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НАВЧАЛЬНИЙ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
АНСАМБЛЬ – ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ
Оркестрово-ансамблева підготовка студентів-інструменталістів у системі університетської освіти здійснюється в межах музично-інструментальної підготовки, складовими якої
є теоретичні, методичні і практичні навчальні дисципліни,
заняття з яких проводять у колективній, груповій та індивідуальній формах.
Оркестрово-ансамблеву підготовку музиканта-виконавця
ми розуміємо як процес навчання студентів в оркестровому
й ансамблевому класах і, водночас, як результат, що характеризується рівнем володіння оркестровим інструментом (інструментами), сформованістю ансамблевих навичок та культури колективно-інструментального виконавства.
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На музично-педагогічних і мистецьких факультетах університетів найбільш поширеними є оркестри та ансамблі народних інструментів. Як зазначає М. Давидов, народно-інструментальне музичне мистецтво сучасної незалежної України
є органічною часткою цілісної вітчизняної культури. Творчі,
виконавські, науково-методичні та педагогічні напрацювання у цьому жанрі відбивають глибокий зміст і неповторність
національного характеру; вони є активними засобами творчого взаємопроникнення з музичним всесвітом, бо сама природа музичного інструментарію, покликаного відображати
загальнолюдські почуття, не обмежена національними кордонами, а має інтернаціональний аспект звучання [2, 7].
Специфіка навчання студентів в оркестрах народної музики полягає в тому, що оркестр є не тільки навчальним, але й
концертним колективом, у складі якого вони проходять музично-виконавську практику [4, 4]. Означена теза стосується також і навчальних ансамблів. Підготовка концертної або
конкурсної програми мобілізує виконавські можливості кожного з учасників колективу, додає мотивації, захоплює, спрямовує на досягнення якісного результату, обумовлює партнерську взаємодію та колегіальність у вирішенні завдань.
На заняттях оркестрового й ансамблевого класів студенти старших курсів (залежно від завдань навчального курсу)
також опановують основи керівництва музично-інструментальним колективом у процесі роботи над оркестровими й
ансамблевими творами різної форми, реалізуючи знання та
навички, набуті на заняттях з оркестрового диригування,
спеціального інструменту, музично-теоретичних дисциплін
та фахових методик.
Враховуючи освітнє значення навчальних оркестрів та ансамблів, ми уточнили дефініцію навчальний народно-інструментальний ансамбль і визначили його як одну із форм музично-інструментальної підготовки фахівців, що ґрунтується
на принципах колективного музикування та забезпечує опанування навичок гри на народних інструментах, набуття досвіду ансамблевого виконавства та професійного спілкуван102

ня, розвиток творчих здібностей та професійно-особистісних
якостей студентів.
Серед принципів колективного музикування ми виокремили наступні: узгодженість і взаємозалежність виконавських
дій партнерів з ансамблю; колективна співтворчість учасників і керівника ансамблю в дотриманні авторського задуму
композитора; колегіальність у вирішенні творчих завдань;
зацікавленість викладача та студентів у результатах спільної
діяльності, спрямованість спільних зусиль учасників і керівника ансамблю на досягнення високого музично-виконавського рівня колективу.
Оскільки навчальні ансамблі є творчими лабораторіями,
у яких студенти-інструменталісти набувають досвід фахової
діяльності, то на заняттях ансамблевого класу студенти мають змогу опанувати основні навички роботи з народно-інструментальним колективом, які потім можуть реалізувати у
подальшій професійній роботі.
Для цього викладач-керівник залучає такі методи та види
освітньої діяльності музикантів-виконавців, які неможливо
відтворити в умовах лекційних та індивідуальних занять з
фаху, зокрема моделювання педагогічних ситуацій у навчальному ансамблі та відпрацювання навичок керівництва інструментальним колективом (організаційні методи, репетиційна техніка тощо).
Вивчаючи теоретичний аспект проблеми, студенти засвоюють принципи організації та діяльності навчального народно-інструментального ансамблю, навчаються добирати репертуар, опановують методи роботи з колективом. В умовах
такого активного освітнього процесу «студенти-керівники»
мобілізують усі свої знання і вміння, щоб створити обстановку
творчості, продемонструвати свою педагогічну й музично-методичну компетентність та оригінальний стиль керівництва
ансамблем. До того ж, виконання ансамблістами ролі керівника колективу актуалізує ще один важливий аспект професійної діяльності – вміння робити аранжування та переклад
музичних творів для відповідного інструментального складу.
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Отже, навчальний народно-інструментальний ансамбль –
невід’ємна складова фахової підготовки студентів-інструменталістів, що забезпечує особистісний розвиток музиканта-виконавця, сприяє вдосконаленню його ансамблевих навичок, набуттю практичного досвіду професійної діяльності,
необхідного для роботи в закладах освіти та музичних колективах.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА ВІННИЧЧИНІ
Актуальним завданням сьогодення є проведення мистецьких заходів, спрямованих на збереження й розвиток традиційної культури, підтримку культурного різноманіття регіонів.
Сьогодні на Вінниччині професійне навчання гри на народних інструментах базується в декількох навчальних закла104

