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ОСОБЛИВОСТІ 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАНЯТТЯХ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОГО КЛАСУ
У статті окреслено одну з  актуальних проблем сучасної музично-педагогічної освіти  — кон-
цертмейстерську підготовку майбутнього вчителя музичного мистецтва. Автор статті 
висвітлює особливості занять концертмейстерського класу, на яких майбутній вчитель музики 
отримує комплекс знань, умінь та навичок, необхідних для подальшої успішної професійної діяль-
ності.
Ключові слова: інструментально-виконавська підготовка, концертмейстерські вміння, вчи-
тель музичного мистецтва. 

Ходоровский В.И. 
Особенности инструментально-исполнительской подготовки 
будущего учителя музыкального искусства на занятиях концертмейстерского класса
В статье очерчена одна из наиболее актуальных проблем современного музыкально-педаго-
гического образования  — концертмейстерская подготовка будущего учителя музыкального 
искусства. Автор статьи освещает особенности занятий концертмейстерского класса, 
на которых будущий учитель музыки получает комплекс знаний, умений и навыков, необходимых 
для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: инструментально-исполнительская подготовка, концертмейстерские уме-
ния, учитель музыкального искусства.

Khodorovskyi V.I. 
The features of instrumental and performance training of future music teacher 
at concertmaster classes 
The article presents one of the most current problems of modern music education concerning concertmaster 
training of students in higher education institutions of arts as one of the priority components of their future 
profession. The  author of  the  article notes that music lessons in  secondary school encourage teacher 
to the active manifestation not only of music and performing skills, but willingness to perform concertmaster 
job at a high professional level. A wide range of music teacher’s concertmaster activities results in a whole 
set of his professional skills such as: coordinating teacher’s performance activity with the soloist, the ability 
to  read musical scores sheet, edit it, transpose the  music material, pick accompaniment, if necessary, 
simplify or  complicate maintenance, perform own song accompaniment etc. In light of  this, the  weight 
of  the  concertmaster classes increases, which acquires the  status of  primary professional development 
of future expert. 
The author of the article highlights the features of instrumental and performance training of future music 
teacher at concertmaster classes and exposes potential possibilities of students’ music and performance 
development during these classes, in particular, development of future music teachers’ skills and abilities 
that are unique for  concertmaster activities. The  author points out such skills as: ability to  accompany 
own singing, combine accompaniment while singing a  soloist party, simplify or  complicate the  texture 
of musical accompaniment, read three rows of musical scores sheet, transpose music in connection with 
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tessitura capabilities of performers, pick the melody and detailed accompaniment to it, ensemble skills, etc. 
The article states that concertmaster classes allow future music teachers to master necessary knowledge 
for future professional activity and skills and to fill the performance store with works of school repertoire.
Key words: instrumental and performance training, concertmaster skills, music teacher.
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Вступ. Актуальним для  сучас-
ної музичної педагогіки досі 
залишається питання пошуку 

шляхів удосконалення професійної підготовки 
майбутніх вчителів музичного мистецтва, зо-
крема інструментально-виконавської. У  цьо-
му контексті зростає значущість концертмей-
стерської підготовки як однієї з  пріоритетних 
складових діяльності майбутніх фахівців. Після 
закінчення вищого навчального закладу біль-
шість з  них поряд з  педагогічною діяльністю 
продовжують активно стверджуватись як вико-
навці-інструменталісти, здебільшого через кон-
цертмейстерську роботу: як акомпаніатори во-
калістів, інструменталістів, вокально-хорових 
колективів тощо. Отже, концертмейстерська 
підготовка має велике значення для майбутньо-
го професійного становлення вчителів музич-
ного мистецтва, тому потребує розгляду осо-
бливостей її здійснення.

Огляд літератури, концептуальних рамок, 
гіпотез тощо. Проблемі концертмейстерської 
діяльності присвячено праці М.  Крючкова, 
Є.  Шендеровича, Дж.  Мура. Вони містять багато 
корисної інформації щодо розвитку навичок 
читання з  аркуша, транспонування, ансамб-
левої гри. Серед сучасних дослідників означе-
ної проблеми варто назвати таких науковців 
та виконавців-концертмейстерів, як М. Моісєєва, 
Т.  Молчанова, С.  Саварі, А.  Філяєва. Проблема 
розвитку навичок читання з  аркуша знайшла 
своє відображення в  працях Т.  Воскресенської, 
К.  Кучакевич, а  навичок вокального аком-
панементу  — в  роботах О.  Люблінського, 
В.  Подольської, М.  Смірнова. У  дослідженнях 
Фу Сяоцзин розкрито феномен музичного часу 
у діяльності концертмейстера.

Аналіз наукових досліджень дає змогу ствер-
джувати, що особливості інструментально-
виконавської підготовки майбутнього вчителя 
музики на заняттях концертмейстерського класу 
не  мають належного висвітлення та  наукового 
обґрунтування, що й визначило мету статті.

Методологія дослідження ґрунтується 
на загальнотеоретичних та методологічних поло-
женнях філософії, психології та  педагогіки щодо 
інструментально-виконавської підготовки май-
бутнього вчителя музичного мистецтва.

Мета статті — розглянути та проаналізувати 
особливості інструментально-виконавської під-
готовки майбутнього вчителя музичного мисте-
цтва в концертмейстерському класі.

Результати дослідження та  обговорення. 
У  сучасній педагогічній науці під  інструмен-
тально-виконавською підготовкою вчителя 
музичного мистецтва розуміють процес станов-
лення музиканта, який володіє раціональними 
способами роботи з  інструментом, грамотно 
читає текст музичного твору та  вміє ретельно 
продумувати власну інтерпретацію, синтезуючи 
різні виконавські традиції.

Сьогоднішня інструментально-виконав-
ська підготовка майбутнього вчителя музич-
ного мистецтва забезпечується комплексом дис-
циплін інструментально-виконавського циклу 
(основний музичний інструмент, концертмей-
стерський клас, акомпанемент та  імпровізація, 
додатковий інструмент) та передбачає володіння 
такими видами діяльності: сольне виконання тво-
рів, самостійна робота над музичними творами, 
акомпанування, читання з  аркуша, транспону-
вання, гра в ансамблі, творче музикування [1].

Професія вчителя музичного мистецтва, що 
характеризується різноплановістю й  універ-
сальністю, висуває високі вимоги щодо рівня 
інструментально-виконавської підготовки май-
бутнього фахівця, надзвичайне місце в якій нале-
жить досконалому володінню музичним інстру-
ментом. Відповідно до програмних вимог, під час 
викладання уроків музики в  школі вчителеві 
доводиться не  лише виконувати твори для  про-
слуховування, але  й  акомпанувати під  власний 
спів, добирати акомпанемент, транспонувати 
пісні у  зручну для  дитячих голосів тональність, 
акомпанувати вокально-хоровим колективам 
тощо, тобто разом із  музично-виконавськими 
здібностями активно проявляти концертмей-
стерську майстерність. Такий широкий діапазон 
концертмейстерських дій учителя музичного 
мистецтва зумовлює наявність у  нього цілого 
комплексу відповідних умінь, а  саме: координу-
вання своїх виконавських дій із  солістом, спро-
можність читати нотний текст з  аркуша, реда-
гувати його, транспонувати музичний матеріал, 
добирати акомпанемент на  слух, при потребі 
спрощувати супровід або ускладнювати, викону-
вати пісню під власний супровід тощо. Саме тому 
стає зрозумілим, яку роль відіграють заняття 
в  концертмейстерському класі для  успішного 
й  ефективного оволодіння майбутньою профе-
сією вчителя музичного мистецтва.

На жаль, незважаючи на  значущість дисци-
пліни «Концертмейстерський клас», в  навчаль-
ному процесі їй не  завжди приділяється 
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достатньо уваги. Причини цього криються як 
у  прагненні деяких педагогів скрупульозно від-
працювати зі  студентами основні твори про-
грами, так і в ігноруванні студентами можливості 
отримання нового концертмейстерського досвіду 
через недостатнє усвідомлення його вагомості 
для формування готовності до практичної діяль-
ності в школі. 

З огляду на це хочеться наголосити на деяких 
особливостях інструментально-виконавської під-
готовки на заняттях концертмейстерського класу 
та  можливостях, які вони надають. По-перше, 
на таких заняттях закладається притаманне лише 
концертмейстерській діяльності уміння акомпа-
нувати (від фр. accompagnement, accompagner  — 
супроводжувати), тобто виконувати роль інстру-
ментального супроводу. У ході занять з означеної 
дисципліни студент отримує знання щодо осо-
бливостей акомпанування дитячому голосу або 
вокально-хоровому колективу; розуміння пар-
тії супроводу як художньо рівноцінної частини 
твору, що сприяє розкриттю його змісту; специ-
фіки акомпанементу вокальних та  інструмен-
тальних творів; особливостей поетичного тексту, 
взаємозв’язку слова зі звуком тощо. Поряд із цим 
відбувається формування навичок акомпану-
вання власному співу, поєднання акомпанементу 
з одночасним наспівуванням партії соліста, спро-
щення чи ускладнення фактури музичного супро-
воду, умінь слідувати за  динамічними та  агогіч-
ними намірами соліста тощо [2].

По-друге, така необхідна якість музиканта, як 
уміння читати нотний текст з аркуша під час кон-
цертмейстерської роботи набуває специфічного 
характеру. Ця специфіка виявляється насамперед 
у тому, що концертмейстер (на відміну від соліста-
виконавця) повинен охопити одразу три рядки 
нотного тексту, який має виконати. Тобто одно-
часне бачення партії музичного супроводу та пар-
тії соліста є обов’язковим для  концертмейстер-
ської діяльності. Процес набуття такого уміння 
достатньо складний і  потребує систематичного 
тренування, спрямованого на  формування нави-
чок швидкої орієнтації в  нотному тексті (охо-
плення напрямку мелодичної лінії, ритмічного 
малюнка, гармонічного плану музичного твору, 
особливостей типу фактури, основних напрямів 
динамічного, темпового розвитку твору тощо), 
здатності передбачати логіку розвитку музичної 
думки й  її емоційно-образного змісту, відпрацю-
вання навичок гри без упину, не виявляючи затри-
мок і  зупинок в тексті тощо [7]. Досконале воло-
діння означеними уміннями та  навичками дасть 
змогу майбутньому вчителеві музичного мисте-
цтва без  тривалої попередньої підготовки, лише 
переглядаючи очима нотний текст, чітко уявляти 
кінцевий звуковий результат виконання. 

По-третє, жодна з  дисциплін інструмен-
тально-виконавського циклу, окрім концерт-
мейстерського класу, не  сприяє формуванню 
у  студентів навичок транспонування (від латин. 
transponieren  — переставляти, переміщувати), 
які виявляються у  здатності змінювати оригі-
нальну тональність музичного твору в залежності 
від  теситурних можливостей соліста-виконавця. 
Сумісна робота викладача зі  студентом у  цьому 
напрямку спрямована на  актуалізацію знань 
основних аплікатурних принципів гам, акордів, 
арпеджіо, активізацію музично-слухового само-
контролю, пам’яті та уваги студента задля швид-
кого перенесення фактурних і  гармонічних осо-
бливостей в іншу тональність.

Наступна особливість занять концертмей-
стерського класу полягає у  підготовці сту-
дента до  гри в  ансамблі. Як свідчить практика, 
ансамблеві завдання іноді стають занадто склад-
ними навіть для  добре підготовлених студентів. 
Є.М.  Шендерович причину цього вбачає в  тому, 
що концертмейстер не розуміє специфіки ансамб-
левого виконання зі  співаком, часом не  бачить 
партії соліста (верхнього рядка нотного стану), 
не  враховує органічних пауз, особливостей 
дихання, не знає законів будови вокальної фрази 
[7]. Врахування цих моментів, а  також розвиток 
уміння грати синхронно з партнером, інтуїтивно 
відчувати його задум і  художні наміри, підла-
штовуватися під  темпові, динамічні зміни, утри-
мувати ритмічний баланс та  узгоджувати з  ним 
виконавський план музичного твору стане запо-
рукою успіху концертмейстерської діяльності.

Особливого значення для  майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва набуває вміння доби-
рати на  слух, досконале володіння яким дає 
змогу розширювати репертуарні межі музично-
пісенного матеріалу за рахунок додавання нових 
популярних пісень і  мелодій, не  зафіксованих 
у нотах. 

Висновки та  перспективи подальших дослі-
джень. Резюмуючи все вищесказане, хотілося б 
відзначити, що обсяг публікації дає змогу лише 
оглядово зупинитися на  основних моментах, які 
відбуваються на  заняттях концертмейстерського 
класу. Особливість таких занять полягає у  допо-
мозі студентові вирішувати завдання, що стоять 
перед концертмейстером і  зобов’язують його 
бути широко ерудованим музикантом, спромож-
ним моментально орієнтуватися в нотному тексті, 
транспонувати й  добирати на  слух пісні, спри-
яти ансамблевій узгодженості між  партнерами. 
Означені заняття являють собою обов’язкову 
ланку в  інструментально-виконавській підго-
товці майбутнього вчителя музичного мистецтва, 
яка уможливлює оволодіння першочерговими 
професійними вміннями та навичками.
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