ISSN (Print): 2304–5809
ISSN (Online): 2313–2167

Науковий журнал

«Молодий вчений»
№ 3 (55) березень 2018 р.
Частина 3

Редакційна колегія журналу

Базалій Валерій Васильович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Балашова Галина Станіславівна – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Гриценко Дмитро Сергійович – кандидат технічних наук (Україна)
Змерзлий Борис Володимирович – доктор історичних наук (Україна)
Іртищева Інна Олександрівна – доктор економічних наук (Україна)
Коковіхін Сергій Васильович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Лавриненко Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Лебєдєва Надія Анатоліївна – доктор філософії в галузі культурології (Україна)
Морозенко Дмитро Володимирович – доктор ветеринарних наук (Україна)
Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук (Україна)
Нетюхайло Лілія Григорівна – доктор медичних наук (Україна)
Пекліна Галина Петрівна – доктор медичних наук (Україна)
Писаренко Павло Володимирович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Романенкова Юлія Вікторівна – доктор мистецтвознавства (Україна)
Севостьянова Наталія Іларіонівна – кандидат юридичних наук (Україна)
Стратонов Василь Миколайович – доктор юридичних наук (Україна)
Ходосовцев Олександр Євгенович – доктор біологічних наук (Україна)
Шаванов Сергій Валентинович – кандидат психологічних наук (Україна)
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович – доктор технічних наук (Україна)
Шапошников Костянтин Сергійович – доктор економічних наук (Україна)
Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук (Україна)
Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук (Україна)
Шерман Михайло Ісаакович – доктор педагогічних наук (Україна)
Шипота Галина Євгенівна – кандидат педагогічних наук (Україна)
Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук (Україна)

Міжнародна наукова рада

Arkadiusz Adamczyk – Professor, dr hab. in Humanities (Poland)
Giorgi Kvinikadze – PhD in Geography, Associate Professor (Georgia)
Janusz Wielki – Professor, dr hab. in Economics, Engineer (Poland)
Javad Khamisabadi – Professor, PhD in Industrial management (Iran)
Inessa Sytnik – Professor, dr hab. in Economics (Poland)
Вікторова Інна Анатоліївна – доктор медичних наук (Росія)
Глущенко Олеся Анатоліївна – доктор філологічних наук (Росія)
Дмитрієв Олександр Миколайович – кандидат історичних наук (Росія)
Марусенко Ірина Михайлівна – доктор медичних наук (Росія)
Швецова Вікторія Михайлівна – кандидат філологічних наук (Росія)
Яригіна Ірина Зотовна – доктор економічних наук (Росія)
Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у:
Національній бібліотеці України імені В.В. Вернадського,
Науковій електронній бібліотеці Elibrary.ru, Polish Scholarly Bibliography
Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.
Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016)
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 18987–7777Р від 05.06.2012 р.,
видане Державною реєстраційною службою України.

Обкладинка журналу присвячена запроектованому регіональному ландшафтному парку «Гілея».
Даний парк – одна з категорій природно-заповідного фонду України, покликаний на регіональному рівні
забезпечити збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів, створення
умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах
з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об'єктів.

Відповідальність за зміст, добір та викладення фактів у статтях несуть автори. Редакція
не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Матеріали публікуються в авторській редакції. Передрукування матеріалів, опублікованих в журналі, дозволено тільки зі згоди автора
та редакції журналу.
© Науковий журнал «Молодий вчений», 2018
© Дизайн, Видавництво «Молодий вчений», 2018

iv

«Молодий вчений» • № 3 (55) • березень, 2018 р.

Филиппова О.Н.

Творчество В.Д. Орловского –
представителя плеяды мастеров
русской национальной школы
пейзажной живописи (1842-1914 гг.)

Леонтієва С.Л.

501

Цюпа Н.П.

Вплив музичного світогляду
ХХ століття на роботу вокалістів

510

Педагогічні науки
O integracji teoretycznych i praktycznych
aspektów badania socjalno-psychologicznej
513
adaptacji studentów-cudzoziemców
Вінтюк Ю.В.

518

Власова С.А.

Вокально-ансамблеві навички
у системі художньо-інтерпретаційної
діяльності колективу

523

527

Дорошенко О.В.

Генеза або ретроспектива
питання формування
професійної компетентності
майбутніх соціальних працівників

539

зміст

548

Корницька І.А.

551

Кученьов Д.В., Лівак В.А.

555

Латко В.Б.

Мідні духові інструменти
в українському музичному просторі

578
582

Піонтковський-Вихватень Б.О.

Історичний аналіз психолого-педагогічного
супроводу обдарованих дітей
в загальноосвітніх навчальних
закладах України ХХ ст.
586
Інтерактивні методи соціально-педагогічної
роботи з підлітками групи-ризику
в контексті профілактики
соціально-небезпечних хвороб
590

594

Черкашин О.В.

597

Шпитальова О.В.

Арт-технології у формуванні творчої
особистості студента засобами народного
декоративно-прикладного мистецтва
602

Юлдашева І.О., Зорін В.В.

Специфіка та методологічні нюанси
діяльності піаніста-концертмейстера

607

Філологічні науки
Грабовська Н.А.

Тема свободи та сваволі
у романі Енн Бронте
«Незнайомка з Вайлдфелл-Холлу»

612

Губа Л.В.

Художній концепт як репрезентант
поетичної мовної свідомості

616

Юридичні науки
Зубачова І.С.

559

Історія становлення
Верховного Суду України

563

До проблем історичних
передумов утворення СРСР

Левченко А.В.

Методологічні аспекти
виховання артиста хору

574

Паламар С.П.

Світове мистецтво в житті
і творчості Тараса Шевченка

535

Ковальчук В.І., Данькевич В.О.

Виконавська майстерність баяніста
у контексті актуалізації
народного мистецтва

Інформаційні технології
як засіб інтенсифікації
вивчення англійської мови

Формування у молодших школярів
знань про пожежогасіння:
сучасний стан проблеми

Впровадження інноваційних технологій
навчання у процесі професійної підготовки
543
студентів закладів вищої освіти

Розвиток пізнавальної активності
учнів початкових класів засобами
навчальних онлайн-сервісів

Новик І.М., Сащук Т.В.

Book trailer як засіб формування
читацьких інтересів молодших школярів

532

Ковальчук В.І., Щербак А.В.

Деякі аспекти стратегічного управління
розвитком закладу вищої освіти

570

Цюпа Н.П.

Журавська Н.С., Діхтяренко Л.В.,
Шкіринець А.Ю.

Сучасний стан та перспективи
державного управління в Україні

Аспекти професійного становлення
майбутнього педагога

Методичні аспекти роботи
над вокальним диханням
(за методикою І. Прянішникова)

Дьоміна О.М.

Розвиток творчих здібностей учнів
в позаурочний час
за допомогою сервісів WEB 2.0

Мельник І.М.

Сосюра М.О.

Григорчук Т.В.

Структура компетенцій фахівців
з маркетингу суб’єктів
соціокультурної сфери

567

Овчаренко З.П.

Łucenko W.І., Łucenko O.W.

Дослідження емоцій у навчальній роботі
зі студентами-психологами

Вокально-фортепіанний ансамбль
в дискурсі творчої діяльності
концертмейстера та вокаліста

620

Новиков О.В., Андрійцьо А.М.
624

567

«Young Scientist» • № 3 (55) • March, 2018
УДК 784:786.2.087.4

Вокально-фортепіанний ансамбль в дискурсі
творчої діяльності концертмейстера та вокаліста
Леонтієва С.Л.

Інститут мистецтв
Київського університету імені Бориса Грінченка

П

остановка проблеми. Серед прикладів
професійної спрямованості музичної дільності особливе місце займає ансамблеве виконавство та якщо ансамбль споріднених інструментів
або вокалістів має спільні виконавські завдання,
то безпосередньо вокально-фортепіанний дует
має спільне завдання при достатньо різноманітному спектру виражальних засобів відмінних
один від одного за виконавською технікою та звукодобувальною системою. З одного боку голос, як
інструмент вокаліста та фортепіано – клавішноударний інструмент. Але поєднанні твором, вони
мають спільну мету та завдання. Це створює
специфічну сферу музичної діяльності у формі
вокально-фортепіанного дуету. Ця сфера, перш
за все, тісно пов’язана зі спільною діяльністю вокаліста з концертмейстером, а тому є може розглядатися як вузькоспеціалізована тема у глобальному понятті «діяльність особистості».
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема діяльності досліджувалася багатьма філософами, педагогами, психологами. Значний внесок
у розвиток цієї проблеми внесли О.В. Брушлинський, Ф.М. Гоноболін, Л.П. Гримак, М.В. Гриньова,
Ю.О. Гусєв, В.В. Давидов, Л.О. Зеленов, Є.М. Іванова, Н.В. Кузьміна, О.М. Леонтьєв, В.С. Лозниця,
В.Б. Савицький, В.О. Сластьонін, Л.Д. Столяренко,
Х. Хекхаузен, Т.І. Шевченко та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В більшості своїй дослідження, що присвячені цьому питанню, висвітлюють
питання окремої роботи концертмейстера чи вокаліста, або розглядають без сумніву важливі
складові виконавської практики вокаліст-піаніст,
при цьому нівелюючи той факт, що процес спів
творчості має в собі більш ніж поєднання спільним твором та задумом композитора. Звідси походить й актуальність даної статті.
Мета роботи дослідити специфіку співтворчості вокаліста та концертмейстера у вокальнофортепіанному дуеті.
Виклад основного матеріалу. Соліст і піаніст
(концертмейстер) в художньому сенсі є членами
єдиного, цілого музичного організму. Мистецтво
акомпанементу – це такий ансамбль, в якому
фортепіано належить величезна, аж ніяк не підсобна роль, яка не вичерпується суто службовими
функціями гармонійної та ритмічної підтримки.

Особливістю ансамблевої творчості є взаємодія
декількох індивідуумів, кожен з яких привносить в колектив свій власний, індивідуальний, не
схожий ні на що інше внутрішній світ зі своїми
суб'єктивними якостями – характером, темпераментом, способом думок і т.д. «Справжнє поняття
колективу, – писав Л.Н. Раабе, – має на увазі органічне злиття індивідуальностей, особливу «колективну індивідуальність», якій і відрізняється
один ансамбль від іншого» [6, с. 6]. Тобто в основі
даного процесу знаходиться така форма діяльності, яка повинна забезпечувати творчу взаємодію усіх учасників ансамблю.
Традиційно підрозділяють діяльність на продуктивну і репродуктивну. Під продуктивною діяльністю розуміється така, за якої створюється
продукт, новий за своєю суттю. Репродуктивна
діяльність припускає створення продукту, що
повторює створене раніше. У такому поділі типів
діяльності значною мірою є присутнім соціальне,
тобто оцінка новизни продукту діяльності.
Н.Г. Дьяченко пропонує структуру діяльності
особистості, що складається з таких компонентів:
потреба – мотив – дія – мета – фактор зацікавленості [2, с. 18]. Відправним фактором діяльності
особистості є сформована потреба, яку автор визначає як осмислене й активне прагнення людини до певних умов життя і діяльності.
В контексті теми, якій присвячена дана стаття, фактором є конкретний сценічний виступ,
концертний варіант твору. Мотив – необхідний
компонент будь-якого акту діяльності, оскільки
практично будь-яка зовнішня інформація, що
надходить у центральну нервову систему, зіставляється з мотивацією, що домінує в даний момент
й оцінюється нею. Це поняття корелюється з існуванням спільного музичного твору у вокаліста
та концертмейстера, спільної інтерпретації цього
твору. Усвідомлення мотиву породжує в людині ясну мету і зумовлює певні дії, що забезпечують її реалізацію. Реалізована мета взаємодіє
з потребою й в такий спосіб формує та регулює
діяльність загалом, а такий чинник як зацікавленість впливає на ефективність і успішність
здійснення діяльності особистості.
Тобто між концертмейстером та вокалістом постає не тільки спільне завдання, скільки виникає
певна співтворчість, результатом якої повинна
© Леонтієва С.Л., 2018
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Стаття присвячена вивченню музичної діяльності в галузі співтворчості учасників ансамблю. Розглядається вокально-фортепіанний дует, як приклад ансамблевого виконавства співака та піаніста. Зроблено
акцент на структурі діяльності особистості, що базується на формулі «потреба – мотив – дія – мета –
фактор» та її втілення у співтворчості концертмейстера та вокаліста. Всі елементи формули розглядаються з позицій сценічної, практичної діяльності. В статті доведено, що спільна дія для реалізації сумісного
творчого результату це природній діалектичний прояв поєднання співучості одного інструменту (людського голосу) та ударності іншого (фортепіано як клавішно-ударний інструмент).
Ключові слова: співтворчість, вокаліст, концертмейстер, діяльність, вокально-фортепіанний ансамбль.
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стати існування перцептивних образів у слухача,
що базується на предметності при як засобу внесення в перцептивні образи синтезу властивостей
твору (що закладено композитором та епохою)
та властивостей вокально-фортепіанного дуету.
Взаємодію як організацію спільної діяльності
розглядає Г.М. Андрєєва [1, с. 114]. Дослідниця
наголошує на трьох можливих формах взаємодії:
1) спільно-індивідуальна діяльність – коли
кожний учасник робить свою частину спільної
роботи незалежно від інших. Ця форма набуває
актуальності в моменти роботи кожного учасника вокально-фортепіанного дуету над своєю
власною партією. Безсумнівно, що це стосується
перш за все технічних моментів вивчення тексту,
подолання технічних труднощів тощо.
2) спільно-послідовна діяльність – коли загальна задача виконується послідовно кожним учасником. У вокально-фортепіанному дуеті учасники,
які намагаються охопити твір повністю, намагаються передавати один одному низку звуків, де
кожен використовує свої власні виражальні засоби вступає в складну творчу взаємодію.
3) спільна взаємодіяльність – коли відбувається одночасна взаємодія кожного учасника
з усіма іншими. Саме ця, зазначена класифікація
взаємодії заслуговує на увагу, оскільки професійна взаємодія співака і концертмейстера належить до спільної взаємодіяльності.
При аналізі взаємодії має значення і той
факт, як усвідомлюється кожним учасником
його внесок у спільну діяльність. Саме це усвідомлення сприяє плануванню та побудові та корекції стратегії. Це корелюється з психологічним механізмом взаємодії, що заснована тільки
на взаєморозумінні між його учасниками. Саме
це є підґрунтям для втілення успішної стратегії
і тактики спільних дій, та їхнього взаємообміну.
Якщо стратегія взаємодії визначена характером
відношень, представлених діяльністю що виконується, то тактика взаємодії визначається безпосереднім уявленням про партнера.
Інакше кажучи, взаємодія тоді повноцінно існує в діяльності концертмейстера та вокаліста,
коли підсумком суб'єктивних дій є можливість
диференціації об'єктивних і суб'єктивних компонентів образу. Саме це дозволяє говорити, про
спільне відношення до я звуку як асоціації із
чимось подібним, схожим, для впізнання музики
(почув – уявив-згадав).
В такому контексті вочевидь стає важливим
роль та значення кожного з учасників дуету.
Слід уточнити, що вокально-фортепіанний дует –
це співтворчість двох художників і артистів. Співакові спочатку відведена роль соліста, і піаніст
часто залишається «в тіні» вокаліста, між тим як
він виконує зовсім не допоміжну роль, яка вичерпується чисто службовими функціями гармонії та ритмічної підтримки партнера. Обидва
виконавці є рівноправним членами єдиного, цілісного музичного організму.
Відповідно до Музичного словника Гроува,
етимологія слова «акомпанемент» походить від
французького accompagnement – «супровід», що
означає «всі голоси (шари музичної фактури),
що супроводжуюють провідну мелодію (лінію)»
[4, с. 24]. Таке бачення специфіки концертмейстерської роботи не цілком відповідає етимології

слова, що визначає уміння узгоджувати – гармонізувати дії ансамблістів. У цьому випадку піаніст-концертмейстер здійснює особливого роду
художню діяльність, що відрізняється від майстерності – уміння соліста» [3; 4].
Таким чином, в самому слові «концертмейстер» висвічується синтетична природа функцій піаніста в ансамблевому мистецтві: з одного
боку, лідера, майстра, з іншого – що супровод
жує, що підтримує. При цьому слід наголосити
на наявність в вокально-фортепіанному дуеті так
званого неформального лідера – вокаліста, саме
від його партії та виконавської манери повинна
йти ініціатива координатора міжособистісного
спілкування.. Таке спілкування може бути творчо продуктивним тільки в тому випадку, якщо
воно правильно організована і направлена на вирішення конкретних професійних завдань, що
стоять перед музикантами. Бо кінцевою метою
постає грамотна інтерпретація твору, його виконавство на концертній естраді.
Звісно, що спільне виконання відрізняється
тим, що і загальний план, і всі деталі інтерпретації твори є плодом роздумів і творчої фантазії
не одного виконавця, а обох партнерів по виконанню – вокаліста і концертмейстера – і реалізуються вони їх об'єднаними зусиллями. Процес
дозрівання художнього задуму і процес його втілення в конкретних звукових образах у партнерів по ансамблю можливи при спільній роботі.
Створення спільного плану інтерпретації, художнього образу твору в цілому – процес надзвичайно індивідуальний і майже не піддається
фіксації і спостереженню. Зазвичай і вокаліст,
і концертмейстер можуть лише дуже приблизно пояснити словами сутність своїх намірів, тому
вони частіше вважають за краще безпосередньо
музичний показ, використовуючи основні засоби
музичної виразності – фразіровку, темп, динаміку та ін.
Також необхідним вважається вказати, що
партнери по ансамблю починають роботу з розкриття змісту, з виявлення художнього образу
і стилю твору і, виходячи з цього, шукають характер звучання, тембральність, нюанси, темп
та ін. Працюючи над вокальним твором, необхідно дбайливо звертатися з літературним текстом,
заглиблюватися в задум автора – виконавці повинні знати, чим навіяно той чи інший вірш, за
яких обставин виник даний твір. Для того щоб
відчути потрібний стиль і характер виконання,
треба чуйно і дбайливо ставитися до задумів авторів літературних текстів і втілює їх музиці.
Висновки. В аспекті спільної діяльності вокаліста і концертмейстера виконання твору постає як результат творчої взаємодії, яка є в свою
чергу досягненням вищого рівня сумісної виконавської діяльності. Співтворчість між співаком
і концертмейстером виникає як конкретне втілення діалектичного природнього розвитку, як теза
та антитеза вокального та інструментального,
відповідно така діяльність пропагує певну специфіку, яка ґрунтується на міжособистісній сумісності партнерів, заснованої на оптимальному
поєднанні (подібності або взаємодоповнюваності)
індивідуально-психологічних характеристик особистості, таких як: ціннісні установки, інтереси,
мотиви, потреби, особливостей темпераменту.
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Міжособистісна сумісність індивідів забезпечує продуктивність спілкування і при певних
умовах здатна переростати в сумісність групову, що є соціально-психологічним показником
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згуртованості учасників вокально-фортепіанного ансамблю, яка постає наслідком формування
відповідної потреби, мотиву та спільні дії для її
реалізації.
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ВОКАЛЬНО-ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ В ДИСКУРСЕ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И ВОКАЛИСТА
Аннотация
Статья посвящена изучению музыкальной деятельности в области сотворчества участников ансамбля.
Рассматривается вокально-фортепиано дуэт, как пример ансамблевого исполнительства певца и пианиста. Сделан акцент на структуре деятельности личности, основанный на формуле «потребность –
мотив – действие – цель – фактор» и ее воплощение в сотворчества концертмейстера и вокалиста.
Все элементы формулы рассматриваются с позиций сценической, практической деятельности. В статье доказано, что совместное действие для получения совместного творческого результата это естес
твенное диалектическое проявление синтеза напевности одного инструмента (человеческого голоса)
и ударности другого (фортепиано как клавишно-ударный инструмент).
Ключевые слова: сотворчество, вокалист, концертмейстер, деятельность, вокально-фортепианный ансамбль.
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Summary
The article is devoted to the study of musical activity in the field of co-creation of the ensemble members.
The vocal-piano duo, as an example of the ensemble performance of the singer and pianist, is considered.
The emphasis is placed on the structure of the personality activity based on the formula "need – motive – action – goal – factor" and its implementation in the co-operation of the concertmaster and vocalist.
All elements of the formula are considered from the point of view of the stage, practical activity.
It is proved in the article that the joint action to realize a coherent creative result is a natural dialectic
manifestation of the combination of the coherence of one instrument (human voice) and piano as a keyboard perkussion instrument).
Keywords: co-creation, vocalist, concertmaster, activity, vocal-piano ensemble.
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