха, А. Вівальді, 

Г. Ф. Генделя, А. Кореллі, Г. Телемана та інших композиторів епохи Бароко і  

спроможні впоратися з художніми та технічними труднощами виконання 

музики Й. Гайдна, В. А. Моцарта та Л. В. Бетховена – представників 

Класицизму. Також підлітки у складі навчального камерного оркестру вже 

готові до повноцінної роботи над творами Е. Гріга, Ф. Мендельсона, 

П. І. Чайковського, Ф. Шуберта та інших композиторів-романтиків і творчо 

переосмислити здобутки Модернізму та Постмодернізму у творах Б. Бартока, 
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Дж. Гершвіна, К. Дебюсі, А. П’яццолли, Л. Ревуцького, Є. Станковича та інших 

композиторів XX-XXI століть. 

У процесі опрацювання ретельно підібраного викладачами 

різностильового репертуару в учнів формується здатність до розуміння 

особливостей музичних стилів та їх характерних ознак, що зумовлює потребу у 

стилевідповідному виконанні музичних творів та сприяє розширенню обсягу 

знань з історії та теорії музики. Робота над виявленням стильових особливостей 

різноманітних за формою і жанром музичних творів активізує формування 

відповідних музично-аналітичних вмінь, здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного стилю засобами виразності, виконавсько-рухових вмінь. 

Завдяки зацікавленому ставленню до вивчення репертуару підвищується 

мотивація навчальної діяльності підлітків і формується їх позитивне емоційне 

ставлення до її результатів. Це сприяє формуванню здатності до регуляції 

емоційно-психологічного стану і ефективному здійсненню самоконтролю у 

процесі стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, забезпечує 

адекватне оцінювання доцільності власних музично-виконавських дій. 

Отже, опрацювання правильно підібраного репертуару, який відповідає 

інтелектуальному, психоемоційному та музично-виконавському розвитку учнів 

і включає високохудожні твори різних стилів, сприяє формуванню потребово-

пізнавального, операційно-технологічного та регулятивно-оцінного 

компонентів структури музично-стильових уявлень підлітків. 

Безперечно, невід’ємною складовою музичної діяльності колективу є 

його концертні виступи, котрі є кульмінацією спільної роботи над стильовими 

особливостями музичних творів. Як зазначає Ю. Цагареллі, концертний виступ 

висуває високі вимоги до психомоторних, атенційних та емоційно-вольових 

якостей музиканта, що забезпечують різні аспекти сприймання та виконання 

(Цагареллі, 2008, с. 146), адже на концерті «важливі і деталі, і цілісна форма 

інтерпретації» (Цагареллі, 2008, с.145). Концертний виступ стає «домінантною 

діяльністю, котра пригнічує всі інші збудження, в тому числі й ті, що 

викликають естрадне хвилювання... В силу властивості домінанти поєднуватися 
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з побічними збудженнями і посилюватися за їх рахунок, обстановка концерту 

підвищує інтенсивність виконавського процесу» (Савшинський, 1964, с. 112). 

Як зауважує Л. Бочкарьов, «яскрава емоційна насиченість діяльності, творче 

піднесення під час виконання можуть посилювати продуктивність роботи 

фантазії, інтуїції та викликати в музиканта бажання змінити ті сторони 

звучання, котрі відповідають означеному психічному стану, через які він може 

найбільш цікаво реалізувати власну виконавську концепцію» (Бочкарьов, 2008, 

с. 257). 

Зазначимо, що концертне виконання музичного твору колективом 

музикантів має свої особливості, адже, як наголошує В. Петрушин, воно 

«вимагає величезного взаєморозуміння і вміння підпорядковувати свої дії 

єдиній волі диригента, який відповідає за кінцевий результат зусиль багатьох 

музикантів» (Петрушин, 2008, с. 332). Безумовно, колективне виконання є 

стримуючим фактором для виявлення індивідуального розуміння музичних 

творів, а в атмосфері концерту всі протиріччя і розбіжності репетиційного 

періоду згладжуються. Водночас взаємне зараження музикантів один від одного 

почуттями і переживаннями посилює творчі можливості колективної 

імпровізації, обмеженої рамками ансамблевої узгодженості, і збагачує раніше 

визначену інтерпретацію новими барвами та відтінками. Як зазначає 

Г. Рождественський, «диригент пропонує власну концепцію твору, отримуючи 

натомість велику виконавську віддачу, реалізацію цієї концепції або навіть 

доповнення до неї» (Рождественський, 1976, с. 41). 

Враховуючи вищевикладене, ми можемо стверджувати, що колективні 

концертні виступи є одним з найефективніших засобів виховання музиканта-

виконавця, адже мобілізують його інтелектуальний, емоційний та вольовий 

потенціал для виявлення перед слухачами творчого задуму композитора у всій 

повноті і цілісній формі за допомогою усвідомленого застосування 

відпрацьованих художніх та технічних прийомів. Отже, на нашу думку, 

концертне виконання камерної оркестрової музики сприяє яскравому 

виявленню її стильових особливостей кожним учасником колективу. Відтак, 
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колективні концертні виступи в повній мірі задовольняють потребу підлітків у 

стилевідповідному виконанні музичних творів і актуалізують їх музично-

аналітичні вміння у процесі практичного застосування знань з історії та теорії 

музики. 

Зазначимо, що яскравість стильового забарвлення виконуваної камерно-

оркестрової музики забезпечується зусиллями кожного учасника колективу, 

спрямованими на інтонаційно-смислове втілення музичного стилю засобами 

виразності. А ансамблева узгодженість стилевідповідної інтерпретації 

музичних творів досягається за допомогою правильно сформованих 

інструментально-рухових навичок, котрі використовуються в рамках 

виконавсько-технологічних моделей музичних стилів. 

Необхідно підкреслити, що концертні виступи навчального камерного 

оркестру супроводжується особливим емоційним станом його учасників, що 

проявляється у відчутті емоційного підйому, радісному передчутті майбутнього  

виконання улюбленої музики, бажанні грати для слухачів і приносити їм 

задоволення своїм мистецтвом (Петрушин, 2008, с. 302). Відтак, колективне 

виконання музичних творів різних стилів вимагає від кожного учня їх 

адекватного емоційного сприймання та відтворення. В умовах концертного 

виступу це закріплюється у позитивному або негативному досвіді оркестранта, 

що є підґрунтям для формування здатності до регуляції емоційно-

психологічного стану в процесі стилевідповідного виконання музичних творів. 

Безперечно, концерти навчального камерного оркестру підсумовують 

спільні досягнення в роботі над виявленням стильових особливостей музичних 

творів. Адже саме в їх концертному виконанні найбільш яскраво проявляються 

як успішні досягнення колективного музикування, так і недоліки всієї 

попередньої роботи, що слугує ефективним засобом формування в учнів 

здатностей до самоконтролю в процесі виконання музики різних стилів та 

адекватного оцінювання його міри стилевідповідності. 

Отже, враховуючи вищесказане, ми стверджуємо, що концертні виступи 

навчального камерного оркестру підвищують ефективність формування 
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потребово-пізнавального, операційно-технологічного та регулятивно-оцінного 

компонентів структури музично-стильових уявлень підлітків. 

Таким чином, як і вивчення на заняттях камерного оркестру ретельно 

підібраного репертуару, так і активна концертна діяльність колективу 

зумовлюють створення мотиваційно-стимулюючого середовища, сприятливого 

для засвоєння знань, умінь та навичок, необхідних для адекватного сприймання 

та практичного відтворення стильових явищ музичного мистецтва, і 

підвищують ефективність формування всіх компонентів структури музично-

стильових уявлень підлітків. 

Для формування потребово-пізнавального, операційно-технологічного та 

регулятивно-оцінного компонентів структури досліджуваного феномену, також 

важливе значення має друга педагогічна умова: комплексне використання 

різних форм навчальної діяльності, їх варіативність. 

Форма організації навчання – це «спеціальна конструкція процесу 

навчання, характер якої зумовлюється його змістом, методами, прийомами, 

засобами, видами діяльності учнів» (Сластьонін, Ісаєв, & Шиянов, 2014, с. 258). 

Ця конструкція відображає особливості процесу «взаємодії викладача з учнями 

під час роботи над певним навчальним матеріалом» (Сластьонін, Ісаєв, 

Шиянов, 2014, с. 258). У музичному навчально-виховному процесі під формою 

організації розуміють його зовнішні характеристики, зумовлені кількістю 

учасників, які беруть участь у певному виді музичної діяльності 

(Михайличенко, 2004, с. 142). Організаційні форми музичного навчання 

виконують диференційно-інтегруючу функцію, забезпечуючи колективну та 

індивідуальну діяльність учнів (Лихачов, 2010, с. 512). 

Важливо зауважити, що навчальна діяльність підлітків у музичних 

колективах передбачає застосування різноманітних організаційних форм, 

характер яких залежить від цілей і завдань навчання, місця і часу його 

проведення, кількості учнів тощо (Сластьонін, Ісаєв, Шиянов, 2014, с. 257). Як 

зазначає Б. Лихачов, «вікові особливості школярів вимагають відповідної, 

адекватної форми навчання, визначають її характер» (Лихачов, 2010, с. 511). 
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Таким чином, особливості підліткового віку зумовлюють характер тих чи 

інших форм навчання щодо їх часової тривалості, місця у навчально-виховному 

процесі, способів організації та методичного забезпечення. Відтак, робота 

навчального камерного оркестру повинна здійснюватися шляхом комплексного 

застосування колективних, групових та індивідуальних форм з метою 

забезпечення провідної діяльності підлітків – міжособистісного спілкування. 

На нашу думку, всі форми навчання, що використовуються на заняттях в 

оркестровому класі, задовольняють потребу підлітків у спілкуванні і сприяють 

формуванню їх музично-стильових уявлень. Проте варіативність застосування 

індивідуальних, групових або колективних форм організації навчання досить 

широка і залежить від стильових особливостей музичних творів і наявності в 

них важливих інтелектуальних, художніх та технічних завдань. Безумовно, 

найважливішими факторами впливу на вибір форми навчання та її тривалість в 

тій чи іншій ситуації є рівень інтелектуального та психоемоційного розвитку 

учнів, а також якість їх виконавської підготовки та ансамблевих умінь. 

Основною формою роботи навчального камерного оркестру є колективна, 

яка сприяє глибокому і всебічному спілкуванню підлітків та зумовлює їх 

взаємовплив один на одного у процесі спільного оволодіння знаннями, 

вміннями та навичками, необхідними для стилевідповідного виконання  

музичних творів. У процесі колективних занять підлітки спільно пізнають 

стильові явища музичного мистецтва, здійснюють взаємообмін знаннями з 

історії та теорії музики, набувають стилеслухового досвіду, засвоюють навички 

доцільного застосування виконавських прийомів та ансамблевої взаємодії.  

Колективна робота відбувається під керівництвом диригента за 

допомогою викладачів-концертмейстерів груп оркестру. Колективні заняття 

включають роботу над втіленням загальної концепції твору, встановленням 

звукового балансу, виявленням тембрального забарвлення та емоційного 

наповнення музики з точки зору її стильової приналежності. 

Робота навчального камерного оркестру передбачає також активне 

застосування групових форм у процесі занять різноманітними складами: 
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групами інструментів, квінтетами, квартетами, тріо, дуетами тощо. Групові 

заняття забезпечують безпосереднє міжособистісне спілкування між меншою 

кількістю учасників колективного музикування і сприяють встановленню 

найактивнішої ансамблевої взаємодії між ними. Відтак, у процесі групової 

діяльності під керівництвом викладачів або самими учнями здійснюється 

ретельна ансамблева робота над виявленням особливостей ритму, інтонації, 

артикуляції, динаміки, якості звучання тощо виконуваної музики з точки зору її 

стильової приналежності.  

Важливе значення для формування музично-стильових уявлень підлітків 

мають індивідуальні форми роботи над оркестровими музичними творами, які 

використовуються викладачами для надання допомоги учням з урахуванням їх 

індивідуальних потреб. Як зауважує О. Рудницька, «за умови індивідуальних 

форм стає можливим вибирати потрібний темп засвоєння навчального 

матеріалу, рівень його складності, враховувати такі характерні риси, як 

стійкість уваги, особливості пам’яті учнів, стиль роботи притаманний кожному 

з них тощо» (Рудницька, 2002, с. 127). Варто відзначити, що індивідуальні 

заняття з учасниками колективу спрямовуються на стимулювання їх 

самостійної роботи над оркестровими музичними творами, «на розвиток 

пізнавальної і творчої активності, інтуїції, художньої спостережливості, 

індивідуальної виразності виконання тощо» (Рудницька, 2002, с. 127). У 

процесі індивідуальних занять в умовах міжособистісного спілкування педагог 

активізує засвоєння кожним учнем знань, вмінь та навичок, необхідних для 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. У свою чергу, в 

індивідуальній формі здійснюється також перевірка викладачем самостійної 

роботи учнів над оркестровими партіями в контексті виявлення стильових 

ознак виконуваної музики. 

Розглянемо докладніше, як саме в умовах комплексного застосування 

різних форм навчальної діяльності відбувається процес формування  музично-

стильових уявлень підлітків. 
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Як зазначалося вище, інтерес підлітків до спільної діяльності зумовлює їх 

зацікавленість у колективному музикуванні, відтак, потреба у 

стилевідповідному виконанні музичних творів ефективніше формується саме за 

допомогою колективних і групових форм навчання. Звісно, індивідуальні 

форми занять теж позитивно впливають на виникнення інтересу до виявлення  

стильових властивостей виконуваної музики. Проте на початкових заняттях 

ефективнішими будуть саме колективні і групові форми, адже брак 

оркестрового досвіду не дозволяє учням індивідуально впоратися з усіма 

проблемами стилевідповідного виконання, і вони втрачають до нього інтерес. У 

свою чергу, спілкування в умовах колективної діяльності стимулює пізнавальну 

активність учнів, яку вони задовольняють, отримуючи потрібну інформацію 

переважно від викладачів та старших учнів-колег під час групових та 

колективних репетицій, і частково індивідуально, вивчаючи за бажанням різні 

літературні джерела. 

Як ми вже зауважували, основою для стильової атрибуції є 

стилеслуховий досвід, який учні набувають як у процесі колективних та 

групових занять, так і під час індивідуальної роботи з викладачем. Важливо 

відзначити, що наявний стилеслуховий досвід дозволяє підліткам індивідуально 

виявляти певні стильові ознаки музичних творів. Проте колективні форми 

оволодіння стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики значно 

розширюють можливості ознайомлення з музикою різних стилів. Відтак, 

активізується процес набуття стилеслухового досвіду, що позитивно впливає на 

здатність учнів визначати стильову приналежність музичних творів. 

Зазначимо, що гра в струнному камерному оркестрі передбачає складний 

комплекс вмінь ансамблевої взаємодії як всередині однієї групи, так і між усіма 

учасниками виконавського процесу. Ефективність виховання почуття ансамблю 

забезпечується використанням різних форм навчання: індивідуальних, 

групових та колективних, які передбачають різні способи вирішення проблеми 

формування оркестрової майстерності виконавців. Отже, технічні складнощі та 

художні особливості музичних творів вимагають застосування різних форм 
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діяльності для формування виконавсько-рухових вмінь стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики. Доцільність  індивідуальної, групової 

або колективної роботи над виконавськими прийомами зумовлюються 

стильовими особливостями музичного матеріалу та рівнем технічної підготовки  

кожного учасника колективного музикування. 

Як ми вже підкреслювали, важливою складовою навчання в оркестровому 

класі є емоційне ставлення підлітків до результатів власної діяльності, 

спрямованої на теоретичне розуміння та практичне відтворення  особливостей 

музичних стилів. Як зазначає В. Буцяк, «стильові знання, неопосередковані 

емоційним ставленням до музики лишаються умозоровою інформацією, 

далекою від сутності мистецького сприйняття» (Буцяк, 2003, с. 99). Відтак, 

педагогічне керівництво має спрямовуватися на емоційне осягнення учнями 

стильових засад творчості композиторів за допомогою як індивідуальних, так і 

групових та колективних форм занять в умовах діяльності камерного оркестру. 

Отже, формування здатності регулювати свій емоційний стан відповідно до 

стильового забарвлення виконуваної музики успішно здійснюється за 

допомогою всіх форм навчання, але їх варіативність визначається в залежності 

від емоційного змісту музичних творів та особистісних якостей підлітків.  

Необхідно зауважити, що індивідуальна робота з кожним учасником 

оркестру має не тільки важливе значення з точки зору формування художніх та 

технічних вмінь і навичок стилевідповідного виконання, але є потужним 

засобом  формування здатності до самоконтролю в процесі гри в оркестрі та 

самооцінки результатів власного виконання різностильової оркестрової музики. 

Адже робота викладача окремо з кожним учнем враховує їх індивідуальні 

властивості, що допомагає підліткам швидше навчитися контролювати власні 

дії і здійснювати адекватну оцінку їх результативності. Відтак, вміння і навички 

стилевідповідного виконання музичних творів, відпрацьовані індивідуально, 

позитивно впливають на якість колективного музикування в цілому і 

зумовлюють загальний рівень гри камерного оркестру. 
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Таким чином, як індивідуальні, так і групові та колективні форми 

навчальної діяльності сприяють формуванню потреби у стилевідповідному 

виконанні оркестрових музичних творів та розширенню обсягу знань з теорії та 

історії музики. Варіативність використання форм організації навчання в 

оркестровому класі підвищує ефективність формування музично-аналітичних 

вмінь, здатності до інтонаційно-смислового втілення музичного стилю 

засобами виразності та виконавсько-рухових навичок. Як індивідуальні, так і 

групові або колективні форми занять, позитивно впливають на формування 

здатності до регуляції емоційно-психологічного стану та самоконтролю у 

процесі стилевідповідного виконання музичних творів, оцінки міри 

стилевідповідності власного їх виконання. 

Робота над виявленням стильових особливостей камерної оркестрової 

музики в умовах навчального процесу вимагає від усіх його суб’єктів активного 

пошуку спільних засобів інтерпретації музичних творів. Це можливо здійснити 

шляхом забезпечення творчої взаємодії між учасниками колективу – 

викладачами та учнями підліткового віку у процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики. На нашу думку, це 

є третьою педагогічною умовою, яка ефективно впливає на формування 

музично-стильових уявлень підлітків. 

Як зазначає Р. Вагнер, оркестр – це «ідея гармонії, здійснена в її вищому, 

найбільш живому русі. Це об’єднання членів вертикального акорду задля 

самостійного прояву їх споріднених частин в горизонтальному напрямку» 

(Вагнер, 1978, с. 452). Таким чином, творча взаємодія учасників колективного 

музикування є його сутнісною властивістю. Слушною є думка П. Косенко, який 

зауважує, що колективне музикування є співтворчістю особистостей, адже 

«досягнення спільної художньої мети є і наслідком, і стимулом зростання рівня 

творчих можливостей всіх учасників музичного колективу» (Косенко, 2019, 

с. 39). Відтак, успішність формування музично-стильових уявлень підлітків 

ґарантується їх спільною діяльністю з викладачами, спрямованою на виявлення 

стильових особливостей музичних творів.  
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Зауважимо, що основою творчої взаємодії між учасниками навчального 

камерного оркестру є педагогічна взаємодія, визначена Є. Коротаєвою як 

«детермінований освітньою ситуацією, опосередкований соціально-

психологічними процесами зв’язок суб’єктів (об’єктів) освіти, який призводить 

до кількісних або якісних змін вихідних якостей і станів означених вище 

суб’єктів та об’єктів» (Коротаєва, 2007, с. 31). Як стверджує О. Рудницька, 

педагогічна взаємодія є функціонально-рольовою діяльністю, яка ґрунтується 

на засадах партнерства та співпраці і спрямовується на становлення учня як 

активного суб’єкта навчально-виховного процесу (Рудницька, 2002, с. 86-87). В 

умовах роботи навчального камерного оркестру педагогічна взаємодія набуває 

творчого характеру, адже діяльність його учасників, спрямована на виявлення 

стильових особливостей музичних творів, є спільною творчістю учнів та 

викладачів. Доцільно зазначити, що така взаємодія є конструктивною, адже 

створює умови для повноцінного розвитку особистості у процесі довготривалої 

співпраці, кооперації, співтворчості (Коротаєва, 2007, с. 45). 

Важливо підкреслити, що сутністю педагогічної взаємодії між 

учасниками навчально-виховного процесу, організованого в умовах діяльності 

камерного оркестру, є педагогічне спілкування. За визначенням В. Зязюна, 

педагогічне спілкування – це «комунікативна взаємодія педагога з учнями, 

батьками, колегами, спрямована на встановлення сприятливого психологічного 

клімату, психологічну оптимізацію діяльності і стосунків» (Зязюн, 1997, с. 200). 

Педагогічне спілкування включає декілька складових: комунікативну (обмін 

інформацією і ставленнями), перцептивну (пізнання особистості і 

самоутвердження) та інтерактивну (організація взаємодії) (Зязюн, 1997, с. 201). 

На нашу думку, найважливіше значення для формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні23цу4 має інтерактивний 

компонент педагогічного спілкування, який забезпечує створення умов «для 

розвитку інтерсуб’єктності, збагачення особистості в процесі спілкування між 

педагогом та учнями, співпраці між членами учнівського колективу» (Масол, 

2015, с. 88).  
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Зазначимо, що інтерактивний характер навчання сприяє одночасному 

вирішенню навчально-пізнавальних, комунікативно-розвивальних, соціально-

орієнтаційних завдань освітнього процесу (Коротаєва, 2007, с. 8). Як зауважує  

Л. Масол, у мистецькій освіти інтерактивні художньо-педагогічні технології 

забезпечують формування соціокультурних і художньо-комунікативних 

компетентностей і активізують спілкування та взаємодію учнів як взаємовплив, 

обмін художніми смислами у процесі опанування мистецтва. (Масол, 2015, 

с. 88-89). Найважливішим фактором, який зумовлює ефективність 

педагогічного спілкування в умовах навчальної камерно-оркестрової 

діяльності, є суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії її учасників – педагогів та 

учнів, що передбачає їх активність у взаємодії та рівність психологічних 

позицій на основі діалогічності. Це забезпечується колективним пошуком 

доцільних способів ансамблевої взаємодії у процесі оволодіння 

стилевідповідним виконанням музичних творів «на підставі захоплення 

спільною творчою діяльністю» (Зязюн, 1997, с. 221). 

Таким чином, творча взаємодія між учасниками навчального колективу 

ґрунтується на активно-позитивному ставленні  викладачів до учнів, яке сприяє 

створенню атмосфери наснаги і захоплення спільним стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики, що збуджує активність підлітків і 

допомагає набути їм позитивного досвіду власного виконання музичних творів 

з метою виявлення їх стильових особливостей. 

Отже, розглянемо вплив творчої взаємодії між учасниками навчального 

камерного оркестру на формування музично-стильових уявлень підлітків.  

Як ми вже підкреслювали, у процесі колективного музикування 

задовольняється потреба підлітків у спілкуванні, що активізує пізнавальну, 

музично-аналітичну, інструментально-виконавську, регулятивно-оцінну сфери 

їх камерно-оркестрової діяльності. Інтерактивність педагогічного спілкування в 

умовах діяльності камерного оркестру стимулює пізнавальну активність 

підлітків, яка спрямовується на засвоєння знань з історії та теорії музики, 

необхідних для усвідомлення властивостей музичних стилів. У процесі 
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оволодіння стилевідповідним виконанням оркестрових музичних творів 

активізуються взаємообмін інформацією і взаємовпливи учнів та викладачів в 

контексті стильової художньо-смислової наповненості сприймання та 

відтворення музики. 

Необхідно зазначити, що власна виконавська творча активність викладача 

у процесі сприймання, усвідомлення та відтворення стильових особливостей 

музичних творів спонукає учнів до опанування стилевідповідним виконанням 

камерної оркестрової музики і впливає на формування їх потреби в цьому. А 

коли підлітки і дорослі, пліч о пліч, спільно виконуючи оркестрові музичні 

твори, намагаються донести їх образно-художній зміст, здійснення 

педагогічного впливу у процесі творчої взаємодії стає найбільш ефективним. 

Як зауважує Б. Хайкін, «інтерес до оркестру виникає не від лекцій та 

переконань, а від того, що студент на прикладі свого педагога бачить, яким 

прекрасним та тонким художником можна бути, граючи в оркестрі. І особливо 

добре, якщо студент до закінчення або ще в роки навчання має можливість 

грати в оркестрі поруч зі своїм професором» (Хайкін, 1984, с. 149). 

Важливо відзначити, що колективне музикування має суттєві відмінності 

від сольного виконавства і вимагає особливих вмінь і навичок, які неможливо 

сформувати лише на заняттях з фаху. Проте під пильним контролем 

досвідчених оркестрантів, опанування підлітками прийомами оркестрової 

майстерності здійснюється набагато ефективніше, і стилевідповідне виконання 

музичних творів стає можливим вже за короткий термін. Зауважимо, що вплив 

дорослих учасників камерного оркестру на формування операційно-

технологічного компоненту музично-стильових уявлень підлітків важко 

переоцінити. Адже саме за допомогою старших колег в умовах творчої 

взаємодії між учасниками колективного музикування у молодших оркестрантів 

активно формуються музично-аналітичні вміння, здатність до інтонаційно-

смислового втілення музичного стилю засобами виразності і виконавсько-

рухові вміння. 



103 

 

З точки зору регуляції емоційно-психологічного стану учнів підліткового 

віку присутність дорослого досвідченого музиканта як на репетиціях оркестру, 

так і під час концертних виступів колективу має важливе значення. Адже 

підлітки, відчуваючи свою музично-виконавську недосконалість, спираються 

на досвід та професіоналізм старших колег і поруч з ними відчувають себе 

більш впевнено. Здатність викладачів до регуляції емоційно-психологічного 

стану у процесі стилевідповідного виконання музичних творів, стає яскравим 

прикладом для учнів, який вони намагаються наслідувати у власній грі. Окрім 

того, в процесі колективного музикування підлітки порівнюють своє виконання 

музики різних стилів з грою старших колег і активніше здійснюють 

самоконтроль власних дій. Спираючись на досвід викладачів у спільній 

камерно-оркестровій діяльності, учні вчаться адекватно оцінювати результати 

застосування художніх та технічних засобів виконавської майстерності з точки 

зору міри стилевідповідності. 

Отже, шляхом творчої взаємодії між учасниками камерного оркестру, 

заснованої на рівності у спілкуванні та партнерській комунікації, під потужним 

впливом викладачів, диригента та концертмейстерів груп, підлітки опановують 

теоретичні основи стилевідповідного виконання музичних творів та 

оволодівають практичними вміннями та навичками, необхідними для 

виявлення  стильових властивостей оркестрової музики. Це здійснюється за 

допомогою різноманітних способів спілкування, зумовлених спільною 

творчістю учнів та викладачів на засадах співробітництва, що позитивно 

впливає на процес формування музично-стильових уявлень підлітків –

учасників камерного оркестру. 

Отже, формування пізнавально-потребового, операційно-технологічного 

та регуляційно-оцінного компонентів структури досліджуваного феномену, на 

нашу думку, вимагає застосування всіх трьох педагогічних умов, що 

ґарантуватиме всебічне охоплення процесу опанування підлітками вміннями 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики. Це сприятиме 

успішності навчальної діяльності учнів, спрямованої на адекватне сприймання, 
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усвідомлення та відтворення стильових явищ музичного мистецтва. Таким 

чином, створення визначених нами педагогічних умов, забезпечить підвищення 

ефективності формування музично-стильових уявлень підлітків і зумовить 

виховання «виконавської стильової адекватності». Це дозволить учням 

підліткового віку виявляти особливості музично-стильових систем 

Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизму, Романтизму, Модернізму та 

Постмодернізму в процесі колективного музикування у складі камерного 

оркестру. 

Важливо підкреслити, що у нашому дослідженні ми свідомо розглядаємо 

педагогічні умови окремо від методики, спираючись на висловлювання 

Г. Падалки, яка тлумачить їх як обставини мистецького навчання, які 

цілеспрямовано створюються для забезпечення його результативності 

(Падалка, 2008). Відтак, на нашу думку, педагогічні умови не є обов’язковою 

складовою змісту формувальної методики, адже запорукою успішності будь-

якої методики, реалізованої у процесі музичного навчання, слугують дієві 

методи та засоби педагогічного впливу на учнів. 

Отже, у нашому дослідженні педагогічні умови не є частиною методики 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

Це пояснюється тим, що запропоновану методику, на наш погляд, може бути 

успішно реалізовано незалежно від даних педагогічних умов. Натомість 

запропоновані педагогічні умови вочевидь сприятимуть більш успішному 

впровадженню формувальної методики і дозволять досягти бажаного 

результату в більш стислі терміни. Таким чином, визначені нами педагогічні 

умови підвищують ефективність методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. 
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2.3. Методика формування музично-стильових уявлень підлітків  

у колективному музикуванні 

Аналіз науково-методичної літератури, узагальнення вивченого педагогічного 

досвіду та власна робота з учнями підліткового віку дозволили з’ясувати, що 

проблема формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному 

музикуванні залишається ще малодослідженою, а її вирішення потребує 

спеціального методичного забезпечення. Отже, у цьому підрозділі ми 

розглянемо основні положення експериментальної методики формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

За визначенням науковців, методика – це «сукупність взаємопов’язаних 

способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи» (Загнітко, 

Щукіна, 2009, с. 394). У контексті нашого дослідження ми розглядаємо 

сукупність способів та прийомів, доцільних у процесі формування музично-

стильових уявлень підлітків. Науково-методологічною основою цієї методики 

слугують підходи, котрі, на нашу думку, визначають шляхи вирішення 

проблеми формування досліджуваного феномену в умовах діяльності учнів у 

складі камерного оркестру. 

За визначенням науковців,  підхід – це «деякий вихідний принцип, 

вихідна позиція, основне положення або переконання», а також як «напрям 

вивчення  предмета дослідження» (Новіков А., Новіков Д., 2007, с. 164). 

Зауважимо, що ми розглядаємо підхід як вихідний принцип, що слугує 

методологічною основою процесу формування музично-стильових уявлень 

підлітків у колективному музикуванні. Отже, у контексті нашого дослідження 

актуальними є декілька підходів, а саме: контекстний, особистісно 

зорієнтований та діяльнісний. Розглянемо їх докладніше. 

Сучасні освітні вимоги до навчання учнів-музикантів, вікові властивості 

підлітків, специфіка їх колективного музикування у складі камерного оркестру 

підкреслюють необхідність використання контекстного підходу. У наукових 

джерелах надається широке коло тлумачень поняття «контекст», яке зв’язують 

з латинським contexto – «з’єдную у процесі ткання, сплітаю, компоную» 
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(Мельничук, 1982, с. 556) і розглядають як «закінчений за змістом уривок 

тексту, необхідний для точного встановлення значення окремого слова, чи 

виразу, що входять до нього» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 354); як «сукупність 

деяких обставин, від яких залежить значення або сенс будь-якого знаку, 

вислову, тексту, дії»  (Шинкарук,, 2002, с. 298). У художній літературі контекст 

«визначає конкретний зміст, стильове забарвлення, міру виразності не лише 

окремих слів та фраз, а й художніх засобів, «задає» спрямування лексичного, 

синтаксичного відбору» (Волков, 2001, с. 269). 

За визначенням А. Вербицького, контекст – це «система внутрішніх і 

зовнішніх умов поведінки та діяльності людини, котра впливає на сприймання, 

розуміння і перетворення суб’єктом конкретної ситуації, надаючи сенс та 

значення цій ситуації як цілому та її компонентам» (Вербицький, 1999, с. 37). 

Основні положення контекстного підходу до навчання викладено у працях 

О. Андрєєвої, Е. Джонсон, А. Вербицького, Н. Гузій, Т. Дубовицької, 

В. Желанової та інших. У них розглядаються різні аспекти застосування 

контекстного підходу, заснованого на принципах єдності навчання і виховання, 

використання міждисциплінарних зв’язків, проблемності, активності 

особистості, послідовного моделювання у навчальному процесі предметного і 

соціального змісту майбутньої професійної діяльності. У галузі музичної 

педагогіки різні аспекти застосування контекстного підходу представлено у 

дослідженнях Н. Гуральник (до розгляду поняття «наукова школа»), 

Л. Жигалової та О. Пєтєліної (до вивчення педагогічної діяльності вчителя 

музики) та інших. У нашому дослідженні ми використовуємо основні принципи 

контекстного підходу у процесі оволодіння підлітками стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики. Це дозволяє перевірити теоретичні 

знання та музично-виконавські вміння учнів в умовах і ситуаціях, максимально 

наближених до роботи професійних колективів. 

Отже, ми визначаємо декілька контекстів як основу для методичного 

забезпечення процесу формування музично-стильових уявлень підлітків у 
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колективному музикуванні, а саме: культурологічний,  інтегровано-навчальний, 

колективно-презентаційний. 

Культурологічний контекст навчального процесу пов’язаний з принципом 

культуровідповідності, котрий полягає у спрямованості освітнього процесу на  

становлення людини культури. Принцип культуровідповідності був введений в  

науку у XIX сторіччі Ф. Дістервегом, який розумів його як спосіб організації 

навчально-виховного процесу з урахуванням особливостей оточуючого 

середовища, традицій, стану культури суспільства. 

У сучасній педагогіці культуровідповідність означає зв’язок навчання і 

виховання з оволодінням матеріальними та культурними надбаннями людства і 

свого народу, розумінням особливостей історичного розвитку національних 

культур та усвідомленням духовної єдності і спадкоємності поколінь. На 

важливості діалогу культур минулого, теперішнього та майбутнього наголошує 

Л. Мемфорд і зазначає: «Якщо ми не знайдемо часу вивчати минуле, у нас не 

буде достатнього знання, щоб зрозуміти сьогодення й керувати майбутнім, бо 

минуле ніколи не полишає нас, та й майбутнє завжди з нами» (Мемфорд, 1996, 

с. 72). 

У музичному навчанні культурологічний контекст включає виховання 

музиканта-виконавця як людини культури, здатної до глибокого осягнення 

соціально-історичної спадщини людства, збереженої у численних зразках 

музичного мистецтва. У свою чергу, пізнання музичних явищ в культурно-

історичному контексті передбачає адекватне їх оцінювання та інтерпретування з 

точки зору стильової приналежності. Відтак, формування музично-стильових 

уявлень у культурологічному контексті – це результат усвідомленого 

сприймання та відтворення явищ культури людства, втілених у творах 

музичного мистецтва. 

Варто зазначити, що колективне музикування у складі камерного оркестру 

відкриває учням широкі можливості для практичного ознайомлення з 

різноманіттям музично-стильових систем епох Середньовіччя, Відродження, 

Бароко, Класицизму, Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. Таким чином, 
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оволодіння стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики є 

засобом, за допомогою якого підлітки долучаються до скарбниці світової 

культури.  

Інтегровано-навчальний контекст представляє «цілісний процес взаємодії 

та взаємопроникнення різних систем знань, котрий виражається у виникненні їх 

інтегрованих форм, узагальнюючих теорій та «наскрізних» методів пізнання» 

(Огієнко, Калюжна, Мільто, Радченко, & Котун, 2016, с. 40). Слово «інтеграція» 

походить від лат. «integer», що означає повний, цілісний. У «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» надаються такі значення 

цього поняття: «Об’єднання в ціле будь-яких окремих частин. // Об’єднання та 

координація дій різних частин цілісної системи» (Бусел, 2005, с. 500). Відтак, 

«інтеграційний процес у навчанні становить міждисциплінарний рух знання до 

цілісності» (Огієнко, Калюжна, Мільто, Радченко, & Котун, 2016, с. 40), що 

відображає єдність культури і освіти. 

Ідеї міжпредметних зв’язків, які забезпечують ефективність формування 

цілісної і багатовимірної картини світу у процесі навчання, започатковані у 

працях Я. Коменського, І. Песталоцці, К. Ушинського. В них видатні вчені-

педагоги підкреслюють «необхідність відображення в навчанні взаємозв’язків 

об’єктів і явищ природи та суспільства» (Олексюк, 2006, с. 89). Як зауважує 

О. Олексюк, «міжпредметні зв’язки являють собою єдине, усвідомлене 

відношення між елементами структури різних навчальних дисциплін» 

(Олексюк, 2006, с. 88). Як засіб навчання, інтеграція – це «віднаходження 

загальної платформи зближення предметних знань» (Олексюк, 2006, с. 91). 

Необхідною складовою інтегровано-навчального контексту музичної 

освіти є виховання поліхудожньої свідомості на основі інтеграції мистецьких 

знань, численних художніх асоціацій та естетичних вражень. Слушною є думка 

Р. Шумана про те, що «освічений музикант з такою ж користю може вчитися на 

Мадонні Рафаеля, як художник на симфонії Моцарта, оскільки<...> для 

художника вірш перетворюється на картину, музикант втілює картину в звуки» 

(Шуман, 1956, с. 139). Як зазначає О. Рудницька, розуміння мистецтв 



109 

 

ґрунтується на системі знань про «об’єктивно існуючі зв’язки художньої 

картини світу» (Рудницька, 2002, с. 108). 

Важливо зауважити, що колективне музикування передбачає широку 

соціальну інтеграцію його учасників у спільній музичній діяльності. Також у 

колективному музикуванні інтеграційні процеси об’єднують систему 

різнопредметних знань і різноманітні життєві враження, асоціації з різних видів 

мистецтв і усвідомлення їх ціннісного значення, розуміння особливостей 

мовно-виражальних засобів і музично-виконавські вміння.  

Зважаючи на великий інтеграційний потенціал категорії музичного стилю 

як багатозначного поняття, ми зазначаємо, що формування музично-стильових 

уявлень вимагає залучення широких міжпредметних зв’язків таких дисциплін 

як історія, література, естетика, художня культура, історія та теорії музики, 

музична література, сольфеджіо, фах, різноманітні ансамблі, зокрема хорові. 

Таким чином, опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики є інтеграційним процесом колективного сприймання, усвідомлення та 

відтворення стильових особливостей музичних творів. 

Колективно-презентаційний контекст процесу формування музично-

стильових уявлень включає активну концертну діяльність учнів у складі 

камерного оркестру. Як ми зазначали вище, провідною діяльністю підлітків є 

спілкування з однолітками, відтак, колективне музикування є ефективним 

засобом формування всіх компонентів структури їх музично-стильових уявлень. 

Камерно-оркестрова діяльність учнів передбачає різноманітні публічні виступи, 

котрі презентують певні досягнення колективу і є сходинками на шляху 

оволодіння його учасниками стилевідповідним виконанням музичних творів. 

У «Тлумачному словнику сучасної української мови» поняття 

«презентація» визначається як «публічне представлення чого-небудь нового, що 

недавно з’явилося, було створено» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 600). Відтак, 

концерт як публічний виступ за своєю суттю є різновидом презентації, котра 

демонструє результати всієї попередньої роботи над музичним матеріалом. 
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Таким чином, концерт камерного оркестру є колективною презентацією, адже 

слугує публічним представленням нового продукту колективної творчості. 

Варто зауважити, що колективна презентація завжди супроводжується 

підвищенням рівня фізичного, розумового та емоційного напруження і вимагає 

спеціальної сценічної витримки під час виступу. Успішність публічного 

представлення музичних творів різних стилів забезпечує ефективна реалізація 

таких специфічних умов: миттєва актуалізація знань, поінформованості в галузі 

музичного стилю; активізація осягнення емоційно-образного змісту музичних 

творів; усвідомлена реалізація комплексу умінь стилевідповідного виконання 

камерної оркестрової музики. Отже, колективно-презентаційний контекст є 

невід’ємною складовою процесу формування музично-стильових уявлень і 

відображає практичний аспект накопичення учнями концертного досвіду 

колективного музикування. 

Камерно-оркестрова діяльність вимагає від кожного її учасника 

активного включення у процес роботи над музикою різних стилів. Адже 

невеликий склад музикантів зумовлює підвищення рівня відповідальності 

кожного за якість колективного стилевідповідного виконання музичних творів. 

Таким чином, в камерному оркестрі зростає вплив особистості на результат 

спільної діяльності,  оскільки від рівня сформованості емоційної, раціональної, 

рухово-ігрової складових музично-стильових уявлень учасників колективу, 

залежить міра стилевідповідності загального виконання. Отже, у розробці 

методики формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному 

музикуванні ми вважаємо за доцільне спиратися також на положення 

особистісно зорієнтованого підходу. 

Положення про розвиток особистості як головну мету освіти, визначено у 

працях Л. Божович, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, 

Д Ушинського та інших. Проблеми особистісно зорієнтованого навчання 

розглянуто у працях К. Абульханової-Славської, І. Беха, О. Пєхоти, В. Рибалки, 

І. Якиманської та інших. У своїх дослідженнях науковці доводять, що 
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підґрунтям особистісно зорієнтованого педагогічного процесу є суб’єкт-

суб’єктний характер стосунків його учасників. 

За визначенням О. Дубасенюк, «особистісно зорієнтована освіта – 

цілеспрямований, планомірний, безперервний, спеціально організований 

педагогічний процес, спрямований на розвиток і саморозвиток учня, 

становлення його як особистості з урахуванням індивідуальних особливостей, 

інтересів, здібностей» (Дубасенюк, 2012, с. 16). Відтак, реалізація можливостей 

для  розвитку особистості учня – це головне завдання освіти. Таким чином, як 

зазначає І. Бех, «особистісно зорієнтований підхід сприяє залученню 

свідомості, емоційної та вольової  складових структури особистості у 

навчально-виховний процес, який будується на засадах активної соціальної 

міжособистісної взаємодії всіх його учасників» (Бех, 2003, с. 69). 

Особистісно зорієнтований підхід має свої ознаки, а саме: «організація 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії; створення умов для самоактуалізації особистості; 

її активізація; забезпечення зовнішніх і внутрішніх мотивів учнів; отримання 

задоволення від вирішення навчальних завдань і завдань у співпраці з іншими 

суб’єктами освіти; забезпечення умов для самооцінювання, саморегуляції і 

самоактуалізації» (Дубасенюк, 2012, с. 17). Отже, вчитель стає для своїх 

підопічних «значущим дорослим», який як старший член групи, колективу, 

ділиться з його молодшими учасниками знаннями, вміннями, досвідом. Обрані 

методи навчання повинні включати творчі завдання, які сприяють розвитку 

самоконтролю та самооцінки учнів, і найбільш повно розкривають здібності та 

індивідуальні якості особистості кожного учасника освітнього процесу. 

З точки зору музичної педагогіки, проблеми особистісно зорієнтованого 

навчання розглядаються у працях С. Горбенка, Л. Масол, Н. Мозгальової, 

Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, О. Щолокової та інших. У них 

наголошується на необхідності спрямування музичної освіти на розвиток 

особистості учня-музиканта, формування мистецько-виконавських умінь і 

навичок, активізацію здатності до художньої творчості. 
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У контексті нашого дослідження особистісно зорієнтований підхід 

виступає як теоретико-методологічна стратегія виховання учня-

інструменталіста, котра визначає шляхи оволодіння ним стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики. Доцільно зазначити, що колективне 

музикування підлітків у складі камерного оркестру передбачає особистісно 

зорієнтовану спрямованість їх навчання. Адже основою камерно-оркестрової 

діяльності є суб’єкт-суб’єктна ансамблева взаємодія його учасників. Важливо 

підкреслити, що кожний член колективу відчуває свою значущість і 

необхідність особистісної активності, що підтримується інтересом підлітків до 

спільної музичної діяльності. У свою чергу, успішний результат колективного 

вирішення завдань стилевідповідного виконання музичних творів є джерелом 

задоволення і спричиняє формування саморегуляції, самоконтролю та 

адекватної самооцінки учнів. 

Зазначимо, що ефективність процесу оволодіння  стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики забезпечує повноцінна участь 

викладачів у діяльності навчального колективу. За допомогою педагогів – 

досвідчених старших колег, підлітки оволодівають секретами оркестрової 

майстерності, що дозволяє їм якісно виконувати музичні твори різних стилів. 

Успішність цього процесу ґарантує уважне ставлення викладачів до спільної 

навчальної діяльності учнів і надання кожному з них своєчасної педагогічної 

допомоги у подоланні технічних та художніх труднощів стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики.  

У нашому дослідженні ми розглядаємо діяльність підлітків у складі 

камерного оркестру як ефективний засіб формування їх музично-стильових 

уявлень. Це актуалізує необхідність застосування діяльнісного підходу як 

методологічної основи для розробки методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

У «Новому тлумачному словнику української мови» надаються такі 

значення поняття «діяльність»: «Застосування своєї праці до чого-небудь; 

робота, заняття, активність, діяння...//Праця, дії людей у якій-небудь галузі... 
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Функціонування, діяння органів живого організму; існування, життя... 

Виявлення сили, енергії чого-небудь» (Яременко, Сліпушко, 2001, с. 774). В 

інших джерелах зазначається, що діяльність – це «спосіб буття людини у 

світі, здатність її вносити в дійсність зміни» (Гончаренко, 1997, с. 98); 

«специфічно людська форма активного ставлення до довкілля, зміст якої 

становить його доцільна зміна і перетворення» (Іллічов, Федосєєв, Ковальов, 

& Панов, 1983, с. 151). 

Теоретичним підґрунтям діяльнісного підходу є дослідження 

А. Асмолова, Л. Виготського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, В. Петровського, 

С. Рубінштейна та інших. Вчені підкреслюють вирішальну роль діяльності у 

становленні та розвитку особистості, формуванні її пізнавальної, емоційної 

та вольової сфер. З точки зору психології, діяльність – це «внутрішня 

(психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, що регулюється 

усвідомленою метою і спонукається потребами, які в конкретній ситуації 

виражаються в мотивах» (Савчин, 2012, с. 211). О. Леонтьєв наголошує на 

єдності психіки та діяльності і стверджує, що діяльність «практично пов’язує 

суб’єкт із довкіллям, впливаючи на нього і підпорядковуючись його 

об’єктивним властивостям» (Леонтьєв, 1972, с. 24). Таким чином, за 

О. Леонтьєвим, діяльність людини спрямовується мотивом як опредмеченою 

потребою і залежить від загальних зовнішніх умов та внутрішніх 

індивідуальних чинників. 

У педагогічному аспекті діяльнісний  підхід – це «така організація 

навчально-виховного процесу, за якої головна увага приділяється активній, 

різнобічній, продуктивній, максимально самостійній навчально-пізнавальній 

діяльності учнів» (Молнар, 2016, с. 77). Як зазначають науковці, діяльнісний 

підхід «орієнтує не на зміст готових структур свідомості, а на процес, в 

результаті якого вони виникають і, як наслідок, призводять до глибшого 

розуміння їх природи» (Реан, Бордовская, & Розум, 2000, с. 175). Таким чином, 

діяльнісний підхід є основою проблемно-розвиваючого навчання, що 

здійснюється в «зоні найближчого розвитку» особистості (Л. Виготський). 
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Важливо зазначити, що реалізація цього підходу спричиняє підвищення 

організаційних вимог до викладача, адже він повинен забезпечити відповідні 

умови для саморозвитку та самореалізації учнів і сформувати в кожного з них 

здатність здійснювати самооцінку та самоконтроль власної діяльності.  

У музичному навчанні реалізація діяльнісного підходу вимагає створення 

умов для забезпечення суб’єкт-суб’єктного спілкування між усіма учасниками 

педагогічного процесу, активізації інтелектуальної та емоційно-вольової сфер 

особистості учнів, розвитку музичних здібностей і виконавських вмінь. Як 

зазначає О. Олексюк, застосування діяльнісного підходу до музичного 

навчання «вимагає спеціальної роботи з вибору і організації діяльності дитини, 

з активізації і переведення її в позицію суб’єкта пізнання, праці та спілкування. 

Це передбачає, що дитина вміє обирати мету і планувати діяльність, 

організовувати і регулювати її, здійснювати контроль, самоаналіз і оцінку 

результатів» (Олексюк, 2006, с. 25). 

У контексті нашого дослідження реалізація діяльнісного підходу є 

необхідною умовою методологічного забезпечення процесу формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. Адже ми 

розглядаємо музичну діяльність учнів у складі камерного оркестру як 

ефективний засіб формування досліджуваного феномену. Важливо зауважити, 

що процес опанування стилевідповідним виконанням музичних творів в умовах 

колективного музикування включає декілька аспектів, а саме: пізнавальну 

активність в галузі музичного стилю, власну музично-виконавську діяльність  

на репетиціях і концертах, а також самостійне опрацювання музичного 

матеріалу. Таким чином, у процесі колективного музикування його учасники 

набувають певних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання 

різностильових музичних творів. А в результаті спільної камерно-оркестрової 

діяльності дії контролю і оцінки викладачів поступово перетворюються на дії 

самоконтролю, самооцінки, а також взаємоконтролю і взаємооцінки учнів. 

Отже, ми розглянули науково-педагогічні підходи, кожний з яких 

розкриває сутнісні характеристики досліджуваного феномену у певному 



115 

 

ракурсі. Відтак, лише комплексне їх застосування створює повноцінне 

методологічне забезпечення процесу формування музично-стильових уявлень 

підлітків шляхом опанування ними стилевідповідним виконанням камерної 

оркестрової музики. 

Таким чином, на основі контекстного, особистісно зорієнтованого та 

діяльнісного підходів ми розробили методику формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні. Реалізація цієї методики 

включає 3 етапи: адаптаційно-інформативний; поглиблювально-аналітичний; 

продуктивно-синтезуючий. Важливо зауважити, що найсуттєвішою 

особливістю методики є те, що формування всіх компонентів структури 

музично-стильових уявлень відбувається на всіх етапах і на кожному з них 

супроводжується якісними змінами в досліджуваному феномені. 

Перший етап – адаптаційно-інформативний має на меті стимулювати 

формування музично-стильових уявлень у період адаптації підлітків до умов 

колективного музикування. Задля досягнення визначеної мети необхідно  

вирішити такі завдання: 

1) ознайомити  учнів зі змістом поняття «музичний стиль»; 

2) зацікавити підлітків у стилевідповідному виконанні оркестрових 

музичних творів; 

3) активізувати формування здатності до стильової атрибуції 

музичних творів;  

4) стимулювати формування здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу;  

5) активізувати формування виконавсько-рухових вмінь, необхідних 

для гри в камерному оркестрі в рамках технологічних моделей музичних 

стилів; 

6) розпочати формування здатності до регуляції емоційного стану в 

процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики; 
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7) активізувати формування здатності до самоконтролю в процесі гри 

в камерному оркестрі; 

8) стимулювати формування здатності до адекватного оцінювання 

міри стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів.  

На першому етапі ми вважаємо за доцільне застосувати такі 

загальнопедагогічні та спеціальні методи: розповідь, заохочення, приклад і 

наслідування, прослуховування різностильових музичних творів, відвідування 

концертів камерно-оркестрової музики, дотримання ритмічної єдності, 

активізація слухового контролю, адаптація до стресової ситуації. 

Другий етап – поглиблювально-аналітичний має на меті продовжити 

формування музично-стильових уявлень в умовах активної діяльності підлітків 

у складі камерного оркестру. На другому етапі необхідно виконати такі 

завдання: 

1) поглибити інтерес до стилевідповідного виконання оркестрових 

музичних творів;  

2) розширити обсяг музично-історичних та музично-теоретичних 

знань; 

3) підвищити ефективність формування здатності до стильової 

атрибуції музичних творів; 

4) поглибити формування здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу; 

5) розширити володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів; 

6) продовжити формування здатності до регуляції емоційного стану в 

процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики; 

7) поглибити формування здатності до самоконтролю в процесі гри в 

камерному оркестрі; 
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8) підвищити ефективність формування здатності до адекватного 

оцінювання міри стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних 

творів. 

Успішність виконання завдань другого етапу забезпечує застосування 

таких методів: бесіда, відеометод, стильовий аналіз музичних творів, 

демонстрування, вправи та привчання, пояснення, самостійне опрацювання 

музичного матеріалу, практична перевірка, імітаційне моделювання. 

Третій етап формувального експерименту –  продуктивно-синтезуючий 

має на меті оволодіння учнями підліткового віку синтетичним комплексом 

знань, умінь, навичок, необхідних для роботи над оркестровими творами різних 

стилів. Третій етап передбачає виконання таких завдань: 

1) сформувати стійкий інтерес до стилевідповідного виконання 

камерної оркестрової музики; 

2) підтримати активність щодо пізнання особливостей музичних 

стилів; 

3) сформувати здатність до стильової атрибуції музичних творів; 

4) вдосконалити здатність до інтонаційно-смислового втілення 

музичного образу; 

5) вдосконалити володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів; 

6) сформувати здатність до регуляції емоційного стану в процесі 

опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики;  

7) завершити формування здатності до самоконтролю в процесі гри в 

камерному оркестрі; 

8) сформувати здатність до адекватного оцінювання міри 

стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів. 

Для виконання всіх завдань завершального етапу доцільним є комплексне 

застосування методів педагогічні майстерні та проєкту. 

Таким чином, ми розглянули основні положення авторської методики, яку 

пропонуємо впровадити у процесі діяльності камерних оркестрів закладів 



118 

 

музичної освіти. Найважливішим чинником, що забезпечує результативність 

процесу формування музично-стильових уявлень підлітків, слугує їх спільна з 

викладачами камерно-оркестрова діяльність, спрямована на виявлення 

стильових ознак музичних творів.  

Отже, запорукою успішної реалізації методики є педагогічна майстерність 

викладачів у застосуванні означених методів і здійсненні педагогічного впливу 

на формування досліджуваного феномену. На нашу думку, впровадження 

визначених методичних заходів сприятиме успішному оволодінню учнями 

знаннями, вміннями та навичками, необхідними для стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів, та забезпечить ефективність 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

 

 Висновки до розділу 2 

 

У розділі виявлено особливості колективного музикування як потужного 

засобу формування музично-стильових уявлень підлітків; розроблено та 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови та методику формування музично-

стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. 

З точки зору педагогічної психології розглянуто особливості підліткового 

віку як періоду становлення системи саморегуляції психіки, формування 

самосвідомості й самооцінки, значного розвитку здібностей, уваги, пам’яті, 

мислення. На підставі аналізу наукових праць Л. Божович, Л. Виготського, 

Г. Костюка, Г. Цукерман та інших було визнано провідну роль спілкування у 

життєдіяльності підлітків. Встановлено, що колективна музична діяльність 

підлітків не тільки задовольняє їх потребу у спілкуванні, але й підвищує 

ефективність музичного навчання. Цей фактор зумовив визначення 

колективного музикування як потужного засобу формування всіх компонентів 

структури музично-стильових уявлень учнів підліткового віку. 

У роботі колективне музикування розглянуто як форма колективної 

музичної діяльності, що виявляє знання, вміння й навички всіх учасників 

колективу в процесі емоційно виразного, інтерпретаційно визначеного, 
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ансамблево узгодженого виконання музики. З’ясовано, що діалогове 

спілкування, яке виникає в процесі колективного музикування, сприяє 

реалізації спільної стилевідповідної інтерпретації музичних творів, а 

необхідність узгодження ансамблевих дій зумовлює єдність у застосуванні 

художніх і технічних засобів виконавської майстерності. 

Розкрито особливості камерно-оркестрової діяльності підлітків і 

встановлено, що цей різновид колективного музикування дає кожному його 

учаснику можливість відчути свою особистісну значущість у процесі 

міжособистісного спілкування, взаємообміну знаннями, навичками, музично-

виконавським досвідом і результатами діяльності. Доведено, що в процесі 

колективного музикування учні постійно підвищують свій музично-виконавський 

рівень і набувають знань, умінь і навичок, необхідних для переконливого 

виконання музики різних стилів. З’ясовано, що вдале педагогічне керівництво 

камерно-оркестровою діяльністю підлітків є вирішальним чинником формування 

всіх компонентів структури їх музично-стильових уявлень. 

Розроблено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 

музично-стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру, а саме: 

створення мотиваційно-стимулюючого середовища освітнього процесу задля 

усвідомлення значущості стилевідповідного виконання оркестрових музичних 

творів, що здійснюється шляхом ретельного добору репертуару для гри в 

камерному оркестрі та організації активної концертної діяльності колективу; 

комплексне використання різних форм навчальної діяльності, їх варіативність, що 

проявляється в доцільному застосуванні колективних, групових та індивідуальних 

форм занять; забезпечення творчої взаємодії між учасниками колективу – 

викладачами та учнями підліткового віку в процесі опанування стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики, що передбачає спільну творчість на 

засадах співробітництва, рівність у спілкуванні та партнерську комунікацію. 

Встановлено, що формування всіх компонентів структури музично-стильових 

уявлень підлітків вимагає застосування всіх трьох педагогічних умов. 

На основі контекстного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного 
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наукових підходів розроблено методику формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні. Авторська експериментальна 

методика передбачає три етапи її впровадження, кожен із яких спрямовано на 

досягнення певної мети й вирішення конкретних завдань за допомогою 

ефективних методів. Найсуттєвішою особливістю цієї методики є те, що всі 

структурні компоненти музично-стильових уявлень формуються на всіх етапах, 

на кожному з яких відбуваються якісні зміни в досліджуваному феномені. 

Перший етап – адаптаційно-інформативний – має на меті стимулювання 

процесу формування музично-стильових уявлень у період адаптації підлітків до 

умов колективного музикування. Основні завдання цього етапу: ознайомити 

підлітків зі змістом поняття «музичний стиль»; зацікавити учнів у 

стилевідповідному виконанні оркестрових музичних творів; активізувати 

формування здатностей до стильової атрибуції музичних творів та до 

інтонаційно-смислового втілення музичного образу; стимулювати формування 

виконавсько-рухових умінь, необхідних для гри в камерному оркестрі; 

розпочати формування здатності до регуляції емоційного стану в процесі 

опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики, 

спроможності до самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі та 

адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного виконання 

оркестрових музичних творів. Виконання цих завдань передбачає застосування 

таких загальнопедагогічних та спеціальних методів: розповідь, приклад і 

наслідування, заохочення, прослуховування різностильових музичних творів, 

відвідування концертів камерної оркестрової музики, дотримання ритмічної 

єдності, активізація слухового контролю, адаптація до стресової ситуації. 

Другий етап – поглиблювально-аналітичний – має на меті продовжити 

формування музично-стильових уявлень в умовах активної діяльності підлітків у 

складі камерного оркестру. Завдання цього етапу полягають у поглибленні 

інтересу до стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів; 

розширенні обсягу музично-історичних та музично-теоретичних знань; 

підвищенні ефективності формування здатностей до стильової атрибуції та до 



121 

 

інтонаційно-смислового втілення музичного образу; підвищенні рівня володіння 

виконавсько-руховими вміннями в межах технологічних моделей музичних стилів; 

продовженні формування здатності до регуляції емоційного стану та до 

самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі; підвищенні ефективності 

формування здатності до адекватного оцінювання міри стилевідповідності 

власного виконання оркестрових музичних творів. На даному етапі доцільним є  

використання таких методів, як бесіда, відеометод, стильовий аналіз музичних 

творів, демонстрування, вправи та привчання, пояснення, самостійне опрацювання 

музичного матеріалу, практична перевірка, імітаційне моделювання.  

Третій етап – продуктивно-синтезуючий – має на меті оволодіння підлітками 

синтетичним комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики. Завдання цього етапу 

такі: сформувати стійкий інтерес до стилевідповідного виконання камерної 

оркестрової музики; підтримувати активність щодо пізнання особливостей 

музичних стилів; сформувати здатність до стильової атрибуції музичних творів та 

до інтонаційно-смислового втілення музичного образу; вдосконалити володіння 

виконавсько-руховими вміннями в межах технологічних моделей музичних стилів; 

сформувати здатність до регуляції емоційного стану та самоконтролю в процесі 

гри в камерному оркестрі; сформувати здатність до адекватного оцінювання міри 

стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів. Успішність 

виконання цих завдань забезпечує комплексне застосування методів педагогічної 

майстерні та проєкту. 

Таким чином, з’ясовано, що результативність процесу формування музично-

стильових уявлень підлітків забезпечує їх спільна з викладачами камерно-

оркестрова діяльність, спрямована на виявлення стильових ознак музичних творів.  

Отже, у розділі виявлено особливості процесу колективного музикування та 

його впливу на формування музично-стильових уявлень підлітків у закладах 

музичної освіти; розроблено та теоретично обґрунтовано методику формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні та педагогічні 

умови її ефективної реалізації в закладах музичної освіти. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ 

МУЗИЧНО-СТИЛЬОВИХ УЯВЛЕНЬ ПІДЛІТКІВ  

У КОЛЕКТИВНОМУ МУЗИКУВАННІ 

 

3.1. Критеріально-рівневе оцінювання сформованості музично-

стильових уявлень підлітків - учасників камерного оркестру закладу 

музичної освіти 

 

У попередніх розділах ми розглянули теоретичні положення та методичні 

засади формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному 

музикуванні, що створило підґрунтя для проведення педагогічного 

експерименту. Основною його метою було практично перевірити ефективність 

методики та педагогічних умов формування досліджуваного феномену в 

процесі діяльності камерних оркестрів закладів музичної освіти. Важливою 

передумовою перевірки результатів експерименту було визначення 

сформованості музично-стильових уявлень підлітків за певними критеріями та 

їх показниками. 

Критерій – це «ознака, на підставі якої здійснюється оцінка, визначення або 

класифікація чого-небудь; мірило» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 364). Критерії 

мають специфічні риси, за якими вони відрізняються, котрі називаються 

показниками. За визначенням науковців, показник – це: «1.Свідчення, доказ, 

ознака чогось. 2. Наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані 

про досягнення в чомусь.//Дані, які свідчать про кількість чого-небудь» (Загнітко, 

Щукіна, 2009, с. 544). Зазначимо, що кожний показник критерію є виявленням 

якості та рівня розвитку однієї із суттєвих сторін об’єкта. 

У музичній педагогіці на основі сутнісних ознак критеріїв здійснюється 

оцінювання і порівняння педагогічних явищ. Зауважимо, що критерії та їх 

показники взаємозалежні і взаємопов’язані: визначення критерію зумовлює вибір 

показників, а якість показників залежить від їх властивостей повно й об’єктивно 



124 

 

характеризувати критерій. 

Отже, у відповідності до змістовних характеристик компонентів 

структури музично-стильових уявлень підлітків, ми визначаємо такі критерії та 

показники сформованості досліджуваного феномену: 1) міра зацікавленості в 

усвідомленому стилевідповідному виконанні оркестрових музичних творів 

(включає такі показники: ступінь інтересу до стилевідповідного виконання 

оркестрових музичних творів; обсяг музично-історичних та музично-

теоретичних знань); 2) ступінь оволодіння музично-аналітичними та музично-

виконавськими вміннями, необхідними для стилевідповідного виконання 

камерної оркестрової музики (включає такі показники: здатність до стильової 

атрибуції музичних творів; здатність до інтонаційно-смислового втілення 

музичного образу; міра володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів); 3) здатність до діагностики та 

корекції якості власного стилевідповідного виконання камерної оркестрової 

музики (включає такі показники: здатність до регуляції емоційного стану в 

процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики; здатність до самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі; 

здатність до адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного 

виконання оркестрових музичних творів). Вищезазначені критерії оцінювання та 

їх показники дозволяють визначити три рівні сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків, а саме: високий, середній та низький. 

Високий рівень сформованості передбачає глибоку зацікавленість в 

усвідомленому стилевідповідному виконанні оркестрових музичних творів, 

наявність великого обсягу музично-історичних та музично-теоретичних знань, 

здатність до стильової атрибуції музичних творів та до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу, досконале володіння виконавсько-руховими 

вміннями в рамках технологічних моделей музичних стилів, спроможність 

регулювати свій емоційний стан у процесі опанування стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики, постійне здійснення самоконтролю в 
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процесі гри в камерному оркестрі та завжди адекватне оцінювання міри 

стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів. 

Середній рівень сформованості характеризується помірним інтересом до 

усвідомленого стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, 

обмеженим обсягом музично-історичних та музично-теоретичних знань, 

недостатньо розвиненими здатностями до стильової атрибуції музичних творів 

та інтонаційно-смислового втілення музичного образу, володінням 

виконавсько-руховими вміннями лише в рамках окремих технологічних 

моделей музичних стилів, недостатньо розвиненою здатністю до регуляції 

емоційного стану в процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної 

оркестрової музики, нерегулярним здійсненням самоконтролю в процесі гри в 

камерному оркестрі та не завжди адекватним оцінюванням міри 

стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів. 

Низький рівень сформованості притаманний тим учням, котрі байдуже 

ставляться до стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, 

проявляють фрагментарні знання з історії та теорії музики, не здатні до стильової 

атрибуції музичних творів та інтонаційно-смислового втілення музичного образу, 

не володіють виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей 

музичних стилів, не спроможні регулювати свій емоційний стан у процесі 

опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики, не 

вміють здійснювати самоконтроль у процесі гри в камерному оркестрі та 

неадекватно оцінюють міру стилевідповідності власного виконання оркестрових 

музичних творів.  

Для визначення рівнів сформованості музично-стильових уявлень було 

проведено констатувальний експеримент, у якому взяли участь 225 учнів 

підліткового віку – учасників камерних оркестрів закладів музичної освіти. 

Експериментальною базою для проведення дослідження слугували камерний 

оркестр Київської дитячої Академії мистецтв, камерний оркестр кафедри 

інструментального та оркестрового виконавства факультету мистецтв імені 

Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені 
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М. П. Драгоманова, камерний оркестр ДМШ №4 імені Д. Д. Шостаковича 

(м. Київ), камерний оркестр Барської дитячої музичної школи. Метою 

констатувального етапу дослідження було діагностування вихідного рівня 

сформованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників камерного 

оркестру. Для отримання достовірних даних, необхідних для досягнення мети, 

діагностувальний експеримент проводився у два етапи. 

На першому етапі, який тривав з вересня по листопад 2015 року, за 

допомогою методів анкетування та тестування було проведено масове 

опитування респондентів, яке дозволило визначити ступінь сформованості 

музично-стильових уявлень підлітків за першим критерієм. Отже, для виявлення 

міри зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному виконанні оркестрових 

музичних творів ми запропонували учасникам експерименту відповісти на 

запитання анонімної анкети, яка складалась з 9 питань (додаток В). Отримані 

відповіді дозволили визначити ступінь сформованості інтересу до 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів та обсяг музично-

історичних та музично-теоретичних знань. 

Аналіз відповідей на перше запитання дозволив встановити, що більшість 

респондентів – 174 особи (77,3%) не розуміють поняття «музичний стиль», 

незначна їх кількість – 33 особи (14,7%) частково орієнтуються в його змісті, і 

тільки 18 осіб (8%) правильно усвідомлюють це поняття. Відповіді на друге 

запитання виявили, що 27 респондентів (12%) мають дуже широке коло музичних 

вподобань, котрі виходять за межі навчальних програм і включають твори 

різноманітних стилів від Бароко до Постмодернізму та найсучасніших течій. 

Натомість 35 осіб (15,5%) проявляють інтерес до музики лише одного чи двох 

стилів, а переважна більшість респондентів – 163 особи (72,5%) не здатні 

окреслити власні музично-стильові вподобання взагалі. Аналіз відповідей на 

третє запитання дозволив встановити, що більшість опитуваних – 180 осіб  

(80%) дуже рідко відвідують концерти камерної оркестрової музики, 38 осіб 

(16,9%) – регулярно, раз на місяць, і лише 7 осіб  (3,1%) – часто. Отримані 

відповіді на четверте запитання виявили рівень обізнаності підлітків у галузі 
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історії української музики. Таким чином, 14 осіб (6,2%) з числа опитуваних, 

назвали більше чотирьох прізвищ українських композиторів, 45 осіб (20%) 

вказали на чотирьох композиторів – наших співвітчизників, і 166 осіб (73,8%) 

згадали прізвища лише трьох українських композиторів. Аналіз відповідей на 

п’яте запитання дозволив встановити, що більшість опитуваних (74,6% або 168 

осіб) не пам’ятають прізвища композиторів, музика яких, на їх думку, 

подобається слухачам. Натомість 45 респондентів (20%) назвали прізвища двох 

композиторів, і лише 12 осіб (5,3%) вказали на прізвища багатьох 

композиторів, серед яких: І. С. Бах, Л. В. Бетховен, А. Вівальді, В. А. Моцарт, 

А. П’яццолла, К. Сен-Санс, П. І. Чайковський. 

Відповіді на шосте запитання спиралися на власний музично-

виконавський досвід учасників експерименту і виявили, що більшість з них 

(158 осіб або 70,2%) не пам’ятають жодного твору, зіграного у складі 

камерного оркестру. Невелика кількість респондентів (57 осіб або 25,4%) 

пригадали лише один або два твори, а решта опитуваних (10 осіб або 4,4%) 

назвали три або більше музичних творів, зіграних ними у складі камерного 

оркестру, і визначили їх стиль. Відповідаючи на сьоме запитання, 54 

респонденти (24%) зазначили, що відчувають різницю у манері виконання 

оркестрових творів різних стилів, натомість 171 особа (76%) взагалі не 

замислювались над цим. Відповідаючи на восьме запитання, лише 16 осіб (7,1%) 

правильно визначили найбільш важливе для взаємодії з партнерами по ансамблю 

в групі і розташували запропоновані позиції за  ступенем значущості таким 

чином: 1) ритм; 2) інтонація; 3) артикуляція; 4) аплікатура; 5) вібрація. Значна 

частина респондентів (75 осіб або 33,3%) частково вірно виконала завдання, але ця 

група не є однорідною. Таким чином, 30 осіб (13,3%) зробили інший розподіл, у 

якому 4 місце посідає вібрація, а артикуляція – остання в цьому переліку. Інші 30 

осіб (13,3%) вважають, що аплікатура займає 3 місце після ритму та інтонації, а 

вже після неї за ступенем значущості знаходяться артикуляція та вібрація. Серед 

опитуваних виявилося 15 осіб (6,7%), котрі розташували запропоновані позиції за  

ступенем значущості таким чином: 1) ритм; 2) інтонація; 3) аплікатура; 
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4) вібрація; 5) артикуляція. І більшість опитуваних (134 особи або 59,6%) 

неправильно вважає найбільш важливою для взаємодії з партнерами по ансамблю 

в групі аплікатуру, а вже після неї – ритм, інтонацію, артикуляцію і вібрацію. 

 Відповіді на останнє, дев’яте, запитання засвідчили, що 150 осіб (66,7%) 

виявилися нездатними визначити, які особливості звучання камерного 

оркестру, на їх думку, найбільш впливають на виразність виконання, і 

підкреслили всі запропоновані варіанти. Далі відповіді виглядають таким 

чином: 60 осіб (26,6%) частково правильно обирають запропоновані варіанти, 

але між ними є розбіжності. Отже, 14 осіб (6,2%) надають перевагу 

різноманітності динамічних відтінків перед іншими особливостями звучання 

камерного оркестру, 16 осіб (7,1%) додають до неї чистоту інтонування, а 12 

респондентів (5,3%) продовжують цей перелік штриховою технікою. Інші 18 

осіб (8%) вказують на чистоту інтонування, штрихову техніку, різноманітність 

динамічних відтінків і темброву узгодженість як на найважливіші фактори, 

котрі впливають на виразність виконання камерної оркестрової музики. І 

найбільш правильні відповіді надали лише 15 опитуваних (6,7%), які 

розподіляються на дві групи. До першої належать 7 осіб (3,1%), які вважають, 

що найбільше впливають на виразність виконання такі особливості звучання 

камерного оркестру, як чистота інтонування, виразність інтонування і 

різноманітність динамічних відтінків. А до другої групи відносяться 8 осіб 

(3,6%), котрі називають чистоту інтонування, виразність інтонування і 

темброву узгодженість  запорукою виразності виконання камерної оркестрової 

музики. 

Отже, аналіз результатів анкетування дозволив встановити, що 25 осіб 

(11,1%) проявляють яскраво виражений інтерес до стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики і мають високий рівень сформованості 

зазначеної якості. Натомість 30 осіб (13,3%) мають помірний інтерес до 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів і мають середній 

рівень сформованості зазначеної якості. Проте переважна більшість 

респондентів (170 осіб або 75,6%) байдуже ставляться до стилевідповідного 
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виконання оркестрових музичних творів і мають низький рівень сформованості 

означеної якості. 

За результатами анкетування також було виявлено наявний обсяг знань з 

історії та теорії музики. Отже, переважна більшість опитуваних (156 осіб або 

69,3%) мають низький рівень музично-історичної та музично-теоретичної 

обізнаності. Середній рівень виявлено у 54 осіб (24%), котрі мають певний 

обсяг знань з історії та теорії музики і частково орієнтуються в змісті категорії 

«музичний стиль». Високий рівень було виявлено лише у 15 осіб (6,7%).  

Додаткові дані щодо обсягу музично-історичних та музично-теоретичних 

знань було отримано в результаті проведеного анонімного тестування. 

Учасникам дослідження було запропоновано два тести у вибірковій формі, які 

містили 3 варіанта відповідей, серед яких лише один був вірним. Перший тест 

(додаток Г-1) включав 15 завдань з історії музики, другий (додаток Г-2) – 13 

завдань з теорії музики. Валідність тестів забезпечувалась їх відповідністю 

навчальним програмам, а надійність та об’єктивність ґарантувалась простотою і 

точністю вимірювання, а також розповсюдженістю застосованих діагностичних 

методик. Результати тестування оцінювалися за бальною системою, яка 

включала по 1 балу за кожну вірну відповідь. Відтак, за виконання завдань 

першого тесту можна було отримати максимально 15 балів, а другого – 13. 

Отже, підрахунок результатів показав, що у першому тесті найбільш 

складним виявилося завдання визначити загальне поняття музичного стилю. 

Неправильну відповідь на це питання обрали 135 учнів (60%), а 75 

респондентів (33,3%) були нездатні зробити свій вибір взагалі. Також 150 

респондентів (66,7%) не впоралися з завданням назвати прізвища композиторів 

– представників певного історичного стилю: в одному випадку – Бароко, а в 

другому – Романтизму. Великі труднощі викликало завдання визначити 

характерні ознаки музики епохи Постмодернізму, і 120 осіб (53,4%) були 

нездатні визначитись з вибором відповіді, а неправильну відповідь обрали 45 

респондентів (20%). Також складним завданням виявилося визначення 

світогляду, який впливав на розвиток європейської музики в епоху 



130 

 

Середньовіччя. Невірну відповідь дали 60 осіб (26,7%), а 75 осіб (33,3%) не 

змогли здійснити свій вибір взагалі. Певні труднощі викликало питання 

стильової приналежності сучасної музики, і 105 осіб (46,7%) не змогли 

визначитися з відповіддю. Також 105 осіб (46,7%) неправильно вказали форму 

організації камерного оркестру. Доволі складним виявилося визначення місць 

виконання музики в епоху Бароко та історичного стилю, який передбачає 

активне застосування прийому вібрато на струнних інструментах. В обох 

випадках неправильну відповідь обрали 105 респондентів (46,7%). 

Проте в тесті були завдання, вірно виконані всіма 225 учасниками 

опитування. Отже, 100% респондентів правильно визначили стильову 

приналежність музики В.-А. Моцарта, вказали на А. Вівальді як автора циклу 4 

концертів для скрипки з оркестром «Пори року» та обрали струни, на яких 

грали музиканти в епоху Бароко. Також всі опитувані правильно визначили 

роль концертмейстера оркестру в музичному колективі, обрали вірну назву 

підготовки оркестру до публічного виступу і визначили керівника оркестру. 

Таким чином, за результатами першого тесту, жоден з респондентів не 

дав 100% вірних відповідей, 15 осіб або 6,7% опитуваних надали 93,8% 

правильних відповідей, 30 осіб або 13,3% – 87,1% вірних відповідей, по 15 осіб 

або 6,7% – відповідно 80% та 73,1% вірних відповідей, 45 осіб або 20% – 60% 

вірних відповідей, 105 осіб або 46,7% – 54,6%  вірних відповідей. 

У другому тесті найбільш складним для опитуваних виявилося завдання 

назвати музичні форми – варіації на тему basso ostinato. Неправильну відповідь 

обрали 105 учнів (46,7%), а 90 респондентів (40%) були нездатні зробити свій 

вибір взагалі. Великі труднощі викликало завдання назвати характерні ознаки 

гомофонно-гармонічного складу, і 15 респондентів (6,7%) були нездатні 

визначитись з вибором, а неправильну відповідь обрали 150 осіб (66,7%). 

Також складним завданням було визначити музичний стиль, якому притаманна 

поліфонія, і неправильно його виконали 135 осіб (60%). Великі труднощі 

викликало завдання вказати на особливості жанру концерту в епоху Бароко, і 

його неправильно  виконали 105 осіб (46,7%), а 15 осіб (6,7%) не змогли 
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визначитися з відповіддю взагалі. Неправильно визначили поняття поліфонії та 

сюїти в епоху Бароко, а також, який музичний стиль зумовив виникнення 

жанру симфонічної поеми 90 респондентів (40%). Певні труднощі в опитуваних 

викликали також завдання визначити поняття форми рондо та вказати форму, 

характерну для менуету, і неправильно це виконали 75 осіб (33,3%). Натомість 

більшість респондентів правильно визначили будову форми сонатного алегро 

та вказали старовинні танцювальні жанри. У першому випадку не впоралися з 

завданням 30 осіб (13,3%), а в другому – лише 15 осіб (6,7%).  

Деякі завдання тесту були виконані вірно всіма 225 учасниками 

дослідження. Отже, 100% опитуваних правильно визначили музичний стиль, 

який зумовив виникнення жанру симфонії, і танцювальні жанри, в яких 

застосовуються тридольні розміри. 

 Отже, за результатами другого тесту, жоден з респондентів не дав 100% 

вірних відповідей, 60 осіб або 26,6% надали 84,7 % правильних відповідей, 30 

осіб або 13,3 % – 77 % вірних відповідей, 15 осіб або 6,7 % – 69,3% правильних 

відповідей, по 13,3% опитуваних або 30 осіб – 61,6% та 53,9% вірних 

відповідей і 60 осіб або 26,8 % – 38,5% правильних відповідей.  

Обчислювання результатів тестування здійснювалося за формулою Ка = 

А:Р, де Ка – коефіцієнт засвоєння, А – правильні операції респондента, а Р – 

кількість операцій, необхідних для виконання тесту. Якщо Ка > 0,7, то тест 

вважається успішно виконаним, а якщо Ка< 0,7 – результат незадовільний. За 

одиницю береться 100% вірних відповідей, відповідно 90% – це 0,9; 80% – 0,8; 

70% – 0,7. Відповідно до трьох рівнів, високому дорівнюватимуть результати 

вище 90% середньому – від 70% до 90%, а низькому – нижче 70% вірних 

відповідей. 

Відтак, аналізуючи результати першого тесту, ми виявили, що лише 15 

осіб (6,7% ) мають високий рівень музично-історичних знань (0,9 < Ка <1,0). 60 

осіб (26,6% ) – середній рівень ( 0,7 < Ка <0,9 ), а решта респондентів (150 осіб 

або 66,7%) – низький (Ка < 0,7). За результатами другого тесту, в жодного з 

респондентів не було виявлено високого рівня поінформованості в галузі теорії 
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музики, 90 осіб (40%) показали середній рівень музично-теоретичних знань, а 

135 осіб ( 60% ) – низький. 

Отже, за результатами тестування, високий рівень музично-історичних та 

музично-теоретичних знань мають 7 осіб або 3,1%, середній – 75 осіб або 

33,3%, а низький – 143 особи або 63,6% від загального числа опитуваних. 

Таким чином, результати тестування свідчать про недостатню обізнаність учнів 

підліткового віку в галузі історії та теорії музики, особливо щодо загального 

поняття музичного стилю та його характерних ознак. 

Таким чином, ми визначили кількісну характеристику рівнів 

сформованості музично-стильових уявлень підлітків за першим критерієм – 

мірою зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному виконанні 

оркестрових музичних творів. За результатами діагностувального зрізу, 

високий рівень сформованості зазначеної якості мають 16 осіб або 7,1%, 

середній – 53 особи або 23,6%, а низький – 156 осіб або 69,3%. Результати 

діагностувального зрізу за відносними показниками ми надаємо у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Сформованість музично-стильових уявлень підлітків за першим 

критерієм – мірою зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному 

виконанні оркестрових музичних творів. 

Рівні 

сформованості 

Ступінь інтересу 

до 

стилевідповідного 

виконання 

музичних 

оркестрових творів 

Обсяг музично-теоретичних та 

музично-історичних знань 

Загальна кількість 

За 

анкетуванням 

За 

тестуванням 

Високий 11,1% 6,7% 3,1% 7,1% 

Середній 13,3% 24% 33,3% 23,6% 

Низький 75,6% 69,3% 63,6% 69,3% 
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З метою виявлення рівня сформованості музично-стильових уявлень 

підлітків за другим та третім критеріями – ступенем оволодіння музично-

аналітичними та музично-виконавськими вміннями, необхідними для 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики, та здатністю до 

діагностики та корекції якості власного стилевідповідного виконання камерної 

оркестрової музики – було проведено другий етап діагностичного обстеження, 

у якому взяли участь 90 осіб. Дослідження здійснювалося як педагогічне 

спостереження за практичною діяльністю учнів у складі камерного оркестру, 

яке тривало з січня по березень 2016 року. 

Задля визначення сформованості досліджуваного феномену за першим 

показником другого критерію було застосовано метод проблемно-

перцептивних завдань. Отже, з метою виявлення рівня сформованості здатності 

до стильової атрибуції музичних творів, було використано музичну вікторину, 

яка включала 7 номерів (додаток Ґ). Складаючи завдання музичної вікторини, 

ми спиралися на зміст навчальних програм з історії музики та враховували 

особливості стилеслухового досвіду учнів підліткового віку. Матеріалом для 

експерименту слугували фрагменти музичних творів з яскраво вираженими 

властивостями певного музичного стилю. 

Отже, учасникам вікторини необхідно було визначити приналежність 

музичного твору, фрагмент з якого вони прослухали, до однієї з 7 музично-

стильових систем і написати на вказаному місці її назву: Середньовіччя, 

Відродження, Бароко, Класицизм, Романтизм, Модернізм, Постмодернізм. 

Оцінювання результатів музичної вікторини здійснювалося за бальною 

системою, де за кожну правильну відповідь учень отримував 1 бал, а 

максимальна кількість становила 7 балів. Отже, високому рівню сформованості 

здатності до стильової атрибуції музичних творів відповідали 6-7 балів, 

середньому – 4-5 балів, а низькому - від 0 до 3 балів. 

Підрахунок результатів показав, що найбільш простим для підлітків 

виявилося визначення приналежності музики до епохи Бароко, і переважна 

більшість (84 особи або 93,3%) успішно впоралася з цим завданням. Натомість 
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найскладнішим виявилося визначення приналежності музики до епохи 

Модернізму, і переважна більшість (84 особи або 93,3%) не впорались із цим 

завданням. Великі труднощі викликало завдання визначити приналежність 

музики до епохи Відродження та Постмодернізму, і в обох випадках з ним 

успішно впоралися лише по 18 осіб або 20%. Натомість більшість учнів 

правильно визначили приналежність музики до епохи Класицизму (48 осіб або 

53,3%), Романтизму і Середньовіччя (по 54 особи або 60% в обох випадках). 

 Отже, аналіз результатів музичної вікторини засвідчив, що жоден з її 

учасників правильно не визначив стильову приналежність всіх 7 фрагментів 

музичних творів і не дав 100% вірних відповідей. Проте 24 особи (26,6%) 

надали 71,5% правильних відповідей і отримали 5 балів, 12 осіб (13,3%) – 

57,2% вірних відповідей і отримали 4 бали, 30 осіб (33,3%) – 42,9% вірних 

відповідей і отримали 3 бали, 18 осіб (20%) – 28,6% вірних відповідей і 

отримали 2 бали. Серед учасників експерименту були 6 осіб (6,7%), котрі 

виявилися нездатними правильно визначити стильову приналежність жодного 

запропонованого фрагменту музичного твору і отримали 0 балів. Таким чином, 

за результатами музичної вікторини, в жодного з її учасників не було виявлено 

високого рівня сформованості здатності до стильової атрибуції музичних творів; 

36 учнів (40%) мають середній рівень, а 54 учня (60%) – низький. 

Наступним завданням діагностувального експерименту було визначення 

наявного рівня сформованості музично-стильових уявлень підлітків за другим 

та третім показниками другого критерію та всіма показниками третього 

критерію. Задля виявлення здатності до інтонаційно-смислового втілення 

музичного образу, міри володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів та здатності до діагностики та корекції 

якості власного стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики ми 

застосували такі методи: 1) вивчення продуктів діяльності; 2) педагогічний 

консиліум; 3) бесіда; 4) порівняльні оцінки.  

Учасникам експерименту було запропоновано зіграти декілька 

фрагментів  музичних творів, котрі яскраво презентують характерні ознаки 
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певного музичного стилю і відповідають особливостям розвитку підлітків – 

учасників камерного оркестру. Виконання здійснювалося у складі квартетів, що 

включали по одному представнику з груп камерного оркестру: перших скрипок, 

других скрипок, альтів та віолончелей. До уваги ми не брали групу контрабасів, 

адже фізичні дані підлітків ще не дозволяють їм грати на цьому інструменті, і 

контрабасові партії в навчальних оркестрах виконують дорослі музиканти.  

Отже, у квартетному виконанні прозвучали уривки з творів: «Концерт для 

струнного оркестру соль мінор RV-157» (І ч.) А. Вівальді; «Маленька нічна 

серенада» (І ч.) В. А. Моцарта; «Мрії» Ю. Науяліса; «Румунські народні танці» 

(І ч.) Б. Бартока; «Adios Nonino» А. П’яццолли. Вибір саме цих творів був не 

випадковим, а пояснювався наявністю в них  яскравих стильових ознак, котрі 

дозволяють визначити приналежність зазначеної музики до певної історичної 

епохи. Таким чином, учасники експерименту виконали 5 фрагментів творів – 

яскравих прикладів музично-стильових систем 5 історичних епох: Бароко, 

Класицизму, Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. 

Таким чином, дослідження наявного рівня сформованості музично-

стильових уявлень підлітків за другим та третім показниками другого критерію 

та всіма показниками третього критерію було здійснено за допомогою методу 

вивчення продуктів діяльності. Він був застосований експертною групою, до 

складу якої ввійшли керівники камерних оркестрів та викладачі струнно-

смичкових відділів навчальних закладів, задіяних в експерименті. За 

допомогою методу педагогічного консиліуму було здійснено оцінювання 

результатів виконання творчого завдання і виявлено рівні сформованості 

здатності до інтонаційно-смислового втілення музичного образу та міри 

володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей 

музичних стилів, а також здатності до регуляції емоційного стану в процесі 

опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики. 

Зазначимо, що, оцінювання результатів дослідження сформованості 

здатності до інтонаційно-смислового втілення музичного образу здійснювалося 

за 3-бальною шкалою за трьома визначеними критеріями інтонування: 
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1) метро-ритмічна точність; 2) звуко-висотна чистота; 3) виразність виконання. 

Відповідність кожному з критеріїв оцінювалась в 1 бал, а невідповідність – 0 

балів. За цією шкалою окремо оцінювалося виконання кожного уривка, а 

результат визначався як середнє арифметичне від суми балів, отриманих за 

виконання всіх уривків. Отже, високому  рівню сформованості здатності до 

інтонаційно-смислового втілення музичного образу відповідала оцінка від 2,6 

до 3 балів, середньому – від 1,6 до 2,4 балів, а низькому – від 0 до 1,4 балів. 

Аналіз результатів експерименту довів, що здатність до інтонаційно-

смислового втілення музичного образу найбільш яскраво проявляється у 

виконанні музики епохи Романтизму, а найменш – у виконанні музики епохи 

Класицизму. Отже, найбільша кількість учасників експерименту (48 осіб або 

53,3%) отримали 3 бали саме за виконання уривку з твору, що належить до 

музики епохи Романтизму. Натомість 48 осіб (або 53,3%) виявили абсолютну 

нездатність до інтонаційно-смислового втілення музичного образу у творі, що 

належить до музики епохи Класицизму, і не отримали жодного балу за її 

виконання, та жоден з учасників експерименту не отримав 3 бали за виконання 

фрагменту з цього твору. 

Таким чином, за результатами дослідження, жоден з учасників 

експерименту не отримав максимальні 3 бали, проте 6 осіб (6,7%) отримали 2,6 

балів і виявили високий рівень сформованості здатності до інтонаційно-

смислового втілення музичного образу. Натомість 24 особи (26,6%) отримали від 

1,8 до 2,2 балів і показали середній рівень сформованості зазначеної якості, а 60 

осіб (66,7%) отримали від 0 до 1,4 балів, що свідчить про низький рівень 

сформованості здатності до інтонаційно-смислового втілення музичного образу. 

Оцінювання результатів дослідження сформованості міри володіння 

виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних 

стилів здійснювалося за такими критеріями: 1) стилевідповідність акустично-

динамічних прийомів звуковидобування; 2) якість штрихової техніки; 

3) стилевідповідність артикуляції; 4) доцільність аплікатури; 5) доречність 

застосування вібрації; 6) стилевідповідність фразування. Відповідність 
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кожному з критеріїв оцінювалась в 1 бал, а невідповідність – 0 балів. За цією 

шкалою окремо оцінювалося виконання кожного уривка, а результат 

визначався як середнє арифметичне від суми балів, отриманих за виконання 

всіх уривків. Таким чином, високому рівню сформованості міри володіння 

виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних 

стилів відповідала оцінка від 4,6 до 6 балів, середньому – від 3,6 до 4,4 балів, а 

низькому – від 0 до 3,4 балів. 

Отже, за результатами дослідження, максимальні 6 балів за виконання 

фрагментів не отримав жоден з учасників експерименту. Найгіршим виявилося 

володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей 

стилів епохи Бароко та Класицизму: в обох випадках найвищу оцінку 6 балів не 

отримав жоден з учасників експерименту. Натомість, найбільш вдалим 

виявилося виконання фрагментів творів у рамках технологічних моделей стилів 

епохи Романтизму та Постмодернізму: в першому випадку найвищу оцінку 6 

балів отримали 18 осіб (20%), а в другому – 12 осіб (13,3%).  

Відтак, високий рівень сформованості міри володіння виконавсько-

руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних стилів показали 

6 осіб (6,7%), які отримали від 4,6 до 5 балів, середній рівень – 18 осіб (20%), 

котрі отримали від 3,6 до 4,4 балів, а низький – 66 осіб (73,3%), які отримали 

від 1 до 3,4 балів. 

Отже, ми визначили рівні сформованості музично-стильових уявлень 

підлітків за всіма показниками другого критерію – ступеня володіння музично-

аналітичними та музично-виконавськими вміннями гри в камерному оркестрі. 

Таким чином, високий рівень сформованості досліджуваного феномену за 

другим критерієм виявлено в 4 осіб (4,5%), середній – у 26 осіб (28,8%), а 

низький – в 60 осіб (66,7%). Результати діагностувального зрізу надано у 

таблиці 3.2.  

Для визначення сформованості музично-стильових уявлень підлітків за 

першим показником третього критерію ми застосували 3-х бальну шкалу 

вимірювання, за якою оцінювалося виконання 5 уривків музичних творів. 
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Яскраво емоційне виконання отримувало 3 бали, емоційно стримане – 2, а 

малоемоційне – 1. Отже, високому рівню сформованості означеної якості 

відповідало емоційно яскраве виконання всіх фрагментів з оцінкою 2,6–3 бали, 

середньому – емоційно стримане, яке отримувало 1,6–2,4 балів, а низькому – 

мало емоційне  з оцінкою 0-1,4 балів.  

Таблиця 3.2. 

Сформованість музично-стильових уявлень підлітків за другим 

критерієм – ступенем володіння музично-аналітичними 

 та музично-виконавськими вміннями, необхідними для 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики. 

Рівні 

сформованості 

Здатність до 

стильової 

атрибуції 

музичних 

творів 

Здатність до 

інтонаційно-

смислового 

втілення 

музичного 

образу 

Міра володіння 

виконавсько-

руховими 

уміннями в рамках 

технологічних 

моделей музичних 

стилів 

Загальна 

кількість 

Високий - 6,7% 6,7% 4,5% 

Середній 40% 26,6% 20.00% 28,8% 

Низький 60% 66,7% 73,3% 66,7% 

 

Аналіз результатів дослідження засвідчив найбільш емоційно яскраве 

виконання музики епохи Романтизму: 30 осіб (33,3%) отримали максимальні 3 

бали. А малоемоційним виявилося виконання музики епохи Класицизму: жоден 

з учасників експерименту не отримав 3 бали. Таким чином, найвищу оцінку 3 

бали в цілому за виконання фрагментів музики різних стилів не отримав жоден 

з учасників камерного оркестру. Отже, високий рівень сформованості здатності 

до регуляції емоційного стану в процесі опанування стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики показали 9 осіб (10%), які отримали 



139 

 

2,6 балів, середній рівень виявили 25 осіб (27,8%), котрі отримали від 2,2 до 2,4 

балів, а низький – 56 осіб (62,2%), які отримали від 1 до 1,4 балів. 

Для діагностування ступеня сформованості здатності до самоконтролю в 

процесі гри в камерному оркестрі ми застосували метод бесіди. Учасникам 

експерименту було запропоновано відповісти на 2 запитання щодо виконання 

заданих уривків: 1) Чи були ви здатні під час гри свідомо застосовувати засоби 

художньої виразності та технічної майстерності у відповідності до музичного 

стилю твору? 2) Чи були ви здатні коригувати свої власні ігрові дії задля 

ансамблевої узгодженості виконання? Таким чином, відповіді учнів зумовили 

визначення рівнів сформованості їх музично-стильових уявлень за другим 

показником третього критерію. 

За допомогою методу порівняльних оцінок експертна група викладачів 

проаналізувала оцінювання власних ігрових дій учасниками експерименту і 

визначила його адекватність. Таким чином, якщо відповідь учня та експертів 

співпадали, то він отримував 1 бал, якщо ні – 0 балів. Відтак, високому рівню 

сформованості відповідала оцінка 2 бали, середньому – 1, а низькому – 0 балів. 

Отже, на перше запитання 10 осіб (11,1%) відповіли «не завжди», і це 

співпало з оцінкою експертів, а 80 осіб (88,9%) відповіли «так», але за оцінкою 

викладачів, серед них було 74 особи (82,2%), котрі насправді були нездатні під 

час гри свідомо застосовувати засоби художньої виразності та технічної 

майстерності. На друге запитання 14 осіб (15,6%) відповіли «не завжди», і це 

співпало з оцінкою експертів, а 76 особи (84,4%) відповіли «так», але за 

оцінкою викладачів, серед них були 68 учнів (75,6%), котрі насправді не були 

здатні коригувати свої власні ігрові дії задля ансамблевої узгодженості 

виконання. Отже, високий рівень сформованості здатності до самоконтролю в 

процесі гри в камерному оркестрі показали 10 осіб (11,2%), середній – 18 осіб 

(20%), а низький – 62 особи (68,8%). 

Задля визначення ступеня сформованості здатності до адекватного 

оцінювання міри стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних 

творів ми застосували метод бесіди. Її учасники відповіли на 3 запитання: 1) Чи 
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відповідали застосовані вами засоби виразності музичному стилю твору? 2) Чи 

були стилевідповідними ваші прийоми виконавської майстерності? 3) Чи 

вдалося досягти під час гри такого емоційного забарвлення, котре відповідало 

музичному стилю твору? Оцінювання результатів бесіди проводилося таким 

чином: якщо відповіді учнів співпадали з оцінкою експертів, то отримували 1 

бал за кожну відповідь, якщо не співпадали – 0 балів. Отже, високому рівню 

сформованості відповідала максимальна оцінка 3 бали, середньому – 2, 

низькому – 0 або 1 бал. 

За результатами дослідження, на перше запитання 12 осіб (13,3%) 

відповіли «не завжди», і це співпало з оцінкою експертів, а 72 особи (80%) 

відповіли «так», але за оцінкою викладачів, серед них було 42 особи (46,6%), 

котрі виявили нездатність до адекватного оцінювання власного виконання 

відносно стилевідповідності застосованих ними засобів виразності. На друге 

запитання відповіли «не завжди» 24 особи (26,6%), і це відповідало дійсності. 

Натомість з числа 66 учнів (73,3%), що відповіли «так», їх оцінка співпала з 

оцінкою викладачів лише у 6 (6,7%) випадках. На третє запитання дали 

відповідь «не завжди» 12 осіб (13,3%), що за оцінкою експертів, відповідало 

дійсності, 78 осіб (86,7%) відповіли «так», але  експерти не погодились з 

оцінкою 60 осіб з їх числа (66,7%). 

Отже, високий рівень сформованості здатності до адекватного 

оцінювання міри стилевідповідності власного виконання музичних оркестрових 

творів не було виявлено в жодного учасника експерименту. Середній рівень 

показали 24 особи (26,7%), а низький – 66 осіб (73,3 %).  

Таким чином, ми визначили рівні сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків за всіма показниками третього критерію – здатністю до 

діагностики та корекції якості власного стилевідповідного виконання камерної 

оркестрової музики. Отже, високий рівень сформованості досліджуваного 

феномену за третім критерієм виявлено в 7 осіб (7,1%), середній – у 22 осіб 

(24,8%), низький – у 61 особи або 68,1%. Результати діагностувального зрізу за 

відносними показниками надано у таблиці 3.3. 
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Отже, аналіз результатів першого та другого етапів констатувального 

експерименту дозволив визначити рівні сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків за всіма критеріями та їх показниками. 

 

Таблиця 3.3. 

Сформованість музично-стильових уявлень підлітків  

за третім критерієм – здатністю до діагностики та корекції власного 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики. 

Рівні 

сформованості 

Здатність до 

регуляції 

емоційного стану в 

процесі 

опанування 

стилевідповідним 

виконанням 

камерної 

оркестрової музики 

Здатність до 

самоконтролю 

та самооцінки 

в процесі гри 

в камерному 

оркестрі 

Оцінка міри 

стилевідповідності 

власного 

виконання 

музичних 

оркестрових творів 

Загальна 

кількість 

Високий 10% 11,2%  - 7,1% 

Середній 27,8% 20% 26,7% 24,8% 

Низький 62,2% 68,8% 73,3.% 68,1% 

 

 Статистична обробка кількісних даних дослідження здійснювалася 

шляхом обчислення середнього значення за кожним розробленим рівнем і на 

основі зведених результатів дозволила констатувати, що до високого рівня 

сформованості досліджуваного феномену належить 6,1% учнів від загальної 

кількості учасників експерименту, середній рівень виявлено у 26,6% учнів і 

низький – у 67,3% учнів. 
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Аналіз результатів констатувального експерименту дозволив з’ясувати, 

що високий рівень сформованості музично-стильових уявлень 

продемонстрували ті учні, котрі проявляють значний інтерес до 

стилевідповідного виконання музичних творів і мають широке коло яскраво 

виражених стильових вподобань. Наявний великий обсяг музично-історичних 

та музично-теоретичних знань і значний слуховий досвід зумовлюють 

усвідомлене ставлення до виразових можливостей різних стилів. Проте  ще 

недостатньо розвинена здатність до стилевої атрибуції музичних творів, що 

заважає правильно визначати сутнісні ознаки музичних стилів і розрізняти їх на 

слух. Натомість у цих учнів яскраво виражені здатність до інтонаційно-

смислового втілення музичного образу у виконанні творів різних стилів, яке 

відрізняється якісною штриховою технікою, стилевідповідною артикуляцією, 

доцільною аплікатурою, доречною вібрацією. Особам з високим рівнем 

сформованості музично-стильових уявлень притаманне вміння регулювати свій 

емоційний стан під час стилевідповідного виконання камерної оркестрової 

музики, що проявляється в емоційно-яскравому її забарвленні. Також вони 

здатні до здійснення постійного самоконтролю та свідомого застосування 

засобів музично-виконавської майстерності під час гри в камерному оркестрі і 

спроможні адекватно оцінювати власні дії з точки зору їх стилевідповідності. 

Середній рівень сформованості музично-стильових уявлень 

продемонстрували ті підлітки – учасники камерного оркестру, котрі мають 

помірний інтерес до стилевідповідного виконання музичних творів і доволі 

обмежені стильові вподобання. Виявлений певний обсяг музично-теоретичних 

та музично-історичних знань є доволі вузьким, особливо щодо загальних 

понять музичного стилю та засобів стилеутворення. Учні мають недостатньо 

розвинені музично-аналітичні вміння, що негативно впливає на здатність до 

стильової атрибуції музичних творів, і спроможні втілювати інтонаційно-

смислову сутність музичного образу та застосовувати виконавсько-рухові 

вміння лише в рамках окремих технологічних моделей музичних стилів. Особи 

з середнім рівнем сформованості досліджуваного феномену проявляють 
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емоційну стриманість у виконанні більшості музичних творів і нерегулярно 

здійснюють самоконтроль у процесі гри в камерному оркестрі. Також вони не 

завжди здатні адекватно оцінювати якість емоційного забарвлення звучання та  

застосованих ними засобів виконавської майстерності з точки зору їх 

стилевідповідності. 

Низький рівень сформованості музично-стильових уявлень 

продемонстрували ті учасники експерименту, котрі байдуже ставляться до 

стилевідповідного виконання музичних творів і не здатні окреслити власні 

музично-стильові вподобання. Вони мають фрагментарні знання з історії та 

теорії музики і необізнані не тільки щодо засобів стилеутворення, але й 

музичного стилю взагалі. Учні з низьким рівнем сформованості дослідженого 

феномену не здатні до стильової атрибуції музичних творів, а також абсолютно 

неспроможні втілювати музичний образ в його інтонаційно-смисловому 

значенні і доцільно застосовувати виконавсько-рухові вміння в рамках 

технологічних моделей музичних стилів. Особам з низьким рівнем 

сформованості притаманне малоемоційне виконання музики різних стилів і 

невміння здійснювати самоконтроль у процесі гри в камерному оркестрі. Вони 

неадекватно оцінюють якість звучання та доцільність застосованих ними 

засобів виконавської майстерності з точки зору їх стилевідповідності. 

Зауважимо, що за результатами дослідження, учасники експерименту 

показали переважно низький рівень сформованості здатності до інтонаційно-

смислового втілення музичного образу у виконанні музики епохи Класицизму. 

Це вказує на першочергову важливість формування в них навичок 

метроритмічно точного, звуковисотно чистого та виразного виконання творів 

саме цього стилю. Також переважно низький рівень міри володіння 

виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних 

стилів епохи Бароко та Класицизму зумовлює необхідність активізації пошуків 

ефективних методів формування в підлітків зазначених вмінь. 

Отже, проведена діагностика виявила наявність переважно низького рівня 

сформованості музично-стильових уявлень у більшості підлітків – учасників 
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камерного оркестру. Це зумовило необхідність пошуків практичних засобів 

посилення педагогічного впливу на формування всіх компонентів  структури 

досліджуваного феномену. Отже, наступний етап дослідження присвячено 

експериментальній апробації педагогічних умов та методики формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

3.2. Експериментальна перевірка ефективності методики та 

педагогічних умов формування музично-стильових уявлень підлітків у 

процесі діяльності камерних оркестрів закладів музичної освіти.  

 

Теоретичне обґрунтування проблем формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні та отримані в ході 

констатувального експерименту дані щодо вихідного рівня їх сформованості в 

учасників камерних оркестрів закладів музичної освіти, визначили 

спрямованість дослідно-експериментальної роботи на наступному етапі. Задля 

наочного представлення процесу формування досліджуваного феномену на 

основі розглянутих наукових підходів, теоретичних основ та методичних засад 

ми створили організаційно-методичну модель. 

Слово «модель» походить від латинського modus, modulus, що означає: 

«міра, образ, спосіб» (Штофф, 1966, с. 7). У наукових джерелах надається 

багато визначень поняття «модель», а саме: «зразок певного виробу, взірцевий 

примірник чогось», «типовий, усталений вигляд певного явища» (Загнітко, 

Щукіна, 2009, с. 401), «спрощене, наочне пояснення певного явища або 

процесу», «відтворення, схема» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 402); «сутність/ 

об’єкт, який відображає процеси, що відбуваються в реальних системах за 

допомогою математичних або натурних засобів» (Неруш, Курдеча, 2012, с. 6), 

«умовне відображення реальної системи» (Неруш, Курдеча, 2012, с.6). «Модель 

– у широкому значенні – будь-який образ, аналог (уявний або умовний: 

зображення, опис, схема, креслення, графік, план, мапа, тощо) будь-якого 

об’єкта, процесу або явища (оригіналу даної моделі )» (О. Новіков, Д. Новіков, 

2007, с. 271). Моделі відображають реальні процеси, і на основі показників їх 
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взаємозв’язків «здійснюються оцінки характеристик (залежностей) та/або 

параметрів процесів досліджуваних систем» (Неруш, Курдеча, 2012, с. 6). 

Важливо зауважити, що будь-яка модель є засобом пізнання явищ або процесів, 

який володіє функціями аналізу і синтезу (Шибаєв, 2008, с. 12). Зазначимо, що 

дослідник вивчає характерні властивості реальних процесів і на основі головної 

ідеї здійснює їх уявне переконструювання, тобто «моделює необхідний стан 

системи, яка вивчається» (О. Новіков, Д. Новіков, 2007, с. 108).  

Основні положення теорії моделювання розкрито у дослідженнях 

М. Амосова, Г. Бауера, Б. Глинського, Е. Кротерса, В. Штоффа та інших. З точки 

зору педагогіки проблеми моделювання розглядаються у працях 

С. Архангельського, С. Гончаренка, В. Загвязинського, В. Краєвського, 

В. Сластьоніна та інших. На думку С. Архангельського, модель – це «уявне 

відображення структури та зв’язків процесу, що вивчається» (Архангельський, 

1976, с. 98). Отже, моделювання – це «специфічний різновид педагогічної 

діяльності, пов’язаний зі створенням моделей педагогічних систем, процесів, 

ситуацій, який виконує не тільки пізнавальну, але й формувальну функцію» 

(Шибаєв, 2008, с. 12). Відзначимо, що досвід моделювання широко 

представлений також у працях з музичної педагогіки. У своїх працях 

О. Андрейко, В. Буцяк, Н. Мозгальова, А. Козир, Г. Падалка, В. Федоришин, 

О.Щербініна, О. Щолокова та інші пропонують моделі, що розкривають 

механізми зв’язків між складовими досліджуваних феноменів, які перевірені 

експериментальним шляхом на практиці. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо організаційно-методичну модель 

як наочне представлення процесу формування музично-стильових уявлень 

підлітків в умовах їх діяльності у складі камерного оркестру. Ця модель 

включає всі складові означеного процесу у їх взаємозв’язках та 

взаємозалежностях, а саме: 

Визначення мети – формування музично-стильових уявлень підлітків у 

колективному музикуванні. 

Наукові підходи: контекстний, особистісно зорієнтований, діяльнісний. 
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Структурні компоненти: потребово-пізнавальний; операційно-

технологічний; регулятивно-оцінний. 

Етапи та методи: адаптаційно-інформативний (методи: розповідь, 

прослуховування різностильових музичних творів, відвідування концертів 

камерної оркестрової музики, дотримання ритмічної єдності, активізація 

слухового контролю, приклад і наслідування, заохочення, адаптація до 

стресової ситуації ); поглиблювально-аналітичний (методи: бесіда, відеометод, 

стильовий аналіз музичних творів, демонстрування, вправи та привчання, 

пояснення, самостійне опрацювання музичного матеріалу, практична перевірка, 

імітаційне моделювання); продуктивно-синтезуючий (методи: педагогічна 

майстерня, проєкт). 

Педагогічні умови: створення мотиваційно-стимулюючого середовища 

освітнього процесу задля усвідомлення значущості стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів; комплексне використання різних 

форм навчальної діяльності, їх варіативність; забезпечення творчої взаємодії 

між учасниками колективу – викладачами та учнями підліткового віку у 

процесі опанування стилевідповідним  виконанням камерної оркестрової 

музики.  

Критерії та показники сформованості музично-стильових уявлень: 

міра зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному виконанні оркестрових 

музичних творів (ступінь інтересу до стилевідповідного виконання оркестрових 

музичних творів; обсяг музично-теоретичних та музично-історичних знань); 

ступінь оволодіння музично-аналітичними та музично-виконавськими 

вміннями, необхідними для стилевідповідного виконання камерної оркестрової 

музики (здатність до стильової атрибуції музичних творів; здатність до 

інтонаційно-смислового втілення музичного образу; міра володіння 

виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних 

стилів); здатність до діагностики та корекції якості власного стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики (здатність до регуляції емоційного 

стану в процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 
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музики; здатність до самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі; 

здатність до адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного 

виконання оркестрових музичних творів). 

Рівні сформованості: високий, середній, низький; 

Результат: сформованість музично-стильових уявлень підлітків. 

У графічному вигляді цю модель представлено на рисунку 3.1. 
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Реалізація цієї організаційно-методичної моделі, яка відображає 

взаємозв’язки всіх складових процесу практичного опанування учнями 

стилевідповідним виконанням оркестрових музичних творів, дозволила 

здійснити експериментальну перевірку ефективності методичних засад 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

Отже, апробація визначених нами педагогічних умов та експериментальної 

методики становила зміст формувального експерименту, який проводився на 

базі навчальних закладів музичної освіти. 

Формувальна робота відбувалась у процесі занять камерного оркестру 

Київської дитячої Академії мистецтв і камерного оркестру кафедри 

інструментального та оркестрового виконавства факультету мистецтв імені 

Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова упродовж 2016-2017 та 2017-2018 навчальних років. У 

кожному з цих закладів було створено по 1-й експериментальній групі у 

кількості 32 і 33 осіб відповідно, в котрих робота тривала згідно з авторською 

методикою формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному 

музикуванні. 

Натомість на базі ДМШ № 4 імені Д. Шостаковича (м. Київ) та Барської 

музичної школи було створено контрольні групи у кількості 30 та 32 осіб 

відповідно, в яких діяльність камерних оркестрів здійснювалась за традиційною 

методикою. 

Перед початком формувального етапу було проведено додаткове 

обстеження учасників контрольних та експериментальних груп за розробленою 

діагностичною методикою. Результати дослідження засвідчили, що кількісна 

характеристика рівнів сформованості музично-стильових уявлень підлітків – 

учасників камерного оркестру в контрольних та експериментальних групах 

відповідає даним, отриманим в ході констатувального експерименту. 

Перший етап – адаптаційно-інформативний, охоплював період з вересня 

по грудень 2016 року. Успішність виконання визначених завдань ґарантувала 

реалізація першої педагогічної умови – створення мотиваційно-стимулюючого 
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середовища освітнього процесу задля усвідомлення значущості 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Це забезпечувалось 

опрацюванням ретельно підібраного репертуару та активною участю підлітків у 

концертній діяльності колективу. 

На першому етапі найважливішим було сформувати в новачків позитивне 

ставлення до колективного музикування та зацікавити їх стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики. Як зазначає С. Сондецкіс, спершу 

учням важко засвоїти таємниці оркестрової гри, але «бажання грати у колективі 

таке велике, що новачки з усією спритністю досвідченого музиканта 

намагаються домогтися заповітної мети; вони не заважають, а попутно і дещо 

грають» (Сондецкіс, 1985, с. 138).  

Отже, робота над творами, які викликали зацікавленість підлітків і 

відповідали рівню їх інтелектуального, емоційного та професійного розвитку, 

сприяла адаптації учнів до умов колективного музикування. У процесі 

опрацювання означеного репертуару викладачі пояснювали «новачкам 

елементарні правила оркестрової гри, наприклад: ауфтакт та основні жести 

диригента, штрихи та їх розподіл, навіть вміння сидіти за пультом, перевертати 

ноти тощо» (Сондецкіс, 1985, с.147). Таким чином, учні поступово та 

послідовно долучалися до спільного музикування відповідно до вимог 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики.  

Задля вирішення завдань адаптаційно-інформативного етапу новачкам 

передусім необхідно було осягнути процес колективного музикування у всій 

його повноті і цілісності. Тому учні набували досвіду стилевідповідного 

виконання музичного репертуару не тільки в процесі опрацювання його в класі, 

але й під час власної участі в концертних виступах камерного оркестру. 

Емоційне збудження, радісне хвилювання, властиві виконавцям під час 

концерту, та справжнє задоволення результатами спільної діяльності 

активізували засвоєння учнями правил стилевідповідного виконання 

оркестрових музичних творів. Усвідомлення власної причетності до спільного 

успіху додавало новачкам впевненості, підвищувало зацікавленість та слугувало 
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стимулом для опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики.  

Отже, опрацювання ретельно підібраного репертуару для гри в камерному 

оркестрі та активна участь підлітків у концертній діяльності колективу 

слугували мотиваційно-стимулюючими чинниками адаптації новачків до умов 

колективного музикування та забезпечували засвоєння ними правил 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. 

Задля виконання 1, 2 та 3 завдань першого етапу експерименту нами було 

застосовано такі методи як розповідь, прослуховування музичних творів різних 

стилів, відвідування концертів камерної оркестрової музики.  

Розповідь – це «монологічний виклад навчального матеріалу, який 

використовують для послідовного, систематизованого, дохідливого, емоційного 

повідомлення знань» (Мойсеюк, 2007, с. 273-274). Для вступної розповіді, яка 

ознайомлювала учнів із загальним поняттям стилю, було обрано тему 

«Музичний стиль як явище культури». Декілька розповідей розкривали тему 

«Історія музики як історія стилів», що акцентувало увагу учнів на особливостях 

музично-стильових систем Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизму, 

Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. У розповідях-узагальненнях на 

тему «Стиль як мовлення» повідомлялося про особливості композиторського 

стилю представників різних національних шкіл. Усі розповіді 

супроводжувалися яскравими музичними ілюстраціями до викладеного усного 

матеріалу і викликали у слухачів жвавий інтерес та позитивну емоційну 

реакцію. Таким чином, застосування методу розповіді допомогло зацікавити 

учнів у стилевідповідному виконанні камерної оркестрової музики і створило 

підґрунтя для формування здатності до стильової атрибуції музичних творів. 

Окрім розповіді, було застосовано метод прослуховування музики різних 

стилів. Учням було запропоновано прослухати такі музичні твори: І. С. Бах. 

Арія з сюїти №3 для струнного оркестру, Менует і Бадінері з сюїти № 2 для 

флейти та камерного оркестру; А. Вівальді концерт для оркестру «Alla rustica»; 

Г. Ф. Гендель арія з опери «Рінальдо» («lascia ch’io pianga»); Х. В. Глюк мелодія 
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з опери «Орфей та Еврідіка»; А. Кореллі Concerto Grosso с-moll (op. 6, № 3); 

В. А. Моцарт «Церковна соната», концерт для ф-но з оркестром №2 3, арія 

Сюзанни з опери «Весілля Фігаро»; Ж. Масне «Роздум»; А. П’яццолла  

«Libertango»; Дж. Росіні «Галоп» (увертюра до опери «Вільгельм Тель» в 

перекладі для струнного оркестру); К. Сен-Санс «Карнавал тварин»; 

Є. Станкович «Колискова». Вибір творів був не випадковим, а свідомим, адже 

вони вивчалися на заняттях камерного оркестру під час першого етапу 

формувального експерименту. Окрім того, у цих творах яскраво виражені 

стильові ознаки, а саме: певний художній зміст та емоційне забарвлення, 

виразні інтонації та фразування, характерні гармонії та артикуляція, 

різноманітна фактура та динамічні відтінки.  

Отже, застосування методу прослуховування музики різних стилів 

дозволило нам ознайомити підлітків зі змістом поняття «музичний стиль» та 

зацікавити їх яскравими його проявами у творчості композиторів – 

представників різних історичних епох і національностей. У свою чергу, це 

стимулювало накопичення музично-стильового тезаурусу учнів і активізувало 

формування здатності до стильової атрибуції музичних творів. 

Задля виконання 1, 2 та 3 завдань першого етапу учні також відвідали 

концерти камерної оркестрової музики, у яких брали участь такі відомі 

колективи як Київський камерний оркестр, ансамбль солістів «Київська 

камерата», «Київські солісти», «Віртуози Києва» та інші. Програми концертів 

відрізнялися жанрово-стильовою різноманітністю і широким представленням 

національних композиторських шкіл. Таким чином, відвідування концертів 

камерної оркестрової музики сприяло ознайомленню підлітків зі змістом 

поняття «музичний стиль», викликало в них інтерес до стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів і активізувало формування власного 

стилеслухового досвіду. 

Задля вирішення 4 та 5 завдань адаптаційно-інформативного етапу ми 

застосували такі методи: дотримання ритмічної єдності, активізація слухового 

контролю, приклад і наслідування. 
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Стилевідповідне виконання камерної оркестрової музики – це складний 

процес, який передбачає вирішення певних проблем ансамблевої взаємодії всіх 

учасників колективного музикування. Проте найголовнішою з них є проблема 

спільної метро-ритмічної організації виконавських дій. Отже, вже на перших 

заняттях в оркестровому класі новачки передусім повинні дотримуватися 

метро-ритмічної точності виконання, яка забезпечує спільність ігрових дій і 

таким чином сприяє створенню своєрідного «мімічного ансамблю». Його 

наявність є запорукою ансамблевої взаємодії учасників колективного 

музикування, що ефективно впливає на формування здатності до інтонаційно-

смислового втілення музичного образу та виконавсько-рухових вмінь, 

необхідних для гри в камерному оркестрі.  

Наприклад, в акомпанементі до арії Сюзанни з опери В. А. Моцарта 

«Весілля Фігаро» найважливішим завданням було витримати точний 

остінатний ритм. Це спонукало учасників експерименту спрямувати увагу не 

тільки на точність рухово-ігрових дій при відтворенні прийому pizzicato, але й 

на ритмо-інтонаційну єдність виконання музики епохи Класицизму взагалі. 

Таким чином, завдяки методу дотримання ритмічної єдності учням вдалося за 

короткий термін пристосуватися до умов колективного музикування і 

підпорядкувати власні виконавські дії вимогам ритмічно точного, звуковисотно 

чистого, інтонаційно виразного стилевідповідного виконання. У свою чергу, це 

активізувало формування не тільки здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу, але й виконавсько-рухових вмінь, необхідних для 

гри в камерному оркестрі. 

Окрім методу дотримання ритмічної єдності, ми також застосували метод 

активізації слухового контролю. Активізація слухового контролю в 

колективному музикуванні – це максимальне задіяння музично-слухових 

навичок з метою досягнення ансамблевої єдності. Зауважимо, що відсутність 

досвіду гри в камерному оркестрі заважає новачкам впоратися з усіма 

завданнями колективного музикування. Тому на початковому етапі учні 

повинні уважно слухати, що відбувається навколо них під час гри, і не заважати 
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більш досвідченим оркестрантам активно вирішувати ритмічні, інтонаційні, 

тембрально-звукові проблеми стилевідповідного виконання. Наприклад, 

виконання концерту А. Вівальді «Alla rustica» вимагало від учнів використання 

певних рухово-координаційних навичок, різноманітної штрихової техніки, 

контрастної динаміки, інтонаційної виразності та яскравого тембру, 

характерних для барокової музики. Застосування методу активізації слухового 

контролю дозволило новачкам не виокремлюватися в групі, а максимально 

пристосуватися до неї і наблизити звучання власного інструменту до загального 

звучання оркестру. Таким чином, за допомогою цього методу учні навчилися 

чути партнерів по ансамблю і співвідносити власні виконавсько-рухові дії з їх 

діями з метою інтонаційно-смислового втілення музичного образу. 

Для виконання 4 та 5 завдань першого етапу ми також застосували 

методи прикладу і наслідування. Приклад – це «те, що варто наслідувати; 

зразок» (Загнітко, Щукіна, 2009, с. 612), він «активно формує свідомість, 

почуття, переконання, активізує діяльність» (Мойсеюк, 2007, с. 457). 

Зауважимо, що у процесі колективного музикування музично-виконавська 

діяльність набуває специфічних рис, які відрізняють її від сольної гри. Це 

стосується як художньої, так і технічної складових виконання, якість котрих 

значним чином залежить від оркестрового досвіду його учасників. Адже 

оволодіння навичками виразного інтонування та виконавсько-руховими 

вміннями, необхідними для гри оркестрових творів, потребує певного часу і 

багато зусиль. Проте у процесі спільного музикування приклад викладачів та 

більш досвідчених старших учнів спонукав новачків до неусвідомленого 

копіювання способів інтонаційно-смислового втілення музичного образу та 

рухово-ігрових прийомів стилевідповідного виконання. Таким чином, шляхом 

наслідування новоспечені оркестранти швидше пристосувалися до умов 

колективного музикування і стали активними учасниками спільного виконання 

оркестрових творів різних стилів. 

За визначенням науковців, наслідування – це «особлива форма поведінки, 

яка полягає у відтворенні, більш чи менш трансформованому – дій, ідеалів, рис 
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характеру, манери творчості інших осіб. Наслідування може бути як 

несвідомим, мимовільним, так і свідомим, цілеспрямованим» (Гончаренко, 

1997, с. 227). На думку В. Бехтерєва, «лише за допомогою наслідування 

виявляється можливою колективна дія, яка завжди вимагає певної 

узгодженості, а отже, колективний досвід без наслідування був би взагалі 

неможливим» (Бехтерєв, 1994, с. 113). Таким чином, наслідування є 

універсальним способом швидкого засвоєння чужого досвіду у процесі 

колективного музикування, яке потребує узгодженості дій, спрямованих на  

вирішення художніх та технічних завдань стилевідповідного виконання 

музичних творів. Наприклад, в роботі над твором К. Сен-Санса «Карнавал 

тварин»  найважливішим було передати яскраві образні характеристики 

музичних героїв за допомогою оркестрових засобів виразності. І новачки 

успішно впорались з цим завданням, наслідуючи у спільному виконанні 

інтонаційну виразність, рельєфність фразування, тембральну забарвленість, 

насиченість вібрації, які були притаманні манері гри старших партнерів по 

ансамблю. Отже, на адаптаційно-інформативному етапі, діяльність викладачів 

та старших учнів слугувала прикладом для новоспечених оркестрантів, які, за 

допомогою методу наслідування, засвоїли в цілому прийоми стилевідповідного 

виконання, необхідні для гри в камерному оркестрі. 

Задля виконання 6, 7, 8 завдань ми застосували методи заохочення та 

адаптації до стресової ситуації. Заохочення – це метод, який «полягає у 

схваленні позитивних дій і вчинків з метою спонукання вихованців до їх 

повторення» (Фіцула, 2007, с. 348). Виконання оркестрових музичних творів 

різних стилів потребує пристосування емоційної сфери новачків до 

особливостей колективного музикування, що викликає в них певні труднощі. 

Завдяки всебічному заохоченню підлітків до стилевідповідного виконання 

камерної оркестрової музики нам вдалося їх подолати. Зазначимо, що під час 

адаптації підлітків до умов колективного музикування важливо було висловити 

їм свою підтримку словами розуміння, схвалення, захоплення. Обережно 

вказуючи новачкам на помилки, викладачі допомагали виправляти їх у процесі 
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занять камерного оркестру. Позитивний настрій і впевненість у своїх 

можливостях, інтерес до колективної діяльності стимулювали формування в 

учнів здатності до регуляції емоційного стану в процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики. Схвалення 

викладачами правильних дій, спрямованих на досягнення ансамблевої 

узгодженості виконання, увага до позитивних результатів колективного 

музикування, активізували формування в підлітків здатності до самоконтролю. 

Підкреслення вірного наслідування інтонаційної виразності виконання та 

рухово-ігрових прийомів закріпило позитивний досвід учнів і стимулювало 

формування здатності до адекватного оцінювання міри стилевідповідності 

власного виконання оркестрових музичних творів. Отже, застосування методу 

заохочення сприяло успішній адаптації підлітків до умов колективного 

музикування і сформувало позитивне ставлення учнів до стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики. 

Важливо зауважити, що колективне музикування як новий, незнайомий 

вид діяльності спричиняє в новачків напруженість і хвилювання. Вони 

відчувають невідповідність свого виконавського рівня вимогам 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики і опиняються в 

ситуації, яка викликає в них нервове збудження або стрес. Як зазначає 

М. Савчин, стрес – це «незначний і нетривалий стан, що викликає активізацію 

діяльності, несподівані і сильні позитивні емоційні реакції» (Савчин, 2012, 

с. 389). Адаптація до стресової ситуації в процесі опрацювання  

різностильового репертуару на заняттях камерного оркестру стимулювала 

формування емоційно-регулятивної складової музично-стильових уявлень. 

Адже робота над музичними творами різних стилів вимагала від новачків 

емоційного пристосування до стильових особливостей виконання, здійснення 

самоконтролю в процесі гри в оркестрі та адекватного оцінювання власних 

виконавських дій з точки зору їх стилевідповідності. 

Необхідно зауважити, що концертне виконання камерної оркестрової 

музики є фактором стресу, адже спричиняє емоційне напруження, хвилювання, 
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особливо в новачків, яким бракує відповідного сценічного досвіду. Як зазначає 

Н. Гуральник, «виконання на сцені – це неповторний процес, винятковий 

фізичний стан, пов’язаний з максимальною мобілізацією творчого, 

артистичного потенціалу, щоправда, «ускладнений естрадним хвилюванням» 

(Гуральник, 2008, с. 308). Таким чином, кожний концертний  виступ колективу 

вимагав від його учасників мобілізації всіх зусиль задля максимального 

виявлення стильового забарвлення творів і донесення їх емоційного змісту до 

слухачів. Наприклад, виконання твору А. П’яццолли «Libertango» передбачало 

високу емоційну віддачу і яскравий артистизм, особливо під час концертного 

виконання. Для новачків це спричинило стрес і водночас змусило їх емоційно 

пристосовуватися до умов стилевідповідного виконання означеного твору. 

Відтак, адаптація до стресової ситуації стимулювала формування емоційно-

регулятивної складової музично-стильових уявлень підлітків – учасників 

камерного оркестру. 

Отже, всі вищезазначені методи активізували формування всіх 

структурних компонентів  музично-стильових уявлень підлітків. 

Другий етап, поглиблювально-аналітичний, тривав з січня 2017 по 

листопад 2017 року. Ефективність формування досліджуваного феномену на 

другому етапі ґарантувала реалізація другої педагогічної умови – комплексне 

використання різних форм навчальної діяльності, їх варіативність. Доцільне 

застосування колективних, групових та індивідуальних форм навчання 

забезпечувало результативність процесу оволодіння підлітками 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики. 

Обрання виключно колективної форми для вирішення першого, другого та 

третього завдань підвищило ефективність використаних методів, адже 

активізувало спілкування – провідну діяльність учнів підліткового віку. 

Індивідуальна робота з кожним учасником оркестру та проведення групових 

репетицій у процесі виконання 4 та 5 завдань сприяли вдосконаленню художніх 

та технічних прийомів стилевідповідного виконання оркестрових музичних 

творів. Успішність виконання 7 та 8 завдань ґарантувало використання як 
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індивідуальних форм навчання – самостійна домашня робота над творами, 

індивідуальна перевірка вивченого матеріалу,  так і групових – гра малими 

складами, робота по групах. Застосування колективних форм навчання 

забезпечувало подальше формування здатності до самоконтролю та адекватного 

оцінювання міри стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних 

творів. Отже, комплексне застосування індивідуальних, групових та 

колективних форм навчання, їх варіативність сприяли поглибленню процесу 

формування всіх складових музично-стильових уявлень підлітків – учасників 

камерного оркестру. 

Для виконання 1, 2 та 3 завдань ми використали такі методи як бесіда,  

відеометод та стильовий аналіз музичних творів. Бесіда – це «діалогічний метод 

викладу навчального матеріалу» (Мойсеюк, 2007, с. 274), за допомогою якого 

учні актуалізують набуті знання і шляхом роздумів та висновків досягають 

нового рівня поінформованості. Нами було проведено декілька групових 

репродуктивних бесід на теми: «Історичні музичні стилі», «Камерна оркестрова 

музика різних стилів», «Особливості національних музичних стилів». Під час 

цих бесід учні продемонстрували наявність базових музично-теоретичних та 

музично-історичних знань, отриманих на першому етапі формувального 

експерименту. Це дозволило нам ускладнити метод і провести декілька 

фронтальних евристичних бесід на теми: «Скарбниця музичних шедеврів епох 

Середньовіччя та Відродження», «Духовна глибина музики епохи Бароко», 

«Гармонія емоційного і раціонального у творах доби Класицизму», «Світ 

почуттів героїв епохи Романтизму», «Модернізм – дзеркало історії початку XX 

сторіччя», «Полістилістика – характерна риса Постмодерну». Зауважимо, що за 

допомогою відеометоду, який полягав у перегляді записів виступів відомих 

камерних оркестрів, підлітки подивилися музичні ілюстрації до 

запропонованих тем. Після цього, активно відповідаючи на запитання, учні 

поділилися думками щодо побаченого. Ілюстраціями до бесід слугували твори, 

що вивчалися на заняттях камерного оркестру під час проведення другого етапу 

формувального експерименту, а саме: І. С. Бах, арія Петра з кантати «Страсті за 
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Матфієм»; Л. Бокеріні, «Нічна варта у Мадриді»; А. Вівальді  концерт для 

скрипки з оркестром «Весна» з циклу «Пори року», концерт для струнного 

оркестру соль мінор, RV-157; С. Джоплін регтайм «Cuntry club»; А. Кореллі 

Сарабанда, Жига та Бадінері; В. А. Моцарт «Exultate Yubilate», дует Папагено 

та Папагени з опери «Чарівна флейта», арія Керубіно та каватина графині з 

опери «Весілля Фігаро», симфонієтта; Н. Паганіні «Кантабіле»; А. П’яццолла 

«Oblivione», «Adios Nonino»; Ж. Ф. Рамо танцювальна сюїта соль мінор; 

П. Сарасате «Циганські наспіви»; М. Скорик «Мелодія»; Й. Штраус «Полька 

pizzicatto». Бесіди та відеоперегляд посилили зацікавленість учнів інформацією 

про особливості музичних стилів, яскраво втілені у запропонованих творах, і 

збагатили їх стилеслуховий досвід. 

Отже, за допомогою застосованих методів нам вдалося поглибити інтерес 

до стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, розширити 

обсяг музично-історичних та музично-теоретичних знань та підвищити 

ефективність формування здатності до стильової атрибуції музичних творів. 

Задля виконання 3 завдання другого етапу ми також використали метод 

стильового аналізу музичних творів. Сутність цього методу О. Щербініна 

визначає як «виявлення стильових ознак, що виступають матеріальним виявом 

взаємозв’язку музично-стильових явищ на засадах діалектичного 

співвідношення загального, особливого та одиничного» (Щербініна, 2006, 

с. 58). Як зазначає М. Михайлов, «стильові ознаки суть загальні закономірності 

та норми, що лежать в основі музичного мислення, колективного або 

індивідуального» (Михайлов, 1981, с. 127). Отже, стильовий аналіз виявляє 

особливості засобів музичної виразності, підпорядковані нормам певної 

стильової системи. У контексті нашого дослідження ми виявляли стильові 

ознаки в музичному матеріалі, який вивчався в процесі камерно-оркестрової 

діяльності підлітків на другому етапі формувального експерименту. Зазначимо, 

що ми застосували колективну форму стильового аналізу музичних творів, які 

вивчалися на заняттях камерного оркестру. 
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Наприклад, після прослуховування «Циганських наспівів» П. Сарасате 

учасники експерименту визначили приналежність твору до епохи Романтизму і 

вказали відповідні стильові ознаки. Отже, учні зауважили, що ідейно-образний 

зміст музики розкриває волелюбний характер циганського народу, його 

почуття, бурхливі емоції, дикі пориви пристрасті. Було зазначено, що музичний 

матеріал написаний у рамках мажорно-мінорної ладової системи та гомофонно-

гармонічного складу і насичений ритмами та інтонаціями цигансько-

іспанського фольклору. Учні зауважили, що твір складається з двох 

контрастних частин: перша – це розповідь про особистісні переживання героя, 

його почуття, а друга – це яскрава картина народного свята. У першій частині, 

написаній у вільній формі, речитативна декламація поєднується з 

імпровізаційною віртуозністю, що є характерним для іспанського та 

циганського співу в супроводі гітари. А друга частина, написана у формі 

варіацій, є  життєрадісним танцем, який захоплює своєю запальною енергією і 

стихійною пристрасністю. Учні відзначили, що у творі солююча партія скрипки 

насичена яскравими мелодіями та віртуозними прийомами, характерними для 

циганської музики, а партія супроводу відрізняється лаконічністю та прозорою 

фактурою. Було зазначено, що цей стиль передбачає яскраве звучання, яке 

досягається особливим звуковидобуванням та активною вібрацією. Учні 

зауважили, що інтерес до національного фольклору та традицій народної 

музики був властивим композиторам – представникам епохи Романтизму. 

Таким чином, шляхом колективного аналізу було виявлено стильові ознаки, які 

засвідчують приналежність твору П. Сарасате  «Циганські наспіви» саме до цієї 

епохи. 

Для виконання 4 та 5 завдань другого етапу ми застосували такі методи,  

як демонстрування, вправи та привчання. Як зауважує Н. Мойсеюк, метод 

демонстрування «полягає в наочно-чуттєвому ознайомленні учнів з явищами, 

процесами, об’єктами в їх природному вигляді» (Мойсеюк, 2007, с. 279). В 

умовах занять камерного оркестру викладач безпосередньо демонстрував 

прийоми стилевідповідного виконання, наголошуючи на способах роботи над 
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ними. Наприклад, у процесі вивчення твору В. А. Моцарта «Симфонієтта» і 

концерту А. Вівальді «Весна», завдяки методу демонстрації, було вирішено 

проблеми стилевідповідного виконання класичної та барокової оркестрової 

музики: координації рухів обох рук, аплікатури, штрихової техніки, артикуляції 

(додаток Б). При демонструванні музично-виконавських прийомів 

підкреслювалась першочерговість дотримання послідовності рухів рук: завжди 

спочатку ліва, а потім права. Демонструючи аплікатуру, викладач наголошував 

на її доцільності з точки зору стилевідповідності і вказував на правила 

здійснення змін позицій.  

Зазначимо, що завдяки методу демонстрування учнями було засвоєно 

навички доцільного застосування прийому вібрато. Працюючи з учнями над 

вібрацією, педагог демонстрував її кількість та інтенсивність у відповідності до 

певного стилю (додаток Б).  Наприклад, виконуючи твори епох Романтизму та 

Постмодернізму, такі як «Cantabile» Н. Паганіні та «Oblivione» А. П’яццолли, 

педагог демонстрував фактично безперервну вібрацію. Натомість викладачем 

було наголошено на епізодичному використанні вібрації у бароковій музиці і 

продемонстровано це на прикладах танцювальної сюїти соль мінор Ж. Ф. Рамо, 

Сарабанди, Жигі та Бадінері А. Кореллі та інших.  

За допомогою методу демонстрації також вирішувались проблеми  

розподілу смичка в залежності від конкретних музично-виконавських завдань. 

Зауважимо, що точність розподілу смичка, виконаного групою оркестру, 

впливає на ясність звучання та його стильове забарвлення. Як зазначає 

С. Сондецкіс, «використовуючи різні відрізки смичка і варіюючи місце його 

ведення по струні від підставки до грифу, можна допомогти групі або всьому 

оркестру досягти бажаного нюансу або потрібної звукової барви» (Сондецкіс, 

1985, с. 166). Наприклад, чим тихіше має бути звучання, тим менше смичка 

необхідно використовувати, особливо акомпануючи солістам, і навпаки. Проте 

завжди варто пам’ятати про доцільність широких рухів смичка в оркестровій 

грі та їх залежність від стилю, характеру та динаміки музики. У середній 

частині твору А. П’яццолли «Adios Nonino» доцільними були широкі рухи 
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смичка у відповідності до широкої мелодії та яскравої динаміки. Натомість, в 

дуеті Папагено та Папагени з опери В. А. Моцарта «Чарівна флейта» 

акомпанемент передбачав гострі, неширокі штрихи відповідно до жартівливого 

характеру вокальних партій. 

За допомогою методу демонстрації здійснювалась робота над штрихами, 

які найчастіше зустрічаються в оркестровій практиці: detache, legato, martele, 

spiccato, sautille. Викладач підкреслював важливість вибору частини смичка в 

кожному конкретному випадку для виконання штриха detache, зауважував на 

дотриманні звучання останньої ноти в legato, наголошував на здійсненні 

необхідних рухів лівої руки під час пауз, в правій при грі martele. Особлива 

увага приділялась spiccato і sautille, і педагог демонстрував правильні рухи 

плеча, передпліччя, кісті, пальців правої руки, котрі зумовлюють якісне 

звучання і тембральне забарвлення цих штрихів. 

За допомогою методу демонстрації вирішувались проблеми артикуляції, 

виразного інтонування та фразування, підкреслювались їх відмінні особливості 

в залежності від музичного стилю. Як зазначає С. Сондецкіс, «у струнних 

інструментів артикулювання пов’язано з майстерністю володіння штриховою 

технікою, а якщо воно недостатнє, то загрожує небезпека згубити музичний 

шедевр» (Сондецкіс, 1985, с. 157). Адже завдяки артикуляції розкриваються 

стильові особливості музичної мови і досягається виразність інтонування, 

особливо це стосується музики епох Бароко і Класицизму. 

Викладач також демонстрував стилевідповідну якість звучання та 

емоційного забарвлення, наголошуючи на їх залежності від ідейно-змістовної 

складової певного музичного стилю: духовного піднесення Бароко, 

гармонійного світовідчуття Класицизму, душевної пристрасності Романтизму, 

трагічного заперечення Модернізму, гротескної еклектики Постмодернізму. 

Отже, застосування методу демонстрування забезпечило успішність 

вирішення виразно-звукових та рухово-ігрових проблем стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики, що сприяло поглибленню формування 

здатності підлітків до інтонаційно-смислового втілення музичного образу і 
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розширило їх володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів. Подальша ретельна робота над 

доцільністю застосування учнями музично-виконавських прийомів відбувалась 

за допомогою методів вправ і привчання.  

Вправи – це «багаторазове повторення певних дій або видів діяльності з 

метою їх засвоєння, яке спирається на розуміння і супроводжується контролем і 

коригуванням» (Фіцула, 2007, с. 140). Задля роботи над технологічною 

складовою стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики ми 

використали тренувальний різновид вправ. Як зазначає М.Фіцула, тренувальні 

вправи – це «набуття учнями навичок у стандартних умовах (за зразком, 

інструкцією, завданням)» (Фіцула, 2007, с. 140). Шляхом застосування 

тренувальних вправ нам вдалося покращити якість рухово-ігрових навичок 

кожного учасника колективного музикування.  

Отже, для подолання проблем техніки лівої руки було застосовано вправи 

на досягнення чистоти звуковисотного інтонування і якісної вібрації. Задля 

вдосконалення техніки правої руки було застосовано вправи на відкритих 

струнах з подальшим відпрацюванням технічних прийомів на художньому 

матеріалі. Це здійснювалося за допомогою як індивідуальних, так і групових 

форм навчання. Робота над художньою складовою стилевідповідного 

виконання відбувалась шляхом використання творчих вправ, що «за змістом і 

методами наближаються до реальних життєвих ситуацій» (Фіцула, 2007, с. 140). 

Таким чином, для відпрацювання навичок ансамблевої взаємодії ми 

застосували вправи для досягнення однорідності тембрального звучання групи 

та вправи для організації спільних дій представниками різних груп оркестру у 

складі дуетів, тріо, квартетів, квінтетів. Зауважимо, що такі вправи були 

доцільними у роботі над будь-яким музичним матеріалом, котрий вимагав 

виявлення ритмо-інтонаційної структури та фактурних деталей, характерних 

для певного музичного стилю. Для виявлення стильових особливостей 

музичних оркестрових творів також було застосовано вправи на відпрацювання 
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звукового балансу, ґрадації динамічних відтінків, виразного інтонування, 

ясного фразування та емоційно яскравого звучання. 

Робота над розширенням музично-виконавських вмінь та поглибленням 

формування здатності до інтонаційно-смислового втілення музичного образу 

також здійснювалась за допомогою  методу привчання. Як зауважує М. Фіцула, 

привчання як метод «ґрунтується на вимозі до учня виконати певні дії» 

(Фіцула, 2007, с. 344), і найважливішою складовою цього методу є режим 

життєдіяльності учнів. Цей режим «забезпечує постійність, неперервність 

зусиль, заощаджує енергію людини, привчає вчасно виконувати будь-яку 

роботу, систематично, неухильно дотримуватися встановлених вимог» (Фіцула, 

2007, с. 344). Зазначимо, що музична діяльність камерного оркестру 

підпорядковується встановленим правилам, дійсним для всіх учасників 

колективу. Відтак, важливо було привчити учнів виконувати певні вимоги до 

оркестрантів: дивитися на руку диригента і розуміти його жести, грати разом з 

концертмейстером своєї групи, впевнено знати свою партію та чути інші, бути 

активним учасником колективного музикування. Зауважимо, що привчання до 

виконання цих вимог допомогло підліткам впоратися з численними 

оркестровим труднощами і стати активними учасниками колективного 

музикування. Матеріалом для застосування методів вправ і привчання 

слугували всі музичні твори, котрі вивчалися учнями в процесі занять 

камерного оркестру.  

Якщо на першому етапі експерименту важливо було сформувати в  

свідомості підлітків загальну картину стилевідповідного виконання камерної 

оркестрової музики, то на другому необхідно було провести ретельну роботу 

над формуванням здатності до регуляції свого емоційного стану відповідно до 

стильової приналежності виконуваної музики. Також другий етап передбачав 

активний розвиток вмінь контролювати та коригувати власні виконавські дії і 

оцінювати їх з точки зору стилевідповідності. Отже, виконання 6, 7, 8 завдань 

поглиблювально-аналітичного етапу здійснювалось за допомогою методів 
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пояснення, самостійного опрацювання музичного матеріалу, практичної 

перевірки та імітаційного моделювання. 

Пояснення – «словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій 

приладів, наочних посібників, слів, термінів тощо» (Фіцула, 2007, с. 131). На 

заняттях камерного оркестру викладачі пояснювали учням стильові властивості 

емоційно-змістовної складової музичних творів, що вивчалися, і особливості їх 

стилевідповідного виконання. Наприклад, під час опрацювання твору «Нічна 

варта у Мадриді» Л. Бокеріні викладач у своєму поясненні розкрив учням 

емоційний зміст музики, яка барвисто малює картини нічного життя 

іспанського міста, і наголосив на підкреслено жартівливому характері її 

виконання. Звертаючи увагу на різноманітність засобів виконання, було 

підкреслено важливість психологічного переключення у процесі їх 

чередування. Також наголошувалось на необхідності самостійної роботи як над 

окремими прийомами виконання, так і над музичним матеріалом в цілому. 

Зокрема, це стосувалося роботи над прийомом pizzicato, який виконувався 

шляхом тримання скрипки як гітари, і вимагав, у зв’язку з цим, відпрацювання 

не тільки певних ігрових рухів, але й підготовчих дій до них 

Як зауважує Н. Мойсеюк, самостійна робота учнів – це «складова частина 

процесу навчання. Головною метою її є: розширення і поглиблення знань, 

умінь, одержаних на уроках; попередження їх забування; розвиток 

індивідуальних нахилів, талантів та здібностей учнів» (Мойсеюк, 2007, с. 328). 

Метою самостійної навчальної роботи учнів є «формування вмінь 

самоконтролю, виховання самостійності, активності, почуття обов’язку та 

відповідальності» (Фіцула, 2007, с. 210). Самостійна робота учнів над 

вивченням навчального матеріалу має величезний вплив на результати 

навчання і готовність до майбутньої практичної діяльності. 

Отже, самостійне опрацювання музичного матеріалу сприяло 

формуванню здатності до регуляції емоційного стану в процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики, здатності до 

самоконтролю та адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного її 
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виконання. Застосування цього методу включало індивідуальну роботу учнів 

над партіями, відпрацювання технічних та художніх прийомів 

стилевідповідного виконання і самостійне вирішення власних професійних 

проблем, визначених на загальних або групових репетиціях оркестру. Шляхом 

здійснення самоконтролю та самооцінки учні покращували результати власної 

роботи над музичними творами і визначали міру стилевідповідності їх 

виконання. Тривалість самостійної роботи кожного учня залежала від його 

здібностей та виконавської підготовки, вимогливості до себе, а також від 

складності музичного матеріалу, заданого для опрацювання. Наприклад, 

концерт для струнного оркестру соль мінор, RV-157 А. Вівальді та 

«Симфонієта» В. А. Моцарта вимагали від всіх учасників колективу ретельної 

самостійної роботи над подоланням як технічних, так і художніх труднощів 

стилевідповідного виконання. Натомість, твори «Adios Nonino» А. П’яццолли 

та «Мелодія» М. Скорика не потребували тривалого самостійного опрацювання 

у більшості учнів – учасників камерного оркестру. 

Контроль за якістю самостійної роботи над музичними творами 

здійснювався за допомогою методу практичної перевірки, який включав 

індивідуальні або групові форми в залежності від технічної складності 

конкретного музичного матеріалу і особливостей завдань ансамблевого 

стилевідповідного виконання. Як-ось, твори  «Сарабанда, Жига і Бадінері» 

А. Кореллі та «Полька-pizzicato» Й. Штрауса вимагали індивідуальної 

перевірки вивченого матеріалу. Натомість перевірити якість вивчених партій у 

творах «Арія» І. С. Баха і «Cuntry Club» С. Джопліна було доцільно у процесі їх 

виконання квартетами або квінтетами. Таким чином, застосування методу 

практичної перевірки допомогло учням навчитися регулювати свій емоційний 

стан та здійснювати самоконтроль під час гри, а також адекватно оцінювати 

міру стилевідповідності власного виконання камерних оркестрових творів. 

Важливо зауважити, що робота учнівського камерного оркестру над 

творами різних стилів відбувалась у межах навчального процесу. Проте 

виконання 6, 7 та 8 завдань вимагало створення ситуації, максимально 
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наближеної до умов діяльності професійних колективів. Отже, нам вдалося 

організувати навчальний процес підлітків за правилами роботи дорослого 

камерного оркестру, і ми це здійснили за допомогою методу імітаційного 

моделювання.  

Як стверджують В. Неруш та В. Курдеча, імітаційне моделювання – це 

метод, «при якому досліджувана система замінюється моделлю, яка з 

достатньою точністю описує реальну систему, і з нею проводяться 

експерименти з метою отримання інформації про систему» (Неруш, Курдеча, 

2012, с. 8). Отже, на другому етапі експериментальної роботи було створено 

імітаційну модель професійного колективного музикування, що поглибило 

процес формування музично-стильових уявлень підлітків – учасників 

камерного оркестру. Моделювання стосувалося всіх складових діяльності 

колективу: правил поведінки в оркестрі, репетиційної роботи, підготовки до 

концерту, концертного виступу. Очолював процес професійний диригент, який 

здійснював керівництво колективом за допомогою концертмейстерів груп – 

викладачів з досвідом роботи в оркестрі або в ансамблях різного складу.  

Таким чином, за правилами поведінки в професійному колективі, учні 

повинні були сидіти прямо на стільці з опорою на обидві ноги, дотримуватися 

тиші під час роботи колективу, не робити зауваження один одному, виконувати 

вимоги диригента і концертмейстерів груп. На репетиціях було застосовано всі 

форми роботи (індивідуальні, групові, малими складами, колективні) 

відповідно до конкретних цілей і завдань, актуальних на цей момент. 

Ефективність роботи залежала від якості підготовки учнів до репетиції і від 

міри відповідальності кожного учасника колективу за результат спільного 

музикування. Підготовка до концерту передбачала обов’язкову генеральну 

репетицію на місці його проведення або в день виступу, або напередодні. 

Концертне виконання музичних творів вимагало від кожного оркестранта 

максимальної емоційної віддачі, постійного контролю над власними ігровими 

діями та адекватного оцінювання міри їх стилевідповідності. 
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Важливо підкреслити, що у процесі колективного музикування на 

другому етапі було опрацьовано різноманітний репертуар, до якого входили 

твори різних стилів, в тому числі і для солюючих інструментів, або голосу у 

супроводі камерного оркестру. Наприклад, було проведено ретельну роботу над 

твором В. А. Моцарта «Exultate Ubilate», яка будувалась за принципами 

діяльності професійних камерних оркестрів таким чином. Спочатку 

концертмейстери груп виставили штрихи і аплікатуру відповідно до вимог 

стилевідповідного виконання творів епохи Класицизму. Після того було 

проведено загальні репетиції для вивчення музичного матеріалу: спершу без 

вокальної партії, а потім із солісткою. На них було визначено образно-

емоційний зміст музики, темпові співвідношення, динамічні відтінки і звуковий 

баланс між солюючим сопрано і оркестровим супроводом. Декілька наступних 

репетицій було присвячено роботі по групах з метою ретельного опрацювання 

художньо-технічних деталей виконання твору в рамках виконавсько-

технологічної моделі Класицизму (додаток Б). На завершальних загальних 

репетиціях «Exultate Ubilate» було проведено детальну роботу над ансамблевою 

збалансованістю динамічних відтінків, тембральною єдністю всіх голосів 

партитури і стильовою визначеністю оркестрового звучання. За дві години до 

концертного виконання твору було проведено коротку репетицію задля 

коригування динамічного балансу і активізації ансамблевої взаємодії в нових 

акустичних умовах. Як результат  послідовної цілеспрямованої роботи –

концерт пройшов з великим успіхом і приніс емоційне задоволення всім його 

учасникам.  

Отже, за допомогою методу імітаційного моделювання було поглиблено 

формування здатностей підлітків до регуляції емоційного стану та 

самоконтролю в процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної 

оркестрової музики, а також спроможності до адекватного оцінювання міри 

стилевідповідності власного виконання. 

 Таким чином, всі вищезазначені методи активізували спонукальну, 

пізнавальну, аналітичну, музично-виконавську, емоційну, контролюючу та 
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оцінну складові музичної діяльності підлітків, що поглибило формування всіх 

компонентів структури їх музично-стильових уявлень. 

Третій етап формувального експерименту –  продуктивно-

синтезуючий – охоплював період з грудня 2017 року по травень 2018 року. 

Успішність формувальної роботи на цьому етапі ґарантувала реалізація третьої 

педагогічної умови – забезпечення творчої взаємодії між учасниками 

колективу – викладачами та учнями підліткового віку у процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики. 

На завершальному етапі формування музично-стильових уявлень важливо 

було надати підліткам можливість відчути себе справжніми музикантами, які на 

рівні зі старшими колегами створюють якісний продукт колективної діяльності. 

Враховуючи психологічні особливості учнів підліткового віку, ми можемо 

стверджувати, що спільна творчість на засадах співробітництва учнів та 

викладачів, рівність у спілкуванні та партнерська комунікація між всіма 

учасниками колективу стали вирішальними чинниками формування стійкого 

інтересу учнів до спільного стилевідповідного музикування і забезпечили їх 

пошукову пізнавальну активність щодо музичних стилів. Розширення музично-

стильового тезаурусу та усвідомлення стильових властивостей музичних творів 

у процесі колективного музикування сприяли вдосконаленню музично-

аналітичних вмінь підлітків. Спільна творча діяльність на основі ансамблевої 

взаємодії зумовила вдосконалення художніх вмінь та технічних навичок 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики. Регулювання і 

узгодження дій всіх учасників колективу, взаємний контроль і оцінювання 

загальних та окремих результатів, усвідомлення власної відповідальності за 

якість кінцевого продукту мали вирішальне значення для завершення 

формування всіх компонентів структури музично-стильових уявлень підлітків. 

Для виконання всіх завдань завершального етапу формувального експерименту 

ми комплексно застосували методи педагогічної майстерні та проєкту. 

Педагогічна майстерня – це «динамічна, варіативна та інтегративна 

форма організації професійного навчання, здійснювана у спільній діалоговій 
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діяльності педагога-майстра з тими, хто навчається» (Лямкіна, 2004, с. 7). 

Метод педагогічної майстерні забезпечує створення умов для набуття 

учасниками творчого процесу нових знань і нового досвіду. Як зазначає 

О. Лямкіна, «продукт майстерні створюється в індивідуальній або груповій 

взаємодії і може бути представлений у матеріальній та нематеріальній формі» 

(Лямкіна, 2004, с. 14). У свою чергу, Н. Гуральник зауважує, що «з позиції 

освіти, музично-педагогічна майстерня – це навчально-методичний простір», 

заснований на інформаційній та перцептивній комунікації у процесі 

міжособистісного спілкування педагогів та учнів (Гуральник, 2008, с. 375). 

Отже, основу цього методу становить співтворчість педагога та учня, яка 

передбачає взаємозумовленість їх розвитку та взаємодію у процесі діяльності, 

спрямованої на вирішення теоретичних та практичних навчальних завдань. 

Зауважимо, що головним чинником ефективності методу педагогічної майстерні 

є творча особистість вчителя-майстра, наділена особливими якостями. Як 

зазначає О. Рудницька, педагогічна майстерність викладача «передбачає 

наявність елементів творчості у вирішенні різноманітних педагогічних завдань. 

Вона... є ознакою непередбачених суб’єктивно-неповторних педагогічних дій, 

які неможливо описати у всій їх повноті, бо спостереженню піддаються тільки 

окремі яскраві спалахи успіху» (Рудницька, 2002, с. 11). 

Таким чином, у процесі створення спільного продукту діяльності на 

заняттях навчального камерного оркестру педагог – досвідчений професіонал, 

майстер своєї справи, займав місце «значимого дорослого» у житті  підлітків і 

спонукав їх до активної співтворчості у вирішенні численних завдань 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Це тривало під час 

роботи над такими творами: «Адажіо» Т. Альбіноні; «Румунські народні танці» 

Б. Бартока; Концерт для 2х скрипок ре мінор І. С. Баха; «Al Santo Sepolcro», 

концерт для 2-х скрипок ля мінор, концерт для 2-х віолончелей соль мінор, 

концерт для 2-х флейт А. Вівальді; Хора стаккато Г. Дініку; «Різдвяний 

концерт» А. Кореллі; Дивертисмент ре мажор, Маленька нічна серенада 



171 

 

В. А. Моцарта; «Мрії» Ю. Науяліса; «Stabat Mater» Дж. Перголезі; «Preparence» 

А. П’яццолли ; Прелюдія Л. Ревуцького; сюїта «Дон Кіхот» Г. Ф. Телемана.  

Зазначимо, що впровадження методу педагогічної майстерні передбачало 

ціннісно-смислову рівність усіх учасників камерного оркестру, серед яких  

педагог – це організатор і співучасник творчого процесу, прихильник 

демократичного стилю спілкування. У процесі творчої взаємодії викладач 

надавав широку інформацію стосовно виконуваних творів та їх стильових 

особливостей, що підтримувало музично-пізнавальну активність учнів і 

викликало стійкий інтерес до стилевідповідного виконання камерної 

оркестрової музики. Наприклад, у процесі роботи над сюїтою Г. Ф. Телемана 

«Дон Кіхот» викладачі поступово розкривали програмний зміст музики, 

зацікавлювали учнів образною яскравістю персонажів, спонукали підлітків до 

усвідомлення особливостей форми барокового твору. Зазначимо, що спільна 

музична діяльність у процесі осягнення різностильового оркестрового 

репертуару сприяла збагаченню стилеслухового досвіду учнів, а колективний 

аналіз виконуваної музики дозволив сформувати здатність підлітків до 

стильової атрибуції оркестрових музичних творів.  

У свою чергу, виконавська майстерність викладачів здійснювала значний 

педагогічний вплив на вдосконалення здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу учнів. Наприклад, в романтичному творі 

Ю. Науяліса «Мрії» необхідно було виявити інтонаційні тонкощі виразної 

мелодії, і завдяки діалоговій взаємодії з викладачем учні успішно впорались з 

цим завданням. Проте це вже було не сліпе копіювання манери виконання 

вчителя як на першому етапі експерименту, а усвідомлене застосування засобів 

виразності з метою яскравого виявлення інтонаційних особливостей музичного 

стилю. Також у процесі творчої співпраці педагогічна майстерність викладачів 

спрямовувалась на досягнення якісного звукового результату шляхом 

спонукання своїх молодших колег до здійснення стилевідповідних 

виконавських дій. Наприклад, робота над творами епохи Класицизму 

(В. А. Моцарт «Дивертисмент ре мажор», «Маленька нічна серенада») 
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викликала в учнів труднощі, і педагог допомагав їх вирішувати як у процесі 

колективного музикування, так і в індивідуальному порядку. Це здійснювалось 

під час опрацювання окремих фрагментів музичного матеріалу шляхом 

використання доцільних ігрових прийомів виконання, а саме: чіткого 

дотримання ритмо-інтонаційних та аплікатурних вимог, принципів 

стилевідповідного звуковидобування та артикуляції, правильних 

координаційно-рухових дій під час виконання штрихів, зокрема spiccato і 

sautille. Таким чином, за допомогою методу педагогічної майстерні 

здійснювалось оволодіння ігровими вміннями в рамках виконавсько-

технологічних моделей музичних стилів. 

Як зауважує Н. Бєлова, в умовах педагогічної майстерні створюється 

ситуація її прожиття, коли учасники є не просто присутніми в ній, а активно 

діють і взаємодіють між собою (Бєлова, 2000, с. 11). Це особливо важливо для  

регуляції емоційного стану в процесі спільного виконання творів різних стилів., 

Виконання твору Т. Альбіноні «Adagio» вимагало активного емоційного 

переживання трагічного змісту музики, але це деяким чином перевищувало 

вікові можливості підлітків, адже передбачало наявність певного життєвого 

досвіду. Проте завдяки педагогічному впливу викладачів, яскравому 

емоційному характеру їх виконання, учням вдалося в основному осягнути 

трагічне світовідчуття, закладене в цій музиці.  

Основу педагогічної майстерні, як методу навчання, становить взаємодія 

цілей та діяльностей суб’єктів педагогічного процесу, яка зумовлює їх пізнання 

самими себе та інших людей у соціальному середовищі та у зовнішньому світі. 

У процесі діяльності камерного оркестру цілі колективного музикування 

зумовлювали ансамблеву взаємодію його учасників, у процесі якої вони активно 

пізнавали себе та один одного. Це здійснювалось шляхом самоконтролю та 

коригування власних дій з метою досягнення спільного результату – 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. Наприклад, 

виконання твору Б. Бартока «Румунські народні танці» вимагало застосування 

різноманітних художніх та технічних засобів виразності в залежності від 
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характеру кожного танцю, що зумовлювало необхідність здійснення постійного 

взаємоконтролю виконавських дій всіма оркестрантами. Таким чином, у процесі 

колективного музикування його учасники відчували власну відповідальність за 

спільний результат, що позитивно впливало на формування їх здатності до 

самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі. 

Необхідно зазначити, що умови педагогічної майстерні спричиняють 

виникнення особливого емоційного та інтелектуального стану його учасників, 

коли вони чітко усвідомлюють межі власного знання чи незнання. Отже, 

активна діяльність педагога-майстра зумовила адекватне оцінювання учнями 

власних виконавських дій. Робота над твором Дж. Перголезі «Stabat Mater» 

вирізнялась певними художніми та технічними труднощами барокового 

виконання, але усвідомлення підлітками недосконалості власних музично-

виконавських вмінь, порівняно з викладачем, спрямовувало їх зусилля на їх 

вдосконалення. Таким чином, у процесі взаємодії майстрів та учнів – в останніх 

сформувалась здатність до адекватного оцінювання міри стилевідповідності 

власного виконання оркестрових музичних творів. 

Отже, на завершальному етапі експерименту викладачі стали старшими 

колегами для своїх учнів, і, поєднуючи спілкування і творчість у колективному 

музикуванні, здійснювали значний педагогічний вплив на своїх молодших 

товаришів. Таким чином, в умовах педагогічної майстерні стало можливим 

сформувати всі компоненти структури музично-стильових уявлень підлітків –   

учасників камерного оркестру. 

Зауважимо, що ефективність формування всіх компонентів музично-

стильових уявлень підлітків на завершальному етапі забезпечувало також 

застосування методу проєкту. Як зазначає М. Фіцула, це – «метод пошуку, така 

форма організації навчання, за якого учні набувають  знань у процесі 

планування та виконання практичних завдань – проєкту, що дає змогу тісно 

поєднувати теорію з практикою» (Фіцула, 2007, с. 141). Як зауважує 

Н. Мойсеюк, навчальний проєкт – це «форма організації занять, яка передбачає 

комплексний характер діяльності всіх його учасників, спрямовану на 
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отримання освітньої продукції за певний період – від одного уроку до декількох 

місяців» (Мойсеюк, 2007, с. 294). Отже, у процесі експерименту під 

керівництвом досвідчених викладачів  було створено декілька інформаційних 

проєктів, присвячених творчості А. Вівальді, І. С. Баха, В. А. Моцарта, 

П. І. Чайковського, Е. Гріга, Б. Бартока, А. П’яццолли. Учні підготували усний 

матеріал, присвячений стильовим властивостям творів цих композиторів. Така 

пошукова діяльність підтримала активність підлітків щодо пізнання 

особливостей музичних стилів і допомогла сформувати стійкий інтерес до 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики та здатність до 

стильової атрибуції музичних творів. У свою чергу, робота над практичними 

проектами збагатила музично-виконавський досвід підлітків і навчила 

опрацьовувати музичний репертуар за певний термін. Ефективність цього 

процесу забезпечили засвоєння учнями навичок читки з аркуша та постійна 

увага до ансамблевої взаємодії у колективі. 

Отже, на завершальному етапі формувального експерименту в процесі 

спільної діяльності учнів та викладачів у складі камерного оркестру було 

підготовлено такі проєкти: «Напередодні Різдва», «Подвійні концерти», «До 

Дня вуличної музики», присвячені творчості І. С. Баха, В. А. Моцарта, 

А. Вівальді. Важливо підкреслити, що кожний проєкт відрізнявся певною 

ідейно-змістовною спрямованістю і ставав для його учасників, як учнів так і 

викладачів, важливою сходинкою на шляху оволодіння новими знаннями і 

новими вміннями, необхідними для стилевідповідного виконання камерної 

оркестрової музики. Наприклад, проєкт «Напередодні Різдва» включав твори, 

присвячені визначеній тематиці, серед яких був «Різдвяний концерт» 

А. Кореллі, у якому партії солюючих скрипок виконували учні. Для них це було 

неперевершеним досвідом виконання барокового концерту у супроводі 

камерного оркестру, який збагатив їх знання, вміння, навички, а також сприяв 

формуванню здатності до емоційної регуляції психологічного  стану і 

самоконтролю у процесі гри з оркестром та самооцінки міри її 

стилевідповідності. А у проєкті «До Дня вуличної музики» було використано 
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музичний репертуар, опрацьований на попередніх етапах експериментальної 

роботи. Враховуючи тематику проєкту, сюди увійшли відомі популярні твори 

різних стилів: концерт для струнного оркестру соль мінор RV- 157, концерт для 

скрипки з оркестром «Весна» з циклу «Пори року» А. Вівальді; арія з сюїти для 

струнного оркестру І. С. Баха, «Мрії» Ю. Науяліса, «Галоп» (увертюра до опери 

«Вільгельм Тель» в перекладі для струнного оркестру) Дж. Росіні, «Румунські 

народні танці» Б. Бартока, «Adios Nonino» А. П’яццолли. Таким чином, робота 

над раніше вивченими творами дозволила вдосконалити попередній досвід і 

підвищити рівень стилевідповідності їх виконання всіма учасників 

колективного музикування. 

Зауважимо, що в процесі підготовки проєктів використовувались 

різноманітні види взаємодії педагогів та учнів шляхом природного поєднання 

індивідуальної, групової та колективної форм музикування в умовах діяльності 

камерного оркестру. У проєкті «Подвійні концерти» в дуеті солюючих партій 

виступали викладач з учнем, що підвищувало рівень музично-виконавської 

майстерності підлітків і мало вирішальний вплив на формування всіх 

компонентів структури їх музично-стильових уявлень. Таким чином, шляхом 

спільної роботи солістів над концертом І. С. Баха для 2-х скрипок ре мінор, 

концертами А. Вівальді для 2-х скрипок ля мінор, 2-х віолончелей соль мінор, 

2-х флейт до мажор, було вирішено проблеми інтонаційно-смислового втілення 

музичного образу і вдосконалено стилевідповідні технічні та художні музично-

виконавські прийоми. У процесі опрацювання музичного матеріалу викладачі 

надавали учням практичні поради щодо виконання солюючої партії, спільної 

гри в дуеті та особливостей взаємодії з оркестром. Також, у дуеті зі старшим 

колегою молодший виконавець успішно здійснював самоконтроль та адекватно 

оцінював якість власної гри з точки зору її стилевідповідності.  

Отже, завдяки активній участі в означених проєктах учні набули досвіду 

створення якісного колективного продукту шляхом опанування необхідними 

способами мислення, вдосконалення музично-аналітичних та музично-

виконавських вмінь, здійснення емоційної регуляції та самоконтролю під час 
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гри в оркестрі та адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного 

виконання музичних творів. У процесі підготовки проєктів педагог був для 

учнів джерелом інформації, координатором спільних дій, доброзичливим 

колегою, який вчасно надавав свою підтримку і допомогу. Отже, застосування 

методу проєкту сприяло продуктивній діяльності учнів, спрямованій на 

досягнення якісних результатів колективного музикування. 

Таким чином, застосування методів педагогічної майстерні та проєкту 

сприяло успішному виконанню всіх завдань продуктивно-синтезуючого етапу 

дослідження і забезпечило ефективність роботи на завершальному етапі 

формування всіх компонентів структури музично-стильових уявлень підлітків у 

процесі їх активної камерно-оркестрової діяльності. 

Отже, ми здійснили експериментальну перевірку ефективності методики 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні, 

та педагогічних умов її реалізації в процесі діяльності камерних оркестрів 

закладів музичної освіти. Аналіз результатів формувального експерименту буде 

надано у наступному підрозділі нашого дисертаційного дослідження. 

  

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

З метою перевірки результатів дослідно-експериментальної роботи з  

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні 

було здійснено контрольний експеримент за діагностувальною методикою. За 

допомогою порівняльного аналізу даних, отриманих у ході додаткового 

діагностувального та контрольного зрізів, ми відстежили динаміку якісних та 

кількісних змін у досліджуваному феномені.  

Задля визначення рівнів сформованості музично-стильових уявлень 

учасників контрольних та експериментальних груп за першим критерієм – 

мірою зацікавленості підлітків в усвідомленому стилевідповідному виконанні 

оркестрових музичних творів, нами було проведено повторне анкетування, яке 

засвідчило значні кількісні та якісні зміни в досліджуваному феномені. Отже, 
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широке коло музичних вподобань і значний інтерес до стильової приналежності 

улюбленої музики проявили по  9 осіб в ЕГ-1 та ЕГ-2 або 28,1% та 27,2% 

відповідно,  4 особи або 13,3% в КГ-1 та 5 осіб або 15,6% в КГ-2 (порівняно з 

12%). Натомість значно зменшилась кількість опитуваних, котрі не здатні були 

окреслити власні музично-стильові вподобання: 12 осіб або 37,5% в ЕГ-1 та 12 

осіб або 36,4% в ЕГ-2, по 21 особі в  КГ-1 та в КГ-2 або 70% та 65,7% 

відповідно (проти 72,5%). Решта респондентів, 11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 та 12 

осіб або 36,4% в ЕГ-2,  5 осіб або 16,7% в КГ-1 та 6 осіб або 18,7% в КГ-2 

проявляють інтерес до музики лише одного чи двох музичних стилів (порівняно 

з 15,5%). Збільшилась кількості осіб, які часто (по 3 особи  в ЕГ-1 та ЕГ-2 або 

відповідно 9,3% та 9,1% проти 3,1%) та регулярно (по 11 осіб  в ЕГ-1 та в ЕГ-2 

або 34.4% та 33,3% відповідно проти 16,9%), раз на місяць відвідують концерти 

камерної оркестрової музики. Натомість значно зменшилась кількість осіб, 

котрі дуже рідко стають глядачами концертних програм: 18 осіб або 56,3% в 

ЕГ-1 та 19 осіб або 57,6% в ЕГ-2 (проти 80%). Проте відповіді учасників 

контрольних груп майже повністю співпали з результатами діагностувального 

експерименту: 23 особи або 76,7% в КГ-1 та 24 особи або 75% дуже рідко 

відвідують концерти камерної оркестрової музики, 6 осіб або 20% в КГ-1 та 7 

осіб або 21,9% в КГ-2 – регулярно, раз на місяць, і лише по 1 особі в кожній 

групі або 3,3% та 3,1% – часто.  

За результатами контрольного зрізу, прізвища багатьох композиторів, 

музика яких подобається слухачам назвали 10 осіб або 31,3% в ЕГ-1, 11 осіб 

або 33,3% в ЕГ-2, 2 особи або 6,7% в КГ-1, 3 особи або 9,4% в КГ-2 (порівняно 

з 5,3%). Натомість прізвища лише двох композиторів згадали 14 осіб або 43,7% 

в ЕГ-1, 15 осіб або 45,5% в ЕГ-2, 7 осіб або 23,3% в КГ-1, 8 осіб або 25% в КГ-2 

(порівняно з  20%). Не згадали жодного автора 8 осіб або 25% в ЕГ-1, 7 осіб або 

21,2% в ЕГ-2, по 21 особі в КГ-1 та в КГ-2 (або 70% та 65,6%) проти 20%. 

Відчувають різницю у манері виконання  музики різних стилів 21 особа або 

65,6% в ЕГ-1, 22 особи або 66,7% в ЕГ-2, 9 осіб або 30% в КГ-1, 10 осіб або 

31,2% в КГ-2 (порівняно з 24%). Не відчувають різницю: по 3 особи в ЕГ-1 та в 
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ЕГ-2 (9,4% та 9,1%), по 1 особі в КГ-1 та в КГ-2 (3,3% та 3,1%) проти 0%. Не 

замислювались над цим: 8 осіб або 25% в ЕГ-1, 8 осіб або 24,2% в ЕГ-2, 20 осіб 

або 66,7% в КГ-1, 21 особа або 65,7% в КГ-2 – 21 (65,7%) проти 76%. 

Таким чином, високий рівень сформованості означеної якості було 

виявлено в 11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 та 11 осіб або 33,3% в ЕГ-2, в 4 осіб або 

13,3% в КГ-1 та 5 осіб або 15,6% в КГ-2 (порівняно з 11,1%); середній рівень – 

в 10 осіб або 31,2% в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2, у 5 осіб або 16,7% в КГ-

1 та 5 осіб або 15,6% в КГ-2 ( проти 13,3%); низький  – в 11 осіб або 34,4% в 

ЕГ-1 та 12 осіб або 36,4% в ЕГ-2, у 21 особи або 70%в КГ-1 та 22 осіб або 68,8% 

в КГ-2 (порівняно з 75,6%). Отже, в експериментальних групах в цілому значно 

збільшилась кількість респондентів, котрі проявляють помірний та яскраво 

виражений інтерес до стилевідповідного виконання камерної оркестрової 

музики. Натомість у контрольних групах позитивні зміни майже непомітні. 

Аналіз відповідей на запитання анкети засвідчив підвищення загального 

рівня музично-історичної та музично-теоретичної обізнаності учасників 

експериментальних груп. Отже, в цих групах значно зменшилась кількість 

респондентів, котрі не мають чіткого уявлення щодо категорії «музичний 

стиль»: 13 осіб або 40,6% в  ЕГ-1 і 13 осіб або 39,4% в ЕГ-2; 22 особи або 73,3% 

в КГ-1 та 24 особи або 75% в КГ-2 (порівняно з 77,3%). Натомість значно 

зросла кількість підлітків, котрі частково орієнтуються в її змісті: 11 осіб або 

34,4% в ЕГ-1 і 12 осіб або 36,4% в ЕГ-2; по 5 осіб або 16,7% та 15,6% в КГ-1 та 

в КГ-2 (проти 14,7%). Також більше респондентів  продемонстрували високу 

поінформованість в галузі музичних стилів: 8 осіб або 25% в ЕГ-1 та 8 осіб або 

24,2% в ЕГ-2; по 3 особи або 10% та 9,4% в КГ-1 та в КГ-2 (проти 8%). В 

експериментальних групах збільшилась кількість респондентів, які назвали 

більше чотирьох прізвищ українських композиторів: 7 осіб або 21,8% в ЕГ-1, 7 

осіб або 21,2% в ЕГ-2, по 2 особи в КГ-1 та в КГ-2 або 6,7% та 6,2% відповідно 

(порівняно з 6,2%). Більше респондентів вказали на чотирьох композиторів – 

наших співвітчизників: 14 осіб або 43,7% в ЕГ-1 та 15 осіб 45,5% в ЕГ-2,  8 осіб 

або 26,6% в КГ-1 та 8 осіб або 25% в КГ-2 (проти 20%). Натомість значно 
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зменшилась кількість осіб, котрі згадали прізвища лише трьох українських 

композиторів: 11 осіб або 34,5% в ЕГ-1 та 11 осіб або 33,3% в ЕГ-2, 20 осіб або 

66,7% в КГ-1 та 22 особи або 68,8% в КГ-2 (порівняно з 73,8%).   

Спираючись на власний музично-виконавський досвід, 10 осіб або 31,2% 

в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2 назвали три або більше музичних творів, 

зіграних ними у складі камерного оркестру, і визначили їх стиль (порівняно з 

4,4%). Збільшилась кількість респондентів, котрі пригадали лише один або два 

твори (13 осіб або 40,6% в ЕГ-1 та 15 осіб або 45,5% в ЕГ-2 проти 25,4%). 

Натомість значно зменшилась кількість учнів, котрі не згадали жодного твору, 

зіграного ними у складі камерного оркестру: 9 осіб або 28,2% в ЕГ-1 та 8 осіб 

або 24,2% в ЕГ-2 проти 70,2%. Проте в контрольних групах результати суттєво 

не відрізнялись від діагностувального опитування і розподілились таким чином: 

по 2 особи в обох групах (6,7% та 6,2%) назвали три або більше музичних 

творів, зіграних ними у складі камерного оркестру, і визначили їх стиль; по 9 

осіб в обох групах (30%  в КГ-1 та 28,1% в КГ-2) пригадали лише один або два 

твори; 19 осіб або 63,3% в КГ-1 та 21 особа або 65,7% в КГ-2 не згадали 

жодного твору, зіграного ними у складі камерного оркестру. 

Також 10 осіб або 31,2% в ЕГ-1 та 9 осіб або 27,3% в ЕГ-2 (порівняно з 

7,1%) правильно визначили найбільш важливе для взаємодії з партнерами по 

ансамблю в групі і розташували запропоновані позиції за ступенем значущості 

таким чином: 1) ритм; 2) інтонація; 3) артикуляція; 4) аплікатура; 5) вібрація.  

Натомість 15 осіб або 46,8% в ЕГ-1 та 16 осіб або 48,5% в ЕГ-2  частково вірно 

виконали завдання (порівняно з  33,3%). Інші 7 осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 8 осіб 

або 24,2% в ЕГ-2 неправильно розташували запропоновані позиції. Проте 

відповіді учасників контрольних груп майже не відрізнялися від результатів 

констатувального експерименту і виглядали таким чином: по 3 особи в КГ-1 та 

в КГ-2 (10% та 9,4%) правильно визначили найбільш важливе для взаємодії з 

партнерами по ансамблю, частково вірно виконали завдання 11 осіб або 36,7% в 

КГ-1 та 12 осіб або 37,5% в КГ-2, неправильно розташували запропоновані 

позиції 16 осіб або 53,3% в КГ-1 та 17 осіб або 53,1% в КГ-2.  
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Значно збільшилась кількість учнів, котрі вірно вважають, що найбільше 

впливають на виразність виконання чистота інтонування, виразність 

інтонування та різноманітність динамічних відтінків: 11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 

та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2, по 3 опитуваних в КГ-1 та в КГ-2 (10% та 9,4%). 

Збільшилась кількість респондентів, котрі частково правильно зробили вибір: 

13 осіб або 40,6% в ЕГ-1 та 15 осіб або 45,5% в ЕГ-2 проти 26,6%, 9 осіб або 

30% в КГ-1 та 10 осіб або 31,2% в КГ-2. Натомість 18 осіб або 60% в КГ-1 та 19 

осіб або 59,4% в КГ-2 і лише 8 осіб або 25% в ЕГ-1 та 8 осіб або 24,2% в ЕГ-2 

підкреслили всі запропоновані варіанти. Зазначимо, що при проведенні 

констатувального експерименту найбільш правильні відповіді надали лише 

6,7% опитуваних, частково правильні – 26,6%, а решта 66,7% виявилися 

нездатними визначити, які особливості звучання камерного оркестру найбільше 

впливають на виразність виконання, і підкреслили всі запропоновані варіанти.  

Таким чином, за результатами контрольного анкетування, високий рівень 

музично-теоретичних та музично-історичних знань мають 9 осіб або 28,1% в 

ЕГ-1 та 9 осіб або 27,3% в ЕГ-2, 3 особи або 10% в КГ-1 та 3 особи або 9,4% в 

КГ-2 (порівняно з 6,7%); середній – 13 осіб або 40,6% в ЕГ-1 та 14 осіб або 

42,4% в ЕГ-2, 8 осіб або 26,7% в КГ-1 та 9 осіб або 28,1% в КГ-2 (порівняно з 

24%); низький – 10 осіб або 31,3% в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2, 19 осіб 

або 63,3% в КГ-1 та 20 осіб або 62,5% в КГ-2 (порівняно з 69,3%). Отже, аналіз 

результатів анкетування виявив суттєве збільшення в експериментальних 

групах респондентів, котрі поінформовані щодо історії та теорії музики та 

музичного стилю взагалі, і тих, хто має певний обсяг музично-історичних та 

музично-теоретичних знань і частково орієнтуються в категорії музичного 

стилю. Натомість в учасників контрольних груп обсяг знань з історії та теорії 

музики фактично не змінився. 

З метою отримання додаткових даних щодо обсягу музично-історичних 

та музично-теоретичних знань було проведено повторне тестування учасників 

експерименту. Зауважимо, що найскладнішим завданням констатувального 

опитування було визначити поняття музичного стилю. Тоді неправильну 
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відповідь обрали 60% учнів, а 33,3% були не здатні зробити свій вибір взагалі. 

Контрольне опитування виявило значне збільшення кількості респондентів в 

експериментальних групах, котрі вірно виконали це завдання:  10 осіб або 

31,3% в ЕГ-1, та 11 осіб або 33,3% в ЕГ-2. Проте відповіді учасників 

контрольних груп майже співпали з результатами  діагностувального зрізу: 

правильно визначили поняття музичного стилю 5 осіб або 16,7% в КГ-1 та 5 

осіб або 15,6% в КГ-2.  

Учасники експериментальних груп, на відміну від учасників 

контрольних, у переважній більшості правильно назвали прізвища 

композиторів – представників стилів Бароко та Романтизму: 21 особа або 65,6% 

в ЕГ-1 та 22 особи або 66,7% в ЕГ-2, 15 осіб або 50% в КГ-1 та 16 осіб або 50% 

в КГ-2 (порівняно з 40%). Значно більше опитуваних з експериментальних груп 

правильно визначили характерні ознаки музики епохи Постмодернізму: 15 осіб 

або 46,8% в ЕГ-1 та 15 осіб або 45,5% в ЕГ-2; 10 осіб або 33,3% в КГ-1 та 10 

осіб або 31,2% в КГ-2 (проти 26,6%). Збільшилась кількість респондентів в 

експериментальних групах, котрі правильно визначили світогляд, який впливав 

на розвиток європейської музики в епоху Середньовіччя: 21 особа або 65,6% в 

ЕГ-1 та 22 особи або 66,7% в ЕГ-2 (проти 40%). У КГ-1 та КГ-2 обрали вірну 

відповідь 15 та 16 осіб (відповідно 50%). Більшість опитуваних в 

експериментальних групах вірно визначили стильову приналежність сучасної 

музики: 21 особа або 65,6% в ЕГ-1 та 22 особи або 66,7% в ЕГ-2; 18 осіб або 

60% у КГ-1 та 19 осіб або 59,3% у КГ-2 ( порівняно з 53,3% ).  

Значно збільшилась кількість респондентів в експериментальних групах, 

котрі правильно вказали форму організації камерного оркестру: 24 особи або 

75% в ЕГ-1 та 25 осіб або 75,8% в ЕГ-2 (порівняно з 46,7%). У контрольних 

групах 19 осіб або 63,3% в КГ-1 та 20 осіб або 62,5% в КГ-2 обрали вірну 

відповідь. Більшість опитуваних в експериментальних групах правильно 

визначили місця виконання музики в епоху Бароко: 21 особа або 65,6% в ЕГ-1 

та 22 особи або 66,7% в ЕГ-2 (порівняно з 53,3%). У КГ-1 та КГ-2 правильно 

виконали це завдання 16 осіб або 53,3% та 17 осіб або 53,1%. Збільшилась 
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кількість респондентів в експериментальних групах, котрі правильно визначили 

історичний стиль, який передбачає активне застосування прийому вібрато на 

струнних інструментах: 22 особи або 68,7% в ЕГ-1 та 23 особи або 69,7% в ЕГ-2 

(порівняно з 53,3%). У КГ-1 та КГ-2 правильну відповідь обрали 17 осіб або 

56,7% та 18 осіб або 56,2%.  

Контрольне опитування так само, як і діагностувальне, виявило вірне 

визначення стильової приналежності музики В.-А. Моцарта абсолютно всіма 

учасниками експерименту. Також 100% опитуваних у всіх групах правильно 

вказали на А. Вівальді як автора циклу 4 концертів для скрипки з оркестром 

«Пори року», та обрали  струни, на яких грали в епоху Бароко. Також 

абсолютно всі учасники експерименту дали правильне  визначення керівника 

оркестру, ролі концертмейстера оркестру і обрали вірну назву підготовки 

колективу до публічного виступу. 

Отже, за результатами тестування, в ЕГ-1 та в ЕГ-2 по 3 респонденти 

(відповідно 9,4% та 9,1%) надали 100%  вірних відповідей. Натомість, як і при 

проведенні діагностувального тестування, жоден з учасників контрольних груп 

не дав 100% вірних відповідей. Далі результати виглядали таким чином: 93,3% 

правильних відповідей надали по 4 особи в ЕГ-1 та в ЕГ-2 або 12,5% та 12,1% і 

по 3 особи або 10% та 9,4% в КГ-1 та в КГ-2 (порівняно з 6,7 %); 86,6% – 4 

особи або 12,5% в ЕГ-1 та 5 осіб або 15,2% в ЕГ-2 і по 4 особи або 13,3% та 

12,5% в КГ-1 та в КГ-2 (порівняно з 13,4 %); 80 % – 7 осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 6 

осіб або 18,2% в ЕГ-2 і по 3 особи або 10% та 9,4% в КГ-1 та в КГ-2 (порівняно 

з 6,7% ); 73,3% - 5 осіб або 15,6% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,2% в ЕГ-2 і 3 особи або 

10% в КГ-1 та 4 особи або 12,5% в КГ-2 (порівняно з 6,7%); 66,7% – 2 особи або 

6,2% в ЕГ-1 та 3 особи або 9,1% в ЕГ-2 і 2 особи або 6,7% в КГ-1 та 2 особи або 

6,2% в КГ-2; 60% – 4 особи або 12,5% в ЕГ-1 та 3 особи або 9,1% в ЕГ-2 і по 7 

осіб в КГ-1 та в КГ-2 або 23,3% та 21,9% (порівняно з 20 %); 53,3% - по 3 особи 

в ЕГ-1 та ЕГ-2 (відповідно 9,4% та 9,1%), 8 осіб або 26,7% в КГ-1 та 9 осіб або 

28,1% в КГ-2 (порівняно з 46,7%).  
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Отже, за допомогою коефіцієнта засвоєння (Ка), ми виявили, що високий 

рівень музично-історичних знань мають 7 осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 7 осіб або 

21,2% в ЕГ-2, по 3 особи в КГ-1 та КГ-2 (10% та 9,4%), порівняно з 6,7%. 

Натомість низький рівень означеної якості мають по 9 респондентів в ЕГ-1 та в 

ЕГ-2 (відповідно 28,2% та 27,3% в ЕГ-2), 17 осіб або 56,7% в КГ-1 та 18 осіб 

або 56,2% в КГ-2 (порівняно з 66,7%). Решта опитуваних – 16 осіб або 50% в 

ЕГ-1 та 17 осіб або 51,5% в ЕГ-2, 10 осіб або 33,3% в КГ-1 та 11 осіб або 34,4% 

в КГ-2 мають середній рівень знань з історії музики (порівняно з 26,6%). Отже, 

відсоток респондентів, у яких виріс рівень обізнаності в галузі історії музики, в 

експериментальних групах набагато більший, ніж в контрольних. 

Аналіз відповідей на запитання другого тесту виявив позитивні зміни в  

музично-теоретичній поінформованості учасників експериментальних груп. 

Отже, правильно обрали музичні форми – варіації на тему basso ostinato 12 осіб 

або 37,5% в ЕГ-1 та 13 осіб або 39,4% в ЕГ-2; 5 осіб або 13.3% в КГ-1 та 6 осіб 

або 18,7% в КГ-2 (проти 13,3%). Вірно визначили характерні ознаки 

гомофонно-гармонічного складу 15 осіб або 46,8% в ЕГ-1 та 16 осіб або 48,5% в 

ЕГ-2; 9 осіб або 30% в КГ-1 та 10 осіб або 31,3% в КГ-2 (проти 26,6%). Успішно 

впорались з завданням вказати музичний стиль, якому притаманна поліфонія, 

21 особа або 65,6% в ЕГ-1 та 22 особи або 66,7% в ЕГ-2; 13 осіб або 43,3% в 

КГ-1 та 14 осіб або 43,7% в КГ-2 (порівняно з 40%). Правильно визначили 

особливості жанру концерту епохи Бароко 23 особи або 71,8% в ЕГ-1 та 23 

особи або 69,7% в ЕГ-2; 15 осіб або 50% в КГ-1 та 16 осіб або 50% в КГ-2 

(проти 46,6%). Збільшилась кількість опитуваних, котрі правильно визначили 

поняття «поліфонія»: 25 осіб або 78,1% в ЕГ-1 та 26 осіб або 78,8%  в ЕГ-2 19 

осіб або 63,3% в КГ-1 та 20 осіб або 62,5% в КГ-2 (проти 60%). Вірно вказали 

стиль, який зумовив виникнення жанру симфонічної поеми, по 25 осіб в ЕГ-1 та 

в ЕГ-2 (відповідно 78,1% та 75,8%); 18 осіб або 60% в КГ-1 та 20 осіб або 62,5% 

в КГ-2 (проти з 60%). Переважна більшість респондентів правильно визначили 

поняття сюїти епохи Бароко: 26 осіб або 81,2% в ЕГ-1 та 26 осіб або 78,8% в 

ЕГ-2; 19 осіб або 63,3% в КГ-1 та 20 осіб або 62,5% в КГ-2 (порівняно з 60%).  
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Збільшилась кількість опитуваних, котрі правильно визначили поняття 

форми рондо: 26 осіб або 81,2% в ЕГ-1 та 26 осіб або 78,8% в ЕГ-2; 20 осіб або 

66,7% в КГ-1 та 22 особи або 68,7% в КГ-2 (порівняно з 66,7%). Вірно вказали  

форму, характерну для менуету, по 26 осіб в ЕГ-1 та ЕГ-2 або 81,2% та 78,8%; 

20 осіб або 66,7% в КГ-1 та 21 особа або 65,6% в КГ-2 (проти з 66,7%). Якщо 

при першому тестуванні 6,7% опитуваних неправильно  вказали на старовинні 

танцювальні жанри, то при повторному всі 100% учасників експерименту 

обрали вірну відповідь. Також всі 100% учасників експериментальних груп 

правильно визначили будову форми сонатного алегро (порівняно з 86,7%). 

Натомість у КГ-1 та КГ-2 вірну відповідь обрали відповідно 26 та 28 осіб 

(86,7% та 87,5%). Як і при першому тестуванні, були завдання, виконані 

правильно всіма учасниками експерименту. Отже, 100% всіх опитуваних вірно 

вказали на музичний стиль, що зумовив виникнення жанру симфонії, і 

правильно визначили танцювальні жанри, в яких застосовуються тридольні 

розміри. 

Отже, якщо при першому тестуванні жоден з респондентів не дав 100% 

вірних відповідей, то при повторному 100% вірних відповідей надали по 3 

особи в ЕГ-1 та в ЕГ-2 (відповідно 9,4% та 9,1%). У свою чергу, 92,3% 

правильних відповідей надали 5 оcіб або 15,6% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,1% в ЕГ-

2 -; 84,6 % – 7 осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 5 осіб  або 15,2% в ЕГ-2 (порівняно з 

26,8 %); 76,9 % - 8 осіб або 25% в ЕГ-1 та 9 осіб або 27,3% в ЕГ-2 (проти 

13,3%); 69,2% – 3 особи або 9,4% в ЕГ-1 та 3 особи або 9,1% в ЕГ-2; 61,5% – 2 

особи або 6,2% в ЕГ-1 та 3 особи або 9,1% в ЕГ-2; 53,8% – по 4 особи в ЕГ-1 та 

в ЕГ-2 (12,5% та 12,1%). У контрольних групах результати фактично не 

змінилися, отже, 100% вірних відповідей не дав жоден з респондентів, 92,3% – 

по 1 особі в КГ-1 та в КГ-2 (3,3% та 3,1% ), 84,6%  – 7 осіб або 23,3% в КГ-1 та 

8 осіб або 25% в КГ-2, 76,9% – по 5 осіб в КГ-1 та в КГ-2 або 16,7% та 15,6%, 

69,2% – 4 особи в КГ-1 та 5 осіб в КГ-2 (13,3% та 15,6%), 61,5%, 53,9% та 46,1%  

– по 3 особи в КГ-1 та КГ-2 (10% та 9,4%), 38,4% – по 4 особи в КГ-1 та КГ-2 

або 13,3% та 12,5%. Натомість при діагностувальному тестуванні 69,2% 
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правильних відповідей надали 6,7% респондентів, 61,5% та 53,8% по 13,3% і  

38,4%  – 26,8% опитуваних. 

Таким чином, високий рівень музично-теоретичної поінформованості  

показали 8 осіб або 25% в ЕГ-1 та 9 осіб або 27,3% в ЕГ-2, по 1 особі в КГ-1 та в 

КГ-2 або 3,3% та 3,1%. Зауважимо, що при першому тестуванні жоден з 

респондентів не досяг високого рівня. Середній рівень музично-теоретичних 

знань засвідчили 15 осіб або 46,8% в ЕГ-1 та 14 осіб або 42,4% в ЕГ-2; 12 осіб 

або 40% в КГ-1 та 13 осіб або 40,6% в КГ-2 (проти 40%), а низький – 9 осіб або 

28,1% в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2; 17 осіб або 56,7% в КГ-1 та 18 осіб 

або 56,3% в КГ-2 (порівняно з 60%). Отже, відсоток респондентів, у яких 

збільшився обсяг знань з теорії музики, в контрольних групах набагато 

менший, ніж в експериментальних. 

Таким чином, аналіз результатів тестування виявив високий рівень 

музично-історичних та музично-теоретичних знань у 8 осіб або 25% в ЕГ-1 та 8 

осіб або 24,2% в ЕГ-2; у 2 осіб або 6,7% в КГ-1 та 2 осіб або 6,3% в КГ-2 

(порівняно з 3,1%); середній – у 15 осіб або 46,9% в ЕГ-1 та 16 осіб або 48,5% в 

ЕГ-2; в 11 осіб або 36,6% в КГ-1 та 12 осіб або 37,5% в КГ-2 (проти 33,3%); 

низький – у 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 9 осіб або 27,3% в ЕГ-2; 17 осіб або 

56,7% в КГ-1 та 18 осіб або  56,2% в КГ-2 (порівняно з 63,6%). 

Отже, результати контрольного зрізу засвідчили високий рівень 

сформованості міри зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному 

виконанні оркестрових музичних творів у 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 9 осіб або  

27,3% в ЕГ-2; у 3 осіб або 10% в КГ-1 та 3 осіб або 9,4% в КГ-2 (проти 7,1%); 

середній – у 13 осіб або 40,6% в ЕГ-1 та 13 осіб або 39,4% в ЕГ-2; у 8 осіб або 

26,7% в КГ-1 та 9 осіб або 28,1% в КГ-2  проти 23,6%); низький – у 10 осіб або 

31,3% в ЕГ-1 та 11 осіб або 33,3% в ЕГ-2; у 19 осіб або 63,3% в КГ-1 та 20 осіб 

або 62,5% в КГ-2 (проти 69,3%). Результати  контрольного зрізу надано у 

таблиці 3.4 (додаток Д). 

Для визначення сформованості здатності до стильової атрибуції музичних 

творів було повторно використано музичну вікторину. За результатами 
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вікторини, найбільш простим для учасників експерименту виявилося 

визначення стильових атрибутів музики епохи Бароко. Всі 100% учасників 

експерименту успішно впоралися з цим завданням (порівняно з 92,4%). У КГ-1 

та КГ-2 правильно визначили стиль Бароко 28 та 30 осіб (відповідно 93,3% та 

93,1%). Переважна більшість респондентів з  експериментальних груп 

правильно визначили приналежність музики до стилю Класицизму: 26 осіб або 

81,2% в ЕГ-1 та 27 осіб або 81,8% в ЕГ – 2 (проти 52,8%). У КГ-1 та КГ-2 

успішно впоралися з цим завданням 18 та 20 осіб (відповідно 60% та 62,5%).  

Також учасники експерименту у переважній більшості правильно 

визначили стиль Романтизму: 25 осіб або 78,1% в ЕГ-1 та 26 осіб або 78,8% в 

ЕГ-2 (порівняно з 60%); 20 осіб або 66,7% в КГ-1 та 21 особа або 65,6% в К-2. 

Збільшилась кількість респондентів,  котрі правильно визначили приналежність 

музичного твору до епохи Середньовіччя: 23 особи або 71,8% в ЕГ-1 та 23 

особи або 69,7% в ЕГ-2 (порівняно з 60 %); по 19 осіб у КГ-1 та КГ-2  

(відповідно 63,3% та 59,4%). Збільшилась кількість респондентів, котрі 

правильно визначили стилі епох Відродження та Постмодернізму: 14 осіб або 

43,7% та 15 осіб або 46,8% в ЕГ-1 і по 14 осіб або 42,4% в ЕГ-2 в обох 

випадках; 7 осіб або 23,3% в КГ-1 та 8 осіб або 25% в КГ-2 в обох випадках 

(порівняно з 20% в обох випадках). При проведенні констатувального 

діагностування найскладнішим для учасників вікторини виявилося визначення 

приналежності музики до епохи Модернізму, і переважна більшість підлітків 

(92,4%) не впоралася з цим завданням. Натомість при проведенні контрольного 

зрізу 8 осіб або 25% в ЕГ та 8 осіб або 24,2% в ЕГ-2 та по 3 особи в КГ-1та КГ-2 

(відповідно 10% та 9,4%) правильно виконали це завдання. 

Отже, високий рівень сформованості здатності до стильової атрибуції 

музичних творів було виявлено в 6 осіб або 18,7% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,2% в 

ЕГ-2; в 1 особи в КГ-1 та 1 особи в КГ-2 (відповідно 3,3% та 3,1%). До них 

належать респонденти, які надали 100% вірних відповідей і отримали 7 балів. 

Натомість, при проведенні констатувального зрізу жоден з його учасників не 

дав 100% вірних відповідей. Середній рівень зазначеної якості було виявлено в 
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16 осіб або 50% в ЕГ-1та 16 осіб або 48,5% в ЕГ-2; в 13 осіб або 43,3% в КГ-1 та 

14 осіб або 43,8% в КГ-2 (порівняно з 40%). До них належать 10 осіб або 31,2% 

в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2, 8 осіб або 26,7% в КГ-1 та 7 осіб або 21,8% в 

КГ-2, котрі дали 71,5% правильних відповідей і отримали 5 балів (проти 26,7% 

); 6 осіб або 18,7% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,2% в ЕГ-2, 5 осіб або 16,7% в КГ-1 та 

7 осіб або 21,8% в КГ-2, котрі дали 57,2% вірних відповідей і отримали 4 бали 

(порівняно з 13,3%). Низький рівень було виявлено в 10 осіб або 31,3% в ЕГ-1, 

11 осіб або 33,3% в ЕГ-2, 16 осіб або 53,4% в КГ-1 та 17 осіб або 53,1% в КГ-2 

(порівняно з 60%). До них належать 7 осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 7 осіб або 21,2% 

в ЕГ-2, 7 осіб або 23,3% в КГ-1 та 8 осіб або 25% в КГ-2, котрі дали 42,9% 

правильних відповідей і отримали 3 бали (порівняно з 33,3%); 3 особи або 9,4% 

в ЕГ-1 та 4 особи або 12,1% в ЕГ-2, 6 осіб або 20% в КГ-1 та 7 осіб або 21,8% в 

КГ-2, котрі дали 28,6% вірних відповідей і отримали 2 бали (проти 20%); 2 

особи в КГ-1 та 1 особа в КГ-2 або 6,7% та 3,1%, котрі дали 14,3% вірних 

відповідей і отримали 1 бал; по 1 особі в КГ-1 та в КГ-2 або 3,3% та 3,1%, котрі 

не дали жодну вірну відповідь і отримали 0 балів (проти 6,7%). Отже, аналіз 

результатів музичної вікторини засвідчив, що у переважної більшості учасників 

експериментальних груп підвищився рівень сформованості здатності до 

стильової атрибуції музичних творів. 

Для перевірки ефективності методів формування музично-стильових 

уявлень підлітків за другим та третім показником другого критерію та всіма 

показниками третього учасники контрольного експерименту виконали 

повторно завдання діагностувального зрізу. Аналіз результатів контрольного 

зрізу засвідчив найбільш яскравий прояв здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу у виконанні музики епохи Романтизму, як і при 

проведені діагностувального зрізу, проте було зафіксовано значні кількісні 

зміни в експериментальних групах. Отже, за виконання уривку з твору, що 

належить до епохи Романтизму, 3 бали отримала найбільша кількість учасників 

експерименту: по 19 осіб в ЕГ-1 в ЕГ-2 (або 59,4% та 57,6%), 16 осіб або 53,3% 

в КГ-1 та 17 осіб або 53,1% в КГ-2 (порівняно з 52,8%). Якщо при проведенні 
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діагностувального зрізу жоден з учасників експерименту не отримав 3 бали за 

виконання фрагменту з твору епохи Класицизму, то контрольний зріз виявив 7 

осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 8 осіб або 24,2% в ЕГ-2, 2 особи або 6,7% в КГ-1 та 2 

особи або 6,2% в КГ-2, котрі отримали 3 бали. Проте 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 

10 осіб або 30,3% в ЕГ-2, 14 осіб або 46,7% в КГ-1 та 15 осіб або 46,8% в КГ-2 

показали абсолютну нездатність до інтонаційно-смислового втілення 

музичного образу в музиці епохи Класицизму і не отримали жодного балу за її 

виконання (порівняно з 52,8%). 

Отже, за  результатами дослідження, високий рівень сформованості 

здатності до інтонаційно-смислового втілення музичного образу мають 8 осіб 

або 25% в ЕГ-1, 9 осіб або 27,3% в ЕГ-2; 3 особи або 10% в КГ-1 та 3 особи або 

9,4% в КГ-2 (проти 6,7%). До них належать 3 особи або 9,4% в ЕГ-1 та 4 особи 

або 12,1% в ЕГ-2, по одній особі в КГ-1 та КГ-2 (відповідно 3,3% та 3,1%), котрі 

отримали максимальні 3 бали; 5 осіб або 15,6% в ЕГ-1 та 5 осіб або 15,2% в ЕГ-

2, 2 особи або  6,7% в КГ-1 та 2 особи або 6,2% в КГ-2, котрі отримали 2,6 бали. 

Зазначимо, що при проведенні констатувального зрізу 3 бали не отримав жоден 

з учасників експерименту, проте 6,7% від загальної кількості респондентів 

отримали 2,6 балів. Середній рівень було виявлено в 13 осіб або 40,6% в ЕГ-1 

(які отримали від 1,8 до 2,4 бали) та в 11 осіб або 33,3% в ЕГ-2 (які отримали 

від 1,6 до 2,4 бали), у 9 осіб або 30% в КГ-1 (які отримали від 1,6 до 2,4 бали) та 

у 10 осіб або 31,2% в КГ-2 (які отримали від 1,8 до 2,4 бали) проти 26,8%, котрі 

отримали від 1,8 до 2,2 балів. Низький рівень означеної якості показали 11 осіб 

або 34,4% в ЕГ-1 та 13 осіб або 36,4% в ЕГ-2, котрі  отримали від 1,0 до 1,4 

бали; і 18 осіб або 60% в КГ-1 та 19 осіб або 59,4% в КГ-2, котрі отримали від 0 

до 1,4 бали (проти 66,7%). Таким чином, відсоток респондентів, в яких 

підвищився рівень сформованості здатності до інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу, в експериментальних групах набагато більший, ніж 

у контрольних.  

Оцінювання результатів дослідження сформованості міри володіння 

виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних 
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стилів здійснювалося за діагностувальною методикою. При проведенні 

констатувального зрізу найгіршим виявилося володіння виконавсько-руховими 

вміннями в рамках технологічних моделей стилів епохи Бароко та Класицизму, 

і найвищу оцінку 6 балів не отримав жоден з учасників експерименту. 

Контрольний зріз засвідчив підвищення рівня означених умінь в учасників 

експериментальних груп. Отже, максимальні 6 балів за виконання музики 

епохи Бароко отримали 4 особи або 12,5% в ЕГ-1 та 4 особи або 12,1% в ЕГ-2, а 

за виконання музики епохи Класицизму – 3 особи або 9,4% в ЕГ-1 та 3 особи 

або 9,1% в ЕГ-2. Проте в контрольних групах найвищу оцінку 6 балів, за  

виконання музики епохи Бароко та Класицизму, не отримав жоден з учасників 

експерименту. Контрольний зріз засвідчив, що учасники експерименту 

найкраще володіють виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічних 

моделей стилів епохи Романтизму та Постмодернізму. У першому випадку 

найвищу оцінку 6 балів отримали 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в 

ЕГ-2 , 7 осіб або 23,3% в КГ-1 та 8 осіб або 25% в КГ-2 (порівняно з 18  осіб  

або 20%), а в другому – 6 осіб або 18,7% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,1% в ЕГ-2, 4 

особи або 13,3% в КГ-1 та 5 осіб або 15,6% в КГ-2 (порівняно з 12 осіб або 

13,4%). За володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках технологічної 

моделі стилю епохи Модернізму максимальні 6 балів отримали по 6 осіб в ЕГ-1 

та в ЕГ-2 (відповідно 18,7% та 18,1%), по 3 особи в КГ-1 та в КГ-2 (відповідно 

10% та 9,4%). Таким чином, за результатами дослідження, максимальні 6 балів, 

за виконання фрагментів музичних творів різних стилів, отримали 2 особи або 

6,2% в ЕГ-1 та 2 особи або 6% в ЕГ-2. У контрольних групах максимальні 6 

балів не отримав жоден з учасників експерименту, так само, як і при проведенні 

констатувального зрізу.  

Отже, високий рівень сформованості міри володіння виконавсько-

руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних стилів показали 

7 осіб або 21,8% в ЕГ-1 та 7 осіб або 21,2% в ЕГ-2, котрі отримали від 5 до 6 

балів, по 3 особи в КГ-1 та в КГ-2 (10% та 9,4%), котрі отримали 4,8, 5, та 5,2 

балів (порівняно з 6 осіб або 6,7%, які отримали від 4,6 до 5 балів). Середній 
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рівень сформованості зазначеної якості виявили 12 осіб або 37,5% в ЕГ-1 та 13 

осіб або 39,4% в ЕГ-2, які отримали від 3,6 до 4,4 балів, 7 осіб або 23,3% в КГ-1 

та 8 осіб або 25% в КГ-2, котрі отримали від 4 до 4,4 бали (порівняно з 20%); 

низький – по 13 осіб в ЕГ-1 та в ЕГ-2 (відповідно 40,6% та 39,4%), котрі 

отримали від 1,8 до 3,4 балів, 20 осіб або 66,7% в КГ-1 та 21 особа або 65,6% в 

КГ-2, котрі отримали від 1,2 до 3,4 бали (порівняно з 66 осіб або 73,3%, які 

отримали від 1 до 3,4 балів). Таким чином, за результатами контрольного зрізу, 

відсоток респондентів, у яких підвищився рівень володіння виконавсько-

руховими вміннями в рамках технологічних моделей музичних стилів, в 

експериментальних групах набагато більший, ніж в контрольних. 

Отже, ми визначили кількісну характеристику рівнів сформованості  

ступеня володіння музично-аналітичними та музично-виконавськими 

вміннями, необхідними для стилевідповідного виконання камерної оркестрової 

музики. За результатами контрольного зрізу, високий рівень сформованості 

означеної якості мають 7 осіб або 21,9% в ЕГ-1 та 7 осіб або 21,2% в ЕГ-2, 2 

особи або 6,7% в КГ-1 та 2 особи або 6,2% в КГ-2 (проти 4,5%); середній – 14 

осіб або 43,7% в ЕГ-1 та 14 осіб або 42,4% в ЕГ-2, 10 осіб або 33,3% в КГ-1 та 

11 осіб або 34,4% в КГ-2 (проти 28,8%); низький – 11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 та 

12осіб або 36,4% в ЕГ-2, 18 осіб або 60% в КГ-1 та 19 осіб або 59,4% в КГ-2 

(проти 66,7%). Результати контрольного зрізу надано у таблиці 3.5 (додаток Е). 

Для визначення сформованості музично-стильових уявлень підлітків за 

першим показником третього критерію ми використали 3-х бальну шкалу 

вимірювання за методикою діагностувального експерименту. Аналіз 

результатів контрольного зрізу засвідчив найбільш емоційно яскраве виконання 

музики епохи Романтизму всіма учасниками експерименту,  як і при проведенні 

діагностувального зрізу. Проте виявилися кількісні зміни: максимальні 3 бали 

отримали 18 осіб або 56,2% в ЕГ-1 та 19 осіб або 57,6% в ЕГ-2, 13 осіб або 

43,3% в КГ-1 та 14 осіб або 43,7% в КГ-2 (порівняно з 33,3%). Якщо 

діагностувальний експеримент констатував малоемоційне в цілому виконання 

музики епохи Класицизму, то контрольний зріз виявив  кількісні зміни: 
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максимальні 3 бали отримали 6 осіб або 18,7% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,2% в ЕГ-

2, по одному з учасників  КГ-1 та КГ-2 (3,3% та 3,1%). За результатами 

дослідження, найвищу оцінку 3 бали, в цілому за виконання фрагментів музики 

різних стилів, отримали 3 особи або 9,4% в ЕГ-1 та 3 особи або 9,1% в ЕГ-2. 

Натомість жоден із учасників контрольних груп не отримав 3 бали, як і при 

проведенні констатувального експерименту. 

Отже, контрольний зріз зафіксував високий рівень сформованості  

здатності до регуляції емоційного стану в процесі опанування стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики в 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 10 осіб 

або 30,3% в ЕГ-2, які отримали від 2,6 до 3 балів, в 4 осіб або 13,3% в КГ-1 та 4 

осіб або 12,5% в КГ-2, котрі отримали 2,6 та 2,8 балів (порівняно 10%, які 

отримали 2,6 бали). Середній рівень було зафіксовано в 11 осіб або 34,4% в ЕГ-

 1 та 12 осіб або 36,4% в ЕГ-2, в 9 осіб або 30% в КГ-1 та 10 осіб або 31,2% в 

КГ-2, котрі отримали від 1,6 до 2,4 балів (порівняно з 27,8%, які отримали від 

2,2 до 2,4 балів). Низький – в 12 осіб або 37,5% в ЕГ-1 та 11 осіб або 33,3% в 

ЕГ-2, у 17 осіб або 56,7% в КГ-1 та 18 осіб або 56,2% в КГ-2, які отримали від 1 

до 1,4 балів (порівняно з 62,2%, що отримали від 1 до 1,4 балів). Таким чином, 

за результатами контрольного зрізу, відсоток респондентів, у яких підвищився 

рівень здатності до регуляції емоційного стану в процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики, в 

експериментальних групах набагато більший, ніж в контрольних. 

Для перевірки здатності до самоконтролю в процесі гри в камерному 

оркестрі учасники експерименту відповіли на 2 запитання за діагностувальною 

методикою. Отже, на перше запитання 5 осіб або 15,6% в ЕГ-1 та 6 осіб або 

18,2% в ЕГ-2, 4 особи або 13,3% в КГ-1 та 5 осіб або 15,6% відповіли «не 

завжди», і це співпало з оцінкою експертів (проти 11,1%), а 27 осіб або 84,4% в 

ЕГ-1 та 28 осіб або 84,8%, 27 осіб або 90% в КГ-1 та 28 осіб або 87,5% в КГ-2 

відповіли «так» (проти 88,9%), але за оцінкою викладачів, серед них було 17 

осіб або 53,1% в ЕГ-1 та 16 осіб або 48,5% в ЕГ-2,  23 особи в КГ-1 та 24 особи 

в КГ-2 (відповідно 76,7% та 75%), котрі, насправді, були не здатні під час гри 
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свідомо застосовувати засоби художньої виразності та технічної майстерності у 

відповідності до музичного стилю (порівняно з 82,2%). На друге запитання 6 

осіб або 18,7% в ЕГ-1 та 5 осіб або 15,2% в ЕГ-2, 4 особи або 13,3% в КГ-1 та 4 

особи або 12,5% в КГ-2 відповіли «не завжди», і це співпало з оцінкою 

експертів (проти 15,6%). Решта 26 осіб або 81,2% в ЕГ-1 та 28 осіб або 84,8% в 

ЕГ-2, 26 осіб або 86.7% в КГ-1 та 28 осіб або 87,5% в КГ-2 відповіли «так» 

(проти 84,4%), але за оцінкою викладачів, серед них були 18 осіб або 56,3% в 

ЕГ-1 та 17 осіб або 51,5% в ЕГ-2, 22 особи або 73,3% в КГ-1 та 24 особи або 

75% в КГ-2, котрі, насправді, були не здатні коригувати свої власні ігрові дії 

задля ансамблевої узгодженості виконання (порівняно з 75,6%). 

Отже, високий рівень сформованості здатності до самоконтролю в 

процесі гри в камерному оркестрі показали: 10 осіб або 31,2% в ЕГ-1, 11 осіб 

або 33,3% в ЕГ-2, 4 особи або 13,3% в КГ-1 та 4 особи або 12,5% в КГ-2 

(порівняно з 11,1%); середній - 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1, 10 осіб або 30,3% в ЕГ-

2, 7 осіб або 23,3% в КГ-1, 8 осіб або 25% в КГ-2 (порівняно з 20%); низький – 

13 осіб або 40,6% в ЕГ-1, 12 осіб або 36,4% в ЕГ-2, 19 осіб або 63,4% в КГ-1, 20 

осіб або 62,5% в КГ-2 (порівняно з 68,8 %). Таким чином, відсоток 

респондентів, у яких підвищився рівень здатності до самоконтролю в процесі 

гри в камерному оркестрі, в експериментальних групах набагато більший, ніж в 

контрольних. 

Для перевірки рівнів сформованості здатності до адекватного оцінювання 

міри стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів 

учасникам експерименту було запропоновано відповісти на 3 запитання за 

діагностувальною методикою. Зазначимо, що на перше запитання 6 осіб або 

18,7% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,2% в ЕГ-2, 4 особи або 13,3% в КГ-1 та 5 осіб або 

15,6% в КГ-2 відповіли «не завжди», і це співпало з оцінкою експертів (проти 

13,4%). Решта 26 осіб або 81,7% в ЕГ-1 та 27 осіб або 81,8% в ЕГ-2, 26 осіб або 

86,7% в КГ-1 та 27 осіб або 84,4% в КГ-2 відповіли «так» (проти 86,6%), але за 

оцінкою викладачів, серед них було 8 осіб або 25% в ЕГ-1 та 9 осіб або 27,2% в 

ЕГ-2, 15 осіб або 50% в КГ-1 та 16 осіб або 50% в КГ-2, котрі виявили 
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нездатність до адекватної оцінки стилевідповідності застосованих ними засобів  

виразності (проти  53,4%). На друге запитання відповіли «не  завжди» 5 осіб 

або 15,6% в ЕГ-1 та 7 осіб або 21,2% в ЕГ-2, 7 осіб або 23,3% в КГ-1 та 8 осіб 

або 25% в КГ-2, і це відповідало дійсності (проти 26,7%). Натомість 27 осіб або 

84,4% в ЕГ-1 та 26 осіб або 78,8% в ЕГ-2, 23 особи або 76,7% в КГ-1 та 24 особи 

або 75% в КГ-2 відповіли «так» (проти 73,3%), але оцінка 13 осіб або 40,6% в 

ЕГ-1 та 13 осіб або 39,4%  в ЕГ-2, 20 осіб або 66,7% в КГ-1 та 21 особи або 

65,6% в КГ-2 не співпала з оцінкою викладачів (проти 66,6%). На третє 

запитання відповіли «не завжди» 5 осіб або 15,6% в ЕГ-1 та 6 осіб або 18,2% в 

ЕГ-2, 5 осіб або 16,7% в КГ-1 та 5 осіб або 15,2% в КГ-2, що співпало з оцінкою 

експертів (проти 13,4%). Решта 27 осіб або 84,4% в ЕГ-1 та 27 осіб або 81,8% в 

ЕГ-2, 25 осіб або 86,7% в КГ-1 та 27осіб або 87,5% в КГ-2 відповіли «так» 

(проти 86,7%), але експерти не погодились з оцінкою 11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 

та 12 осіб або 36,4% в ЕГ-2, 20 осіб або 66,7% в КГ-1 та 21 особи або 65,6% в 

КГ-2 (проти 66,6%). 

Отже, контрольний зріз виявив високий рівень сформованості здатності 

до адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного виконання 

оркестрових музичних творів у 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 9 осіб або 27,3% в 

ЕГ-2, в 1 особи в КГ-1 або 3,3% та 1 особи або 3,1% в КГ-2 (проти 0%). 

Середній рівень показали 11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 та 11 осіб або 33,3% в ЕГ-2, 

9 осіб або 30% в КГ-1 та 10 осіб або 31,2% в КГ-2 (проти 26,7%), а низький – 12 

осіб або 37,5% в ЕГ-1 та 13 осіб або 39,4% в ЕГ-2, 20 осіб або 66,7% в КГ-1 та 

21 особа або 65,6% в КГ-2 (порівняно з 73,3%). Таким чином, відсоток 

респондентів, у яких підвищився рівень сформованості здатності до 

адекватного оцінювання міри стилевідповідності власного виконання 

оркестрових музичних творів, в експериментальних групах набагато більший, 

ніж в контрольних.  

Отже, ми визначили кількісну характеристику рівнів сформованості 

музично-стильових уявлень підлітків за всіма показниками третього критерію. 

Відтак, високий рівень сформованості здатності до діагностики та корекції 
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якості власного стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики 

мають 9 осіб або 28,1% в ЕГ-1 та 10 осіб або 30,3% в ЕГ-2, 3 особи або 10% в 

КГ-1 та 3 особи або 9,4% в КГ-2 (проти 6,7%); середній – 10 осіб або 43,7% в 

ЕГ-1 та 11 осіб або 42,4% в ЕГ-2, 8 осіб або 33,3% в КГ-1 та 9 осіб або 34,4% в 

КГ-2 (проти 28,8%); низький –11 осіб або 34,4% в ЕГ-1 та 12 осіб або 36,4% в 

ЕГ-2, 18 осіб або 60% в КГ-1 та 19 осіб або 59,4% в КГ-2 (проти 66,7%). 

Результати контрольного зрізу надано у таблиці 3.6 (додаток Є).  

Таким чином, ми визначили рівні сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків – учасників камерного оркестру за всіма критеріями та їх 

показниками. Отже, загальний підсумок контрольних замірів після проведення 

формувального експерименту має таку кількісну характеристику по групах: 

в ЕГ-1 високий рівень  мають 8 осіб або 25%, середній – 12 осіб або 

37,5%, низький – 12 осіб або 37,5%; 

в ЕГ-2 високий рівень  мають 9 осіб або 27,2%, середній – 12 осіб або 

36,4%, низький -– 12 осіб або 36,4%; 

в КГ-1 високий рівень  мають 3 особи або 10%, середній – 8 осіб або 

26,7%, низький –19 осіб або 63,3%;  

в КГ-2 високий рівень мають 3 особи або 9,4%, середній – 9 осіб або 

28,1%, низький – 20 осіб або 62,5%. 

Зведені дані результатів констатувального та формувального 

експериментів представлено у таблицях 3.7 (додаток Ж) та 3.8 (додаток З). 

Таким чином, контрольний зріз виявив значні кількісні та якісні зміни в 

рівнях сформованості музично-стильових уявлень учасників 

експериментальних груп за всіма критеріями, а у респондентів з контрольних 

груп – лише незначні та за окремими показниками. Використовуючи середні 

значення відносних показників, ми отримали дані окремо по контрольних та 

експериментальних групах, які надаємо у підсумковій таблиці 3.9 (додаток И). 

 Отже, показники низького рівня в учасників експериментальних груп 

знизилися на 30,7%, а в учасників контрольних – на 4,8%, середнього – зросли 

на 10,8% в експериментальних і на 1,6% в контрольних, високого – зросли на 
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20% в експериментальних і на 3,2% в контрольних. Таким чином, суттєве 

підвищення рівнів сформованості музично-стильових уявлень учасників 

експериментальних груп свідчить про ефективність розробленого нами 

комплексу формувальних заходів (рис. 3. 2).  

 

Рис. 3.2. Динаміка змін рівнів сформованості музично-стильових уявлень 

підлітків у колективному музикуванні 

 

З метою підтвердження ефективності педагогічних умов та методики 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні 

ми звернулися до математично-статистичних методів.  

Для перевірки достовірності збігів та відмінностей між отриманими 

даними експериментальних та контрольних груп ми сформулювали статистичні 

гіпотези (Новіков, 2004, с. 43-44): 

 Н0 (нульова гіпотеза) – гіпотеза про відсутність відмінностей; 

Н1 (альтернативна гіпотеза) – гіпотеза про значимість відмінностей. 

За допомогою визначення критерію однорідності 
2  («хі-квадрат») 

(Горонескуль, 2009; Д. Новіков, 2004) ми перевірили достовірність цих гіпотез, 

використовуючи дві формули: 

1) для однорідної вибірки (перевірка даних в середині групи до та після 
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експерименту): 
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2) для неоднорідної вибірки (перевірка даних між експериментальною  і 

контрольною групами до та після експерименту): 
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', ii nn  – показники кожної вибірки. 

N, M – об’єм вибірок.  

Для знаходження критичного значення критерію ми визначаємо L – 

ступінь свободи за формулою: k = L – 1 = 3 – 1 = 2 (3.3).  

У таблиці критичних точок розподілу 
2  з визначеним рівнем значущості 

0,05 та ступенем свободи L = 2 знаходимо значення критичної точки 
2

кр  (0,05; 

2) = 5,991 (Горонескуль, 2009, с. 10).  

Для перевірки достовірності нульової гіпотези у формулу 3.1 підставимо 

отримані дані до та після експерименту окремо в контрольних групах і окремо в 

експериментальних групах, та порівняємо результати обчислювань із 

значенням критичної точки (
2

кр ). 

 Обчислювання для контрольних  груп:  

        ( 3.4 ) 

Отже, для контрольних груп 
2

емп = 0,96< 
2

кр = 5,991, і ми приймаємо 

нульову гіпотезу про те, що рівні сформованості музично-стильових уявлень є 

подібними.  

Обчислювання для експериментальних груп: 

     ( 3.5 ) 

Отже, в експериментальних групах 
2

емп  = 28,7 > 
2

кр  = 5,991, що 

спростовує нульову гіпотезу про подібність рівнів сформованості 

досліджуваного феномену. Таким чином, ми приймаємо альтернативну гіпотезу 



197 

 

про значимість відмінностей  між рівнями сформованості досліджуваного 

феномену учасників експериментальних та контрольних груп.  

Для подальшої перевірки достовірності висунутих гіпотез у формулу 3.2 

підставимо дані контрольних та експериментальних груп до формувального 

експерименту і порівняємо результат обчислювань із значенням критичної 

точки 
2

емп : 

      ( 3.6 ) 

Отже, 
2

емп = 0,48 < 
2

кр = 5,991, і ми приймаємо нульову гіпотезу про те, 

що рівні сформованості музично-стильових уявлень є подібними.   

Для останньої перевірки достовірності висунутих гіпотез у формулу 3.2 

підставимо дані контрольних та експериментальних груп після формувального 

експерименту і порівняємо результат обчислювань із значенням критичної 

точки 
2

емп : 

    ( 3.7 ) 

 

На основі співвідношення отриманого результату обчислювань та 

значення критичної точки (
2

кр ) (Горонескуль, 2009, с. 10), ми встановили 
2

емп  

= 7,84 >
2

кр   = 5,991, що дозволяє спростувати нульову гіпотезу про подібність 

рівнів сформованості досліджуваного феномену. Отже, ми приймаємо 

альтернативну гіпотезу про значимість відмінностей між рівнями 

сформованості музично-стильових уявлень учасників експериментальних та 

контрольних груп.  

Отже, результати статистичних підрахунків засвідчили значне зростання 

високого з одного боку і падіння низького з іншого, рівнів сформованості 

музично-стильових уявлень в учасників експериментальних груп, на відміну від 

контрольних. Це доводить дієвість та ефективність розроблених нами 

педагогічних умов та методики формування музично-стильових уявлень 

підлітків у колективному музикуванні. 
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Висновки до розділу 3 

У третьому розділі визначено критерії, показники та рівні сформованості 

досліджуваного феномену; висвітлено зміст та результати педагогічного 

експерименту; розроблено організаційно-методичну модель формування музично-

стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні; проведено 

експериментальну перевірку ефективності поетапного впровадження 

запропонованих педагогічних умов і методики в процесі діяльності камерних 

оркестрів закладів музичної освіти; проаналізовано результати дослідно-

експериментальної роботи.  

У межах дисертаційного дослідження визначено критерії та показники 

сформованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників камерного 

оркестру, а саме: міра зацікавленості в усвідомленому стилевідповідному 

виконанні оркестрових музичних творів (ступінь інтересу до стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів; обсяг музично-історичних та 

музично-теоретичних знань); ступінь оволодіння музично-аналітичними та 

музично-виконавськими вміннями, необхідними для стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики (здатність до стильової атрибуції 

музичних творів; здатність до інтонаційно-смислового втілення музичного 

образу; міра володіння виконавсько-руховими вміннями в межах технологічних 

моделей музичних стилів); здатність до діагностики та корекції якості власного 

стилевідповідного виконання камерної оркестрової музики (здатність до 

регуляції емоційного стану в процесі опанування стилевідповідним виконанням 

камерної оркестрової музики; здатність до самоконтролю в процесі гри в 

камерному оркестрі; здатність до адекватного оцінювання міри 

стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів). 

На етапі констатувального експерименту було перевірено стан 

сформованості досліджуваного феномену в учасників камерних оркестрів 

закладів музичної освіти. Діагностування здійснювалося згідно з визначеними 

критеріями та показниками за допомогою таких методів: анкетування, 

тестування, проблемно-перцептивні завдання (музична вікторина), вивчення 
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продуктів діяльності, педагогічний консиліум, бесіда, метод порівняльних 

оцінок. Аналіз результатів констатувального експерименту дозволив 

виокремити три рівні сформованості музично-стильових уявлень підлітків. 

Високий рівень (6,1 %) виявлено в респондентів, для яких є характерними 

глибока зацікавленість в усвідомленому стилевідповідному виконанні 

оркестрових музичних творів, наявність великого обсягу музично-історичних 

та музично-теоретичних знань, здатність до стильової атрибуції музичних 

творів. Респондентам притаманні яскраво виражена здатність до інтонаційно-

смислового втілення музичного образу, досконале володіння виконавсько-

руховими вміннями в межах технологічних моделей музичних стилів, 

спроможність регулювати власний емоційний стан у процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики, постійне 

здійснення самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі та завжди 

адекватне оцінювання міри стилевідповідності власного виконання 

оркестрових музичних творів. 

Середній рівень (26,6 %) продемонстрували учасники експерименту, які 

відзначаються помірним інтересом до усвідомленого стилевідповідного 

виконання оркестрових музичних творів, обмеженим обсягом музично-

історичних і музично-теоретичних знань, недостатньо розвиненими 

здатностями до стильової атрибуції музичних творів та інтонаційно-смислового 

втілення музичного образу, володінням виконавсько-руховими вміннями лише 

в межах окремих технологічних моделей музичних стилів. Респонденти 

проявили недостатньо розвинену здатність до регуляції емоційного стану в 

процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики, нерегулярне здійснення самоконтролю в процесі гри в камерному 

оркестрі та не завжди адекватне оцінювання міри стилевідповідності власного 

виконання оркестрових музичних творів. 

Низький рівень (67,3 %) було зафіксовано в респондентів, які байдуже 

ставляться до стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, 

проявили фрагментарні знання з історії та теорії музики, не здатні до стильової 
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атрибуції музичних творів та до інтонаційно-смислового втілення музичного 

образу, не володіють виконавсько-руховими вміннями в межах технологічних 

моделей музичних стилів. Респондентам притаманні неспроможність 

регулювати власний емоційний стан у процесі опанування стилевідповідним 

виконанням камерної оркестрової музики, невміння здійснювати самоконтроль 

у процесі гри в камерному оркестрі та неадекватне оцінювання міри 

стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів. 

Виявлення в учасників експерименту переважно низького рівня 

сформованості досліджуваного феномену засвідчило необхідність 

упровадження розроблених педагогічних умов і методики формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

На основі розглянутих наукових підходів, теоретичних основ та 

методичних засад було розроблено організаційно-методичну модель процесу 

формування музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні, 

до якої увійшли такі складові: мета, результат, наукові підходи, структурні 

компоненти, етапи та методи, педагогічні умови, критерії з показниками та 

рівні сформованості досліджуваного феномену. Реалізація цієї організаційно-

методичної моделі, яка відображає взаємозв’язки всіх складових процесу 

практичного опанування учнями стилевідповідним виконанням оркестрових 

музичних творів, дозволила здійснити експериментальну перевірку 

ефективності педагогічних умов та методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків у процесі діяльності камерних оркестрів закладів музичної 

освіти.  

На першому – адаптаційно-інформативному – етапі найважливішим було 

сформувати в оркестрантів-новачків позитивне ставлення до колективного 

музикування та зацікавити їх стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики. Це гарантувала реалізація першої педагогічної умови: створення 

мотиваційно-стимулюючого середовища освітнього процесу задля усвідомлення 

значущості стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. 
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Задля вирішення завдань адаптаційно-інформативного етапу учням 

передусім необхідно було осягнути процес колективного музикування в усій 

його повноті й цілісності. Тому вони набували досвіду стилевідповідного 

виконання музичного репертуару не тільки в процесі опрацювання його в класі, 

але й під час власної участі в концертних виступах камерного оркестру, що 

стало мотиваційно-стимулюючим чинником адаптації учнів до умов 

колективного музикування та забезпечило засвоєння ними правил 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. 

На другому – поглиблювально-аналітичному – етапі важливо було провести 

ретельну роботу з оволодіння підлітками вміннями стилевідповідного виконання 

оркестрових музичних творів. Успішність цього процесу забезпечувала реалізація 

другої педагогічної умови: комплексне використання різних форм навчальної 

діяльності, їх варіативність. Доцільне застосування колективних, групових та 

індивідуальних форм навчання сприяло поглибленню процесу формування 

музично-стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. 

На завершальному – продуктивно-синтезуючому – етапі формувального 

експерименту важливо було надати підліткам можливість відчути себе справжніми 

музикантами, які, на рівні зі старшими колегами, створюють якісний продукт 

колективної діяльності. Це гарантувала реалізація третьої педагогічної умови: 

забезпечення творчої взаємодії між учасниками колективу – викладачами та 

учнями підліткового віку, у процесі опанування стилевідповідним виконанням 

камерної оркестрової музики. Враховуючи психологічні особливості підлітків, ми 

можемо стверджувати, що спільна творчість учнів і викладачів на засадах 

співробітництва, рівність у спілкуванні та партнерська комунікація між усіма 

учасниками колективу стали вирішальними чинниками завершення формування 

всіх компонентів структури музично-стильових уявлень підлітків – учасників 

камерного оркестру.  

Для перевірки дієвості експериментальної методики було здійснено 

контрольний зріз, результати якого виявили кількісні та якісні зміни рівнів 

сформованості музично-стильових уявлень учасників дослідження. Аналіз 
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динаміки змін засвідчив, що в експериментальних групах показники низького 

рівня знизилися на 30,7%, середнього – зросли на 10,8%, високого – зросли на 

20%. У контрольних групах значних позитивних змін у рівнях сформованості 

досліджуваного феномену виявлено не було.  

Достовірність результатів дослідження доведено шляхом математичних 

обчислень зі встановленням критерію однорідності 
2 . Отримані дані засвідчили 

ефективність експериментальної роботи й підтвердили доцільність упровадження 

розроблених педагогічних умов і методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні в процесі діяльності камерних 

оркестрів закладів музичної освіти. 

Отже, у розділі експериментально перевірено ефективність методики та 

педагогічних умов формування музично-стильових уявлень підлітків у процесі 

діяльності камерних оркестрів закладів музичної освіти. 

 

Зміст третього розділу дисертаційного дослідження висвітлено  

в таких публікаціях автора: 

1. Рябова О. В. (2019). Методика формування музично-стильових 

уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. Науковий часопис 

національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Теорія та 

методика мистецької освіти, 26, 164-168. 

2. Рябова О. В. (2019). Дослідження сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. Молодь і ринок: щомісячний 

науково-педагогічний журнал, 169, 157-161.  

3. Рябова О. В. (2018). Критерії сформованості музично-стильових 

уявлень підлітків – учасників камерного оркестру. Мистецька педагогіка: 

традиції та інновації (теоретичні та практичні аспекти): матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 85-86. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено результати теоретичного узагальнення та 

практичного вирішення проблеми формування музично-стильових уявлень 

підлітків у колективному музикуванні. Отримані результати засвідчили 

досягнення мети й успішне вирішення завдань дослідження, що слугує 

підставою для формулювання таких висновків: 

1. З’ясовано теоретичні основи формування музично-стильових уявлень 

підлітків. Уточнено зміст поняття «музичний стиль», яке тлумачиться як 

психологічно зумовлена категорія музичного мислення особистості, що має такі 

різновиди: композиторський, виконавський, оркестровий. Як цілісна система 

ресурсів музичного мовлення, здатна до самоорганізації, музичний стиль 

відображає глибинні інтонаційні процеси всередині змістовної форми. 

Виконавський стиль є результатом органічного синтезу композиторської та 

виконавської творчості, який досягається за допомогою художніх та технічних 

засобів майстерності музиканта-виконавця. Специфічним аспектом  

виконавського стилю виступає оркестровий стиль, який утворюється 

оркестровими засобами, переважно тембро-фактурними. 

На основі наукового аналізу категорій «сприймання», «мислення», 

«уявлення» розкрито сутність поняття «музично-стильові уявлення підлітків», 

які розглядаються як утворений на основі інтонаційної ідеї синтезований 

комплекс художньо-звукових образів, збережений у свідомості учнів в 

результаті операцій музичного мислення, спрямованих на адекватне 

сприймання та відтворення стильових явищ музичного мистецтва. Структуру 

музично-стильових уявлень підлітків становлять такі компоненти: потребово-

пізнавальний, що містить потребу у стилевідповідному виконанні музичних 

творів і музично-історичні та музично-теоретичні знання; операційно-

технологічний, котрий охоплює музично-аналітичні вміння, здатність до 

інтонаційно-смислового втілення музичного стилю засобами виразності та 

виконавсько-рухові вміння; регулятивно-оцінний, який включає здатність до 

регуляції емоційно-психологічного стану в процесі стилевідповідного 
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виконання музичних творів, здатність до самоконтролю в процесі виконання 

музики різних стилів, оцінку міри стилевідповідності власного виконання 

музичних творів.  

2. Виявлено особливості процесу колективного музикування та його 

впливу на формування музично-стильових уявлень підлітків у закладах 

музичної освіти. Встановлено, що колективне музикування – це різновид 

міжособистісного спілкування, форма колективної музичної діяльності, яка 

виявляє знання, вміння і навички всіх учасників колективу у процесі емоційно 

виразного, інтерпретаційно визначеного, ансамблево узгодженого виконання 

музики. Розкрито специфіку камерно-оркестрової діяльності як різновиду 

колективного музикування і доведено її потужний вплив на процес формування 

всіх компонентів структури музично-стильових уявлень підлітків.  

3. Розроблено та теоретично обґрунтовано методику формування 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні та 

педагогічні умови її ефективної реалізації в закладах музичної освіти. 

Визначено такі педагогічні умови формування музично-стильових уявлень 

підлітків у колективному музикуванні, як: створення мотиваційно-

стимулюючого середовища освітнього процесу задля усвідомлення значущості 

стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, що здійснюється за 

допомогою ретельного добору репертуару для гри в камерному оркестрі та 

організації активної концертної діяльності колективу; комплексне 

використання різних форм навчальної діяльності, їх варіативність, що 

проявляється у доцільному застосуванні колективних, групових та 

індивідуальних форм занять; забезпечення творчої взаємодії між учасниками 

колективу – викладачами та учнями підліткового віку у процесі опанування 

стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики, що передбачає 

спільну творчість на засадах співробітництва, рівність у спілкуванні та 

партнерську комунікацію. 

На основі контекстного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного 

підходів розроблено та теоретично обґрунтовано методику формування 



205 

 

музично-стильових уявлень підлітків у колективному музикуванні, яка включає 

три етапи її впровадження: адаптаційно-інформативний (І етап), 

поглиблювально-аналітичний (ІІ етап), продуктивно-синтезуючий (ІІІ етап). 

Найсуттєвішою особливістю зазначеної методики є те, що формування всіх 

структурних компонентів музично-стильових уявлень здійснюються на всіх 

етапах, на кожному з яких відбуваються якісні зміни в досліджуваному 

феномені. І етап передбачає  стимулювання процесу формування музично-

стильових уявлень у період адаптації підлітків до умов колективного 

музикування за допомогою методів розповіді, прикладу і наслідування, 

заохочення, прослуховування різностильових музичних творів, відвідування 

концертів камерної оркестрової музики, дотримання ритмічної єдності, 

активізації слухового контролю, адаптації до стресової ситуації. ІІ етап має на 

меті продовження процесу формування музично-стильових уявлень під час 

активної діяльності підлітків у складі камерного оркестру, що здійснюється  

шляхом застосування таких методів як бесіда, відеометод, стильовий аналіз 

музичних творів, демонстрування, вправи та привчання, пояснення, самостійне 

опрацювання музичного матеріалу, практична перевірка, імітаційне 

моделювання. ІІІ етап спрямовано на оволодіння учнями підліткового віку 

синтетичним комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для роботи над 

творами різних стилів, шляхом застосування методів педагогічної майстерні та 

проекту у процесі діяльності камерного оркестру. 

4. Визначено критерії, показники та рівні сформованості музично-

стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру закладу музичної 

освіти. Перший критерій з’ясовує міру зацікавленості в усвідомленому 

стилевідповідному виконанні оркестрових музичних творів (показники: ступінь 

інтересу до стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів, обсяг 

музично-теоретичних та музично-історичних знань). Другий критерій 

висвітлює ступінь оволодіння музично-аналітичними та музично-

виконавськими вміннями, необхідними для стилевідповідного виконання 

камерної оркестрової музики (показники: здатність до стильової атрибуції 
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музичних творів, здатність до інтонаційно-смислового втілення музичного 

образу, міра володіння виконавсько-руховими вміннями в рамках 

технологічних моделей музичних стилів). Третій критерій розкриває здатність 

до діагностики та корекції якості власного стилевідповідного виконання 

камерної оркестрової музики (показники: здатність до регуляції емоційного 

стану в процесі опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової 

музики, здатність до самоконтролю в процесі гри в камерному оркестрі, оцінка 

міри стилевідповідності власного виконання оркестрових музичних творів). 

Відповідно до визначених критеріїв та їх показників було встановлено рівні 

сформованості досліджуваного феномену: високий, середній та низький. 

5. Експериментально перевірено ефективність методики та педагогічних 

умов формування музично-стильових уявлень підлітків у процесі діяльності 

камерних оркестрів закладів музичної освіти шляхом впровадження 

розробленої організаційно-методичної моделі. Ефективність 

експериментальної роботи  забезпечувала реалізація на кожному етапі однієї 

з трьох визначених нами педагогічних умов. Успішний перебіг І етапу 

гарантувала реалізація першої педагогічної умови: створення мотиваційно-

стимулюючого середовища освітнього процесу задля усвідомлення 

значущості стилевідповідного виконання оркестрових музичних творів. 

Результативність формувальної роботи на ІІ етапі забезпечувала реалізація 

другої педагогічної умови: комплексне використання різних форм навчальної 

діяльності, їх варіативність. Запорукою ефективності процесу формування 

музично-стильових уявлень підлітків на ІІІ, завершальному, етапі слугувала 

реалізація третьої педагогічної умови: забезпечення творчої взаємодії між 

учасниками колективу – викладачами та учнями підліткового віку, у процесі 

опанування стилевідповідним виконанням камерної оркестрової музики.  

 За результатами дослідно-експериментальної роботи було зафіксовано 

значні позитивні зрушення щодо рівнів сформованості музично-стильових 

уявлень учасників експериментальних груп у порівнянні з контрольними. Так, 

показники низького рівня в експериментальних групах знизилися на 30,7%, а в 
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контрольних – на 4,8%, середнього – зросли в експериментальних на 10,8%, а в 

контрольних – на 1,6%, високого – зросли на 20% в експериментальних і на 

3,2% в контрольних. Означені результати підтверджено за допомогою 

математично-статистичних методів, що є свідченням ефективності та дієвості 

впроваджених педагогічних умов і методики формування музично-стильових 

уявлень підлітків у колективному музикуванні. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Подальшого наукового пошуку потребують проблеми формування музично-

стильових уявлень учнів інших вікових груп у процесі занять в оркестрових 

колективах різного типу, а також розробка теоретико-методичного 

забезпечення реалізації стильового підходу до виконавсько-інструментальної 

підготовки бакалаврів музичного мистецтва.  
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Додаток Б 

Виконавсько-технологічна характеристика моделей музичних стилів 

(для підлітків - учасників камерного оркестру) 

Середньовіччя (IV-XIV сторіччя) 

Духовну сутність епохи складають християнськи ідеї ідей Краси, Істини, 

Добра, які втілюються за певними правилами – канонами. За своїм характером 

музика відірвана від почуттєвої сфери, аскетична, ясна, просвітлена, переважно 

вокальна, одноголосна. З XIII сторіччя розвивається багатоголосся. Світська та 

народна музика представлені пісенно-танцювальною творчістю мандрівних 

музикантів з інструментальним супроводом. Основні форми: григоріанський 

хорал, секвенція («Dies irae»), меса, гімн, канон. Серед виражальних засобів 

основними є псалмодія на основі церковних ладів, консонанс, ритм вільний або 

тридольний (рідко двудольний).  У сучасному виконанні доцільні: штрихи 

detache та legato, невиразна артикуляція, найпростіша аплікатура з 

використанням відкритих струн, відсутність вібрації. 

Відродження (XIV-XVI сторіччя) 

Ідеї гуманізму, возвеличення творчої особистості митця є духовним 

стрижнем епохи. У музиці гармонічно поєднується Божественне і людське, 

вона емоційно стримана, має світлий, радісний, врівноважений характер, панує 

поліфонія, переважно вокальна. Активно розвивається інструментальна музика, 

зростає значення світських та побутових жанрів, зароджуються опера та балет. 

Основні форми і жанри: меса, мотет, мадригал, шансон, балада, хорал, фантазія,  

Музичні твори вирізняються легкою співучою мелодією на основі церковних 

ладів або мажоро-мінорної системи, консонансом з фрагментарним 

використанням дисонансів, двудольним або тридольним ритмом, наявністю 

тактової системи. У сучасному виконанні музики Відродження доцільніі: 

штрихи detache та legato, філіровка звуку, досить виразна артикуляція, 

найпростіша аплікатура з використанням відкритих струн, відсутність вібрації.  
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Бароко (XVII-середина XVIII сторіччя) 

 Духовна сутність епохи виражається у намаганні поєднати в мистецтві 

земне і небесне, духовне і світське. Музика - це мова звуків, якою вона оповідає 

про світ почуттів людини, яскраво емоції та враження. Гомофонно-гармонічний 

склад співіснує з поліфонічним. Широкий розвиток інструментальної музики 

призводить до виникнення невеликих оркестрів, різноманітних за складом. 

Основні жанри і форми: опера, ораторія, кантата, концерт, сюїта, фуга. 

Основними виражальними засобами є музична декламація, співставлення 

консонансів і дисонансів в межах мажоро-мінорної системи, різноманітний 

ритм, імпровізаційність, темброва виразність. У сучасному виконанні музики 

Бароко доцільні: штрихи detache, legato, martele, spiccato, sautille, чітка, виразна 

артикуляція у вимовлянні інтервалів, мотивів, активне застосування філіровки, 

різноманітна, нескладна аплікатура з використанням відкритих струн, 

фрагментарне застосування неширокої стриманої вібрації.  

Класицизм (друга половина XVIII-початок XIX сторіччя) 

Культ гармонії Розуму і Почуття, прагнення довершеності, набуття ідеалу 

становили духовний стрижень епохи. Музика визначається як «мова почуттів», 

які підкоряються розуму, вона врівноважена, ясна, збалансована. Розквіт 

інструментальної музики призводить до створення великої кількості 

різноманітних придворних оркестрів. Основні форми і жанри: сонатне алегро, 

класична соната, опера, симфонія, квартет, дивертисмент. Панує гомофонно-

гармонічний склад в межах мажоро-мінорної системи, в основі музики чіткий 

ритм, розвинута мелодія, яка складається з симетричних фраз, яскраві 

динамічні і темброві контрасти. Для оркестрових творів епохи Класицизму 

характерним є ясність, яскравість тембру, чітка, виразна артикуляція при 

виконанні штрихів detache, legato, martele, spiccato, sautille, різноманітна, 

нескладна аплікатура з використанням відкритих струн, доволі часте 

застосування неширокої стриманої вібрації.  
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Романтизм (XIX сторіччя) 

Культ індивідуальних почуттів людини становить духовний зміст епохи  

Музика розкриває світ особистих переживань героїв у ліричних, героїчних, 

драматичних, а часом трагічних образах. Музика виконується у концертних 

залах, великих театрах, набуває найважливішого значення творчість виконавця-

віртуоза. Розширюється склад оркестрів, збільшується їх кількість. Окрім вже 

існуючих жанрів і форм виникають нові, пов’язані з програмністю змісту творів 

симфонічні поеми, цикли інструментальних і вокальних мініатюр тощо. Для 

музики Романтизму характерними є емоційно насичена яскрава широка мелодія 

з довгими фразами, мажоро-мінорна система з великою кількістю модуляцій та 

альтерації, різноманітні ритмічні групування. У виконанні оркестрових творів 

доцільними є яскраве, емоційно насичене звучання, застосування різних видів 

detache, legato, martele, spiccato, sautille, tremolo, виразної, здебільшого співучої, 

артикуляції, складної аплікатури з використанням високих позицій, насиченої, 

майже постійної, а часом безперервної вібрації.  

Модернізм (перша половина XX сторіччя) 

Події світової історії початку XX сторіччя зумовили зміст музики, яка 

стає гранично емоційно насиченою, драматичною і трагічною. Виникає безліч 

нових течій і стилів, серед яких відзначимо імпресіонізм, експресіонізм, 

авангардизм, джаз тощо. Для Модернізму характерним є використання всіх 

існуючих форм або відмова від форми взагалі, нескінчена мелодія або її 

цілковита відсутність, складний примхливий ритм, гострі гармонії, вихід за 

межі мажоро-мінорної системи. Оркестри стають найрізноманітнішими за 

кількісним та інструментальним складом. Музика Модернізму вимагає 

гранично гострого виконання штрихів martele, spiccato, sautille, контрастного 

співставлення detache та legato, найрізноманішої аплікатури, насиченої вібрації 

або non vibrato. 
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Постмодернізм (з другої половини XX сторіччя)  

Глобалізація суспільства, стрімкий розвиток технологій, злиття культур 

та еклектизм у мистецтві другої половини XX сторіччя вплинули на розвиток  

музики, яка вирізняється полістилістикою і зверненням до минулих епох, що 

призводить до виникнення неокласицизму, неоромантизму тощо. Водночас  

широко використовуються сучасні електронні і цифрові технології для 

створення продукту масового споживання. В залежності від стильового 

напряму твору актуальними є ті чи інші виражальні засоби. Музика 

Постмодернізму вимагає використання всіх існуючих штрихів, варіантів 

аплікатури, кількості та якості вібрації в залежності від авторського задуму 

композитора. 
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Додаток В 

 

Анкета для виявлення міри зацікавленості в усвідомленому 

стилевідповідному виконанні музичних оркестрових творів  

 

1. Які музичні стилі ти знаєш? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Музика якого стилю або напрямку тебе цікавить найбільше? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Як часто ти відвідуєш концерти камерної оркестрової музики? (Потрібне 

підкреслити ) 

Часто, регулярно раз на місяць, дуже рідко, взагалі не відвідую. 

 

4. Яких українських композиторів ти знаєш? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Спираючись на власний концертно-виконавський досвід зазнач, музика 

яких композиторів найбільш подобається слухачам? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Пригадай, які твори ти грав у складі камерного оркестру? Чи можеш ти 

визначити музичний стиль, до якого вони належать? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________ 

7.  Чи відчуваєш ти різницю у манері виконанні оркестрових творів різних 

стилів? (потрібне підкреслити). 
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        Так, ні, не звертав на це увагу, не думав про це. 

8. Що ти вважаєш найбільш важливим для взаємодії з партнерами по 

ансамблю в групі? ( Пронумеруй за ступенем значущості ): 

             

           вібрація                        аплікатура  

           інтонація                     артикуляція 

           ритм 

 

9. Які особливості звучання камерного оркестру, на твою думку, найбільш 

впливають на виразність виконання? ( Потрібне підкреслити). 

 

   Чистота інтонування, виразність інтонування, штрихова техніка,      

різноманітність динамічних відтінків, темброва узгодженість.  

 

 

Зазначте свій вік, досвід гри в оркестрі (скільки років). 
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Додаток Г-1 

Тест на виявлення обсягу музично-історичних знань 

1. Визначте поняття музичного стилю: 

а) явище культури  б) особлива течія в мистецтві;  в) модний тренд. 

2. Вкажіть, який світогляд впливав на розвиток європейської музики в епоху 

Середньовіччя: 

а) атеїстичний;  б) християнський;  в) науковий 

3. Вкажіть місця, де переважно виконувались музичні твори в епоху Бароко: 

а) великі концертні зали; б) церкви, палаци та театри; в) стадіони. 

4. Назвіть представників стилю Бароко: 

а) Б. Барток, Б. Лятошинський, Д. Шостакович 

б) Н. Паганіні, Ф. Шопен, Ф. Шуберт; 

в) А. Кореллі, І. С. Бах, Г. Ф Гендель. 

5. Визначте, до якого стилю належить музика В.А. Моцарта: 

а) Класицизм; б) Постмодернізм; в) Романтизм. 

6. Назвіть представників стилю Романтизм: 

а) А. Вівальді, Ж. Ф. Рамо, Г. Телеман; 

б) В. А. Моцарт, Л.В. Бетховен, Й. Гайдн; 

в) Р. Вагнер, Ф. Лист, Р. Шуман. 

7. Вкажіть, який історичний стиль характеризує сучасну музику: 

а) Бароко;  б) Класицизм;  в) Постмодернізм. 

8. Визначте характерні ознаки музики епохи Постмодернізму: 

а) відсутність будь-якого стилю;  б) поєднання різних стилів; 

в) яскраво виражений певний музичний стиль. 

9. Вкажіть, на яких струнах грали музиканти в епоху Бароко: 
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а) металевих;  б) синтетичних;  в) жильних. 

10. Назвіть автора циклу 4 концертів для скрипки з оркестром «Пори року»: 

а) Л.В.Бетховен;  б) А.Вівальді;  в) М. Лисенко. 

11. Визначте історичний музичний стиль, який передбачає активне 

застосування прийому вібрато на струнних інструментах: 

а) Романтизм;  б) Бароко;  в) Класицизм. 

12. Вкажіть форму організації камерного оркестру: 

а) великий колектив музикантів; 

б) невеликий колектив музикантів; 

в) маленька група музикантів. 

13. Виберіть правильне визначення керівника оркестру: 

а) диригент;  б) директор;  в) менеджер. 

14. Визначте роль концертмейстера оркестру в музичному колективі: 

а) перша скрипка;  б) бібліотекар;  в) піаніст-акомпаніатор. 

15. Виберіть правильну назву підготовки оркестру до публічного виступу: 

а) тренування;  б) репетиція; в) презентація. 

 

 

Ключі до тестових завдань 

1. А;  2, Б;  3. Б;  4. В;  5. А;  6. В;  7. В;  8. Б;  9. В;  10. Б;  11. А;  12. Б;  13. А;  

14. А;  15. Б. 
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Додаток Г-2 

Тест на виявлення обсягу музично-теоретичних знань 

1.Дайте визначення поняттю «поліфонія»: 

а) поєднання декількох рівноправних голосів; 

б) одноголосна мелодія; 

в) поєднання мелодії та акомпанементу. 

2. Вкажіть, якому музичному стилю притаманна поліфонія 

а) Класицизм; б) Бароко; в) Романтизм. 

3. Назвіть характерні ознаки гомофонно-гармонічного складу: 

а) наявність декількох рівноправних голосів; 

б) наявність мелодії та акомпанементу; 

в) наявність одноголосної мелодії без акомпанементу. 

4. Визначте поняття сюїти в епоху Бароко: 

а) цикл пісень; б) цикл танців в) цикл етюдів. 

5. Назвіть особливості жанру концерту в епоху Бароко: 

а) постійна гра солістів у супроводі оркестру; 

б) чергування tutti i solo; 

в) імпровізація солістів у супроводі оркестру. 

6. Вкажіть, який музичний стиль зумовив виникнення жанру симфонії: 

а) Класицизм; б) Романтизм; в) Бароко. 

7. Визначте поняття форми рондо: 

а) чергування рефрену та епізодів; 

б) видозмінювання заданої теми; 

в) чергування декількох мелодій. 

8. Визначте будову форми сонатного алегро: 
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а) чергування приспіву та куплетів; 

б) чергування рефрену та епізодів; 

в) експозиція, розробка, реприза. 

9. Назвіть музичні форми, які є варіаціями на тему basso ostinato: 

а) фуга, фантазія; б)  рондо, менует; в) чакона, пасакалія. 

10. Вкажіть, які танцювальні жанри є старовинними: 

а) менует, сарабанда, жига; 

б) полька, вальс, мазурка; 

в) танго, рок-н-рол, фокстрот. 

11. Вкажіть, яка форма є характерною для менуету: 

а) двохчастинна з репризою; б) куплетна; в) тричастинна з репризою. 

12. Назвіть танцювальні жанри, в яких  застосовуються тридольні розміри: 

а) вальс, полонез; б) полька, галоп; в) гопак, чардаш. 

13. Вкажіть, який музичний стиль зумовив виникнення жанру симфонічної 

поеми: 

а) Бароко; б) Романтизм; в) Постмодернізм. 

 

Ключі до тестових завдань 

1. А;   2. Б;  3. Б;  4.Б;  5. Б; 6.А;  7. А; 8. В;  9.В;  10. А;  11. В; 12. А;  13. Б. 
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Додаток Ґ 

Музична вікторина 

Вкажіть, до якої епохи належить музичний твір, фрагмент якого вам було 

запропоновано для прослуховування: Середньовіччя, Відродження, Бароко, 

Класицизму, Романтизму, Модернізму, Постмодернізму. 

 

1. А. Вівальді. «Пори року», «Літо», ІІІ ч. 

2. А. Дворжак. Симфонія 9, фінал, головна партія. 

3. Л. В. Бетховен. Симфонія 9 фінал (хоровий розділ) 

4. Г. Канчелі. Симфонія 6 ( середній розділ ). 

5. Жоскен Депре. Scaramella. 

6. Хільдегарда  Бінгенська. Spiritus Sunctus. 

7. І. Стравинський. Танець Жар-птиці із сюїти «Жар-птиця». 

 

Відповіді 

1. Бароко 

2. Романтизм 

3. Класицизм 

4. Постмодернізм 

5. Відродження 

6. Середньовіччя 

7. Модернізм 
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Додаток Д  

Таблиця 3.4 

Рівні сформованості міри зацікавленості в усвідомленому 

стилевідповідному виконанні оркестрових  музичних творів після 

проведення формувального експерименту 

 

 

 

Рівні  

сформо 

ваності 

 

 

Г 

р 

у 

п 

и 

Показники  

 

 

 

Загальна 

кількість 

Ступінь 

інтересу до 

стилевідповідно

го виконання 

музичних 

оркестрових 

творів 

 

Обсяг музично-теоретичних та 

музично-історичних знань 

За  

анкетуванням 

За  

тестуванням 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

 

високий 

 

ЕГ-1 11 34,4 9 28,1 8 25 9 28,1 

ЕГ-2 11 33,3 9 27,3 8 24,2 9 27,3 

КГ-1 4 13,3 3 10 2 6,7 3 10 

КГ-2 5 15,6 3 9,4 2 6,3 3 9,4 

 

середній 

ЕГ-1 10 31,2 13 40,6 15 46,9 13 40,6 

ЕГ-2 10 30,3 14 42,4 16 48,5 13 39,4 

КГ-1 5 16,7 8 26,7 11 36,6 8 26,7 

КГ-2 6 18,7 9 28,1 12 37,5 9 28,1 

 

 

низький 

ЕГ-1 11 34,4 10 31,3 9 28,1 10 31,3 

ЕГ-2 12 36,4 10 30,3 9 27,3 11 33,3 

КГ-1 22 73,3 19 63,3 17 56,7 19 63,3 

КГ-2 22 68,7 20 62,5 18 56,2 20 62,5 
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Додаток Е 

Таблиця 3.5 

Рівні сформованості ступеня  володіння музично-аналітчними та 

музично-виконавськими вміннями, необхідними для стилевідповідного 

виконання камерної оркестрової музики  

 

 

 

 

Рівні  

сформов

аності 

 

 

 

 

Г 

р 

у 

п 

и 

Показники  

 

 

 

Загальна 

кіькість 

 

 

 

Здатність до 

стильової 

атрибуції 

музичних 

творів 

 

 

Здатність до 

інтонаційно-

смислового 

втілення 

музичного 

образу 

Міра 

володіння 

виконавсько-

руховими 

уміннями в 

рамках 

технологічних 

моделей 

музичних 

стилів 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

 

високий 

 

ЕГ-1 6 18,8 8 25 7 21,8 7 21,9 

ЕГ-2 6 18,2 9 27,3 7 21,2 7 21,2 

КГ-1 1 3,3 3 10 3 10 2 7,8 

КГ-2 1 3,1 3 9,4 3 9,4 2 7,3 

 

середній 

ЕГ-1 16 50 13 40,6 12 37,5 14 42,7 

ЕГ-2 16 48,5 11 33,3 13 39,4 14 42,4 

КГ-1 13 43,3 9 30 7 23,3 10 32,2 

КГ-2 14 43,7 10 31,2 8 25 11 33,3 

 

 

низький 

ЕГ-1 10 31,2 11 34,4 13 40,6 11 35,4 

ЕГ-2 11 33,3 13 39,4 13 39,4 12 36,4 

КГ-1 16 53,3 18 60 20 66,7 18 60 

КГ-2 17 53,1 19 59,4 21 65,6 19 59 

Додаток Є  
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Таблиця 3.6. 

Рівні сформованості здатності до діагностики та корекцї власного 

стилевідповдного виконання камерної оркестрової музики  

 

 

 

 

 

Рівні  

сформова

ності 

 

 

 

 

 

Г 

р 

у 

п 

и 

Показники  

 

 

 

 

 

Загальна 

кіькість 

 

Здатність до 

регуляції 

емоційного 

стану в процесі 

опанування 

стилевідповідн

им виконанням 

камерної 

оркестрової 

музики 

 

 

Здатність до 

самоконтролю 

та самооцінки в 

процесі гри в 

камерному 

оркестрі 

 

 

Оцінка міри 

стилеівдповідно

сті власного 

виконання 

оркестрових 

музичних творів 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

 

високий 

 

ЕГ-1 9 28,1 10 31,2 9 28,1 9 28,1 

ЕГ-2 10 30,3 11 33,3 9 27,3 10 30,3 

КГ-1 4 13,3 4 13,3 1 3,3 3 10 

КГ-2 4 12,5 4 12,5 1 3,1 3 9,4 

 

середній 

ЕГ-1 11 34,4 9 28,1 11 34,4 11 34,4 

ЕГ-2 12 37,5 10 30,3 11 33,3 11 33,3 

КГ-1 9 30 7 23,3 9 30 8 26,7 

КГ-2 10 31,2 8 25 10 31,2 9 28,1 

 

 

низький 

ЕГ-1 12 37,5 13 40,6 12 37,5 12 37,5 

ЕГ-2 11 34,4 12 36,4 13 39,4 12 36,4 

КГ-1 17 56,7 19 63,4 20 66,7 19 63,3 

КГ-2 18 56,3 20 62,5 21 65,6 20 62,5 
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Додаток Ж 

Таблиця 3.7  

 Рівні сформованості музично-стильових уявлень на початку та в кінці 

формувального експерименту (контрольні групи)(%) 

Група КГ-1 КГ-2 

Рівень В С Н В С Н 

До 6,7 26,6 66,7 6,2 25 68,8 

Після 10 26,6 63,4 9,4 28,1 62,5 

Різниця +3,3 0 -3,3 +3,2 +3,1 -6,3 

 

Додаток З  

Таблиця 3.8  

Рівні сформованості музично-стильових уявлень на початку та в кінці 

формувального експерименту (експериментальні групи)(%) 

 

Група ЕГ-1 ЕГ-2 

Рівень В С Н В С Н 

До 6,2 25 68,8 6,1 27,2 66,7 

Після 25 37,5 37,5 27,2 36,4 36,4 

Різниця +18,8 +12,5 -31,3 +21,1 +9,2 -30, 
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Додаток И 

Таблиця 3.9. 

 Рівні сформованості музично-стильових уявлень учасників контрольних 

та експериментальних груп на початку та в кінці формувального 

експерименту 

Група КГ ЕГ 

Рівень В С Н В С Н 

Значення абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

До 4 6,5 16 25,8 42 67,7 4 6,2 17 26,2 44 67,6 

Після 6 9,7 17 27,4 39 62,9 17 26,2 24 36,9 24 36,9 

Різниця +2 +3,2 +1 +1,6 -3 -4,8 +13 +20 +7 +10,8 -20 -30,7 
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Наукові праці, 
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