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ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

ПРИ НАВЧАННІ ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ 

 

Однією з актуальних проблем, пов’язаних з навчально-виховним 
процесом у вищій школі, є розробка інноваційних методик навчання 
студентів гри на музичних інструментах, під впливом яких буде відбуватися 
формування майбутніх учителів з урахуванням їх професійної діяльності. У 
цьому аспекті важливого значення набуває самостійна робота студентів, що 
все більше входить у педагогічний процес. Її актуальність тісно пов’язана із 
завданням інтенсифікації навчання, посиленням її розвиваючого ефекту.  

Проблеми стимулювання розумової самостійної діяльності студентів у 
процесі навчання здавна привертали увагу багатьох представників світової 
педагогічної думки – Я.А. Коменського, Й.С. Песталоцці, А. Діс-тервега та 
ін. Дидактичне кредо А. Дістервега, наприклад, знайшло чіткий вияв у таких 
рекомендаціях педагогам: «Спонукай його (учня) переробляти матеріал, 
укоріни це йому настільки у звичку, щоб він не умів діяти інакше, відчував 
себе неспокійним, коли це не відбувається; щоб він мав у цьому внутрішню 
необхідність! Подібно тому, як ніхто не може за нього, тобто з користю для 
нього, їсти, пити та перетравлювати їжу, так ніхто інший не може ні в якому 
відношенні бути його замісником. Він має всього досягнути сам» [10, 168]. 

Методиці навчання гри на музичних інструментах у вищих навчальних 
закладах присвятили свої дослідження І. Алексєєв, Л. Баренбойм, М. Давидов, 
В. Кузовлев, І. Любомудрова, Г.Ципін, Л. Щапов. Роль та місце самостійної 
роботи підкреслили у своїх наукових працях Л. Баренбойм, Б. Кременштейн, 
Г. Ципін. Проте організаційно-методичні принципи самостійної роботи та її 
значення при виконанні домашніх завдань є недостатньо вивченими, що й 
зумовило вибір теми нашого дослідження. 

У чому ж причина підвищеного інтересу педагогів та методистів різних 
спеціальностей до проблеми самостійної діяльності? Сучасними психолого-
педагогічними дослідженнями доведено, що самостійність мисленнєвих 
операцій – одна із головних психологічних передумов успішного оволодіння 
знаннями, уміннями, навичками. А отже, самостійний підхід студента до 
вирішення тих ти інших конкретних завдань – найважливіша мета для 



викладача будь-якого фаху, ігнорування якої веде до дуже серйозних 
педагогічних прорахунків. На думку Г.М. Пипіна, поняття самостійності у 
навчанні музики є достатньо містким та багатоплановим, воно виявляє себе 
на різних рівнях, синтезуючи (наприклад, при навчанні грі на музичному 
інструменті) уміння студента без сторонньої допомоги зорієнтуватися у 
незнайомому музичному матеріалі, скласти переконливу інтерпретаторську 
«гіпотезу», і готовність самому віднайти ефективні шляхи роботи, необхідні 
прийоми та засоби втілення художнього задуму, і здатність критично оцінити 
результати власної музично-виконавської діяльності… [10, 169]. Кожному 
педагогу-музиканту відомо, що результат занять набагато покращується за 
умови активності студента, яка залежить від самого студента, але її прояву 
сприяють і методика проведення занять, і умови, які створюються педагогом. 
Саме самостійна робота сприяє розвитку високої активності. 

Не випадково видатний педагог К.Д. Ушинський важливого значення у 
житті та вихованні людини надавав самостійній роботі та вважав її основним 
підґрунтям «будь-якого плідного вчення». Він підкреслював, що «самостійна 
діяльність торкається усіх психічних функцій людини: уваги, пам’яті, уяви, 
мислення, почуття, волі, і що особистість має у своєму розпорядженні 
величезні ресурси для розвитку активності та самостійності» [9, 226]. І тому 
К.Д. Ушинський поставив на перше місце активність, оскільки вихідною 
точкою стимулювання таких якостей музичного інтелекту, як самостійність, 
творча ініціатива може і повинна слугувати будь-яка активізація мислення, 
що і є основним у низці відповідних педагогічних завдань. 

Найбільш сприятливим ґрунтом для виховання самостійності студента 
є позааудиторна, домашня робота. У ній студенту доводиться без сторонньої 
допомоги аналізувати, зіставляти та узагальнювати явища – активно мислити 
на основі уже набутого досвіду. В умовах домашньої роботи студент 
самостійно вивчає нотний текст, аналізує якість звучання, визначає технічні 
труднощі, тобто глибше пізнає та осмислює свою діяльність, пильніше 
придивляється до різних явищ та бачить їх причинові зв’язки. 

Визначний баяніст-теоретик В.Кузовлєв вважає, що однією з 
необхідних якостей студента є вміння працювати самостійно вдома. Можна з 
упевненістю стверджувати, що це визначає зростання молодого музиканта та 
є гарантією його успішної роботи у майбутньому. У цьому зв’язку 
першорядного значення набувають доступність, здатність виконання 
домашнього завдання. При цьому необхідно враховувати наступне: обсяг 
матеріалу, термін виконання, складність завдання та працездатність студента 



[5, 9]. Невиконання домашнього завдання є сигналом для педагога і він 
зобов’язаний з’ясувати його причину. Насамперед він повинен поставити 
питання собі, чи здійсненним було домашнє завдання? Педагоги дуже часто 
звинувачують студентів у лінощах, неорганізованості. Але уявіть стан 
студента, який багато працював удома, але на заняття прийшов 
непідготовлений. І досить часто бувають випадки, коли педагог, замість того, 
щоб поставити подумки «двійку» собі, впевненою рукою ставить погану 
оцінку студенту. Велике педагогічне мистецтво полягає у вмінні правильно 
визначити об’єм і складність домашньої роботи.  

Важливе значення має конкретність домашнього завдання. 
Досвідчений педагог формулює завдання таким чином, щоб на занятті було 
легко визначити, скільки і як займався студент. Чи може, наприклад, педагог 
оцінити роботу студента, якщо він лише говорить: «Грати впевнено, без 
помилок»; «Грати ритмічно, не прискорювати» чи «Грати з нюансами». 
Неодноразові нагадування про правильне виконання не принесуть ніякої 
користі – студент повинен почути та усвідомити свої помилки. Для цього 
необхідно спростити завдання: запропонувати грати у повільному темпі 
невеликий уривок чи навіть кілька тактів. І лише після того, коли помилки 
будуть усунені, можна дозволити студенту продовжувати роботу вдома.  

Важливим етапом занять є перевірка домашнього завдання. Педагог 
повинен надати можливість студенту «висловитися» повністю, не переривати 
гру зауваженнями. Лише з’ясувавши, наскільки засвоєно домашнє завдання, 
викладач зможе вибудувати подальшу роботу над музичним твором. На 
жаль, часто буває інакше: педагог зупиняє студента на перших тактах і 
працює над ними все заняття. У результаті залишається нез’ясованим, як 
виконане завдання і на що насамперед варто звернути увагу.  

У результаті складних мисленнєвих процесів створюється диференціація 
музично-рухових уявлень і моторики, йде накопичення досвіду роботи над 
музичними творами, а разом з тим розвивається й логіка музичного 
мислення, що лежить в основі формування учителя музики. Пригадування та 
відтворення того, що здійснювалося на заняттях з педагогом, розвиває та 
дисциплінує пам’ять на рухи та відчуття (м’язові, слухові та ін.), що 
пов’язані зі створенням професійного звучання музично-змістових образів та 
емоцій. Самостійна роботу підсилює ініціативу студента, дає широкий 
простір для уяви, без якої не може бути творчого початку. Творче мислення і 
творча уява розвиваються у молодої людини, виконавець він чи 
музикознавець, композитор чи режисер, письменник чи математик, – лише у 



самостійних пошуках, у самостійному зіставленні явищ, у самостійному 
відборі та оцінці [3, 66]. 

У процесі самостійного досягнення необхідних результатів у студента 
бувають труднощі, а іноді й невдачі; потрібно не лише з’ясувати їх причини, 
але й намагатися набути вмінь і навичок для їх подолання. Разом із 
допитливістю, цікавістю та іншими пізнавальними здібностями (логічним 
мисленням, уявою, пам’яттю) такі вміння і навички створюють психологічну 
основу для стійкого прагнення до підвищення майстерності гри на 
інструменті. 

При виконанні домашнього завдання студент визначає кількість (що 
він зробив) і якість виконаної роботи (чи досяг він бажаного результату, 
наскільки закріпив знання, набуті на індивідуальних заняттях, та ін.) і, 
нарешті, ступінь її завершеності. Таким чином студент оволодіває навичками 
організованої, продуманої роботи, самодисципліною, що у підсумку визначає 
культуру трудової діяльності. 

Виховання навичок, особливо рухових, якими є гра на музичному 
інструменті, вимагає щоденних, систематичних занять, особливо на етапі їх 
формування та закріплення. Перенесення тривалих обов’язкових технічних 
вправ у самостійну роботу студента збільшує темп та підвищує ступінь 
оволодіння руховими навичками, вивільняє час на занятті, дає можливість 
поглибити професійну підготовку майбутнього учителя музики. 

Як відомо, самостійне вивчення окремих музичних творів чи п’єс 
дитячого репертуару включається в індивідуальний план студентів музичних 
спеціальностей. За складністю самостійна п’єса повинна бути дещо 
простішою щодо тих, які вивчаються під керівництвом педагога. 
Розпочинати самостійне вивчення таких творів треба з першого року 
навчання, але підходити до цього питання індивідуально, враховуючи 
ступінь підготовленості студента, його музичне мислення та технічні 
навички. 

Враховуючи, що значна частина роботи над музичними творами та 
шкільним репертуаром проводиться не у присутності педагога, а у процесі 
домашніх занять, особливого значення набуває їх правильний режим. З 
перших індивідуальних занять на інструменті студент повинен привчатися 
робити самостійно те, що він спроможний зробити без педагога. А.П. Щапов 
відзначає, що музичне мислення студента розвивається насамперед у 
спільній роботі над художньою обробкою твору. При цьому вказує, що «для 



того, щоб мати можливість приділяти достатню увагу розвиткові музичного 
мислення, необхідно, щоб заняття було звільнене від усієї тієї роботи, яку 
студент на конкретній стадії свого розвитку може уже виконувати 
самостійно» [11, 43]. 

Важливе значення має аналіз результатів кожного заняття. 
Усвідомлений підсумок аудиторної роботи над твором є вихідним моментом 
для подальшої самостійної роботи студента. Видатний музичний критик, 
друг і пропагандист творчості П.І. Чайковського Г.А. Ларош вказує, що 
найважливішим завданням педагога є вміння організовувати і розумно 
направляти самостійність студента [6, 267]. 

Навчальна діяльність студента завдяки самостійній роботі стає 
щоденною і перетворюється у неперервний процес. Лише у практичній, 
самостійній роботі студенти можуть навчитися використовувати набуті 
знання і навички, застосовувати їх на уроках музики у школі. 

Спостереження за виконанням самостійних завдань, облік досягнень і 
недоліків у домашній роботі дозволяють педагогу зробити деякі висновки та 
на їх основі при необхідності змінювати методику навчання, вносити у неї 
щось нове, створювати умови для безперервного удосконалення навчального 
процесу, для підвищення його ефективності. 

Необхідною передумовою успішного виконання самостійної роботи є 
достатньо розвинений самоконтроль, який разом з увагою важливо 
виховувати щоденно, щоб вони стали потребою, здатністю студентів, які 
могли б самостійно працювати так само, як і під керівництвом педагога. 

Самоконтроль – це самостійна оцінка відтворюваного звучання та дій, 
що його створюють. Така оцінка можлива лише за наявності у студента 
чіткого уявлення (знання) про те, що треба відтворити, і як це зробити, а 
також уміння зіставляти відтворюване звучання та дії, що виконуються, зі 
звучаннями та діями, правильними у цій ситуації. Студента потрібно вчити 
умінню зіставляти, відзначати свої недоліки та досягнення. Такі уміння 
дозволять при самостійній роботі виявити свої помилки, попередити 
можливість їх появи та утриматися від небажаних дій. 

Самоконтроль обов’язково передбачає певний рівень самостійності. Її 
треба виховувати на заняттях постійно. У процесі розвитку самостійності та 
оволодіння студентом навичкою правильної оцінки своєї гри буде відпадати 
необхідність у постійному втручанні педагога. Самостійна робота стає дієвим 
засобом на індивідуальних заняттях з музики лише тоді, коли вона 



проводиться систематично і організована у чітко продуману систему завдань. 
В основі цієї системи повинно бути поступове збільшення ступеня 
самостійності студента. Педагогу важливо чітко усвідомлювати, що може 
зробити студент самостійно у певний конкретний період навчання. Так, у 
початковий період занять, коли у студента ще немає достатньо 
диференційованих понять про професійні якості музиканта-інструменталіста, 
він самостійно може працювати над руховими елементами, що спрямовані на 
правильну посадку, постановку ігрового апарату, аплікатуру. 

Ефективність самостійної роботи залежить від методики її організації. 
Вона повинна бути органічним продовженням роботи на занятті. Зміст 
домашніх завдань необхідно будувати так, щоб студент при їх виконанні 
опирався на навички та знання, набуті ним на заняттях. Неодмінною умовою 
ефективності самостійної роботи є поступовість ускладнення завдань. Вона 
здійснюється шляхом переходу від простих, нескладних, коротких за часом 
виконання завдань до більш складних і тривалих. Ускладнення завдань та 
підвищення складності самостійної роботи не повинні перевищувати 
індивідуальних можливостей студента. Плануючи завдання, дуже важливо 
правильно визначити, що може зробити студент самостійно. Заниження 
посильної складності самостійної роботи може сповільнити розвиток та 
навчання студента. Занадто важке завдання знижує якість самостійної 
роботи, може з’явитися невпевненість у своїх можливостях.  

Готуючи студенту завдання треба чітко визначити ступінь, значення та 
необхідність його для формування навичок та умінь музичного розвитку. 
Кожен студент, що виходить із заняття, завжди повинен знати, яка наступна 
найближча мета його роботи над будь-яким твором, що вивчається, та який 
шлях до її досягнення [7, 50]. Педагог повинен детально пояснити, як треба 
виконувати домашнє завдання, при цьому звернути увагу на труднощі та 
важливі моменти його виконання, а також визначити конкретні вимоги, яким 
повинна відповідати виконана робота. Також педагогу необхідно добре 
продумати домашнє завдання студента і не перевантажувати його пам’ять 
численними вказівками. Вони мають бути досить зрозумілими за змістом та 
чіткими за формулюванням. 

Велику роль у ефективності самостійної роботи студента має перевірка 
виконання домашнього завдання. Вона організовує та стимулює студента, як 
вид зворотного зв’язку, є необхідною ланкою навчання. Тому кожне домашнє 
завдання має бути перевірене педагогом із визначенням якості виконання, із 
з’ясуванням помилок та аналізом їх причин і способів виправлення. У 



результаті перевірки позааудиторних завдань як правило бувають помітні 
позитивні чи негативні зрушення у роботі студента. І якщо будуть негативні 
результати, то необхідно ретельно перевірити весь процес самостійної 
роботи студента шляхом спостереження за виконанням домашнього завдання 
на занятті. 

Поступово засвоєння умінь та навичок гри на музичному інструменті, 
виховання самостійності та навичок позааудиторної роботи з закріплення 
досягнутого, робота на заняттях усе більше концентрується на нових 
виконавських задачах і на тому, що студент засвоює важче. 

Ось уже упродовж 10-12 років на своїх індивідуальних заняттях із 
музичного інструменту (баян, акордеон) я проводжу «конкурси» зі 
студентами свого класу на краще виконання шкільного репертуару, що 
вивчається винятково самостійно без мого втручання. Такий методичний 
прийом дуже активізує студентів, примушує самостійно думати і самостійно 
діяти. Як показала практика, такі академконцерти краще проводити не на 
матеріалі п’єс для прослуховування, а на піснях зі шкільного репертуару. У 
цьому випадку відбувається синтез з іншими заняттями: вокал, сольфеджіо, 
гармонія (коли треба зробити перекладення для баяна, акордеона), практика у 
школі. Дуже важливо вибудувати режим самостійної роботи студента, 
створити її періодичність. Режим позааудиторної роботи значною мірою 
визначається індивідуальними можливостями студента, цілеспрямованістю 
та працездатністю. Усе те, що досягається на індивідуальних заняттях, 
повинно закріплюватися студентом самостійно у той же чи наступний день 
(не пізніше) після занять з педагогом. Це необхідно тому, що виконання 
домашнього завдання пов’язане з руховими, слуховими та іншими 
відчуттями, які (особливо слухові), повністю не відображаючись у 
свідомості, швидко забуваються.  

При застосуванні домашньої роботи студента частина навчального 
процесу здійснюється поза індивідуальними заняттями, у відсутності 
педагога. Але роль педагога у навчанні при цьому не зменшується, а навпаки, 
збільшується, стає складнішою та ширшою. Самостійність студента в оцінці 
виконання домашнього завдання, у виправленні помилок і у складанні плану 
своєї майбутньої роботи – чудовий спосіб виховання гарного учителя музики 
у середній школі. Сфера керівництва навчальним процесом розширюється, 
виходить за межі індивідуальних занять. Як вид навчальної діяльності 
самостійна робота студента вимагає від педагога знань її організації та 
застосування, а також уміння певним способом пристосовувати та 



націлювати традиційну методику гри на музичних інструментах на 
позааудиторні заняття студента. Індивідуальні заняття будуються з 
урахуванням підготовки і перевірки самостійної роботи студента. 
Педагогічна ефективність самостійної роботи значною мірою визначається 
якістю її керівництва педагогом. Це уміння вимагає великої педагогічної 
майстерності. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Асафьев Б.В. Музыка в современной общеобразовательной школе // 
Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М., 
1965. 

2. Баренбойм Л.А. Путь к музыцированию – Л., 1973. 
3. Баренбойм Л.А. О самостоятельности // Советская музыка. – 1963. – 

№ 9. 
4. Коган Г.М. У врат мастерства. – М., 1961. 
5. Кузовлев В.П. Дидактические принципы доступности и искусство 

педагога. – Баян и баянисты (Сборник методических материалов). – Ч. 2. 
– М., 1974. 

6. Ларош Г.А. Музыкально-критические статьи. – СПб, 1894.  
7. Любомудрова И. Педагог и ученик. Проведение урока. – Очерки по 

методике обучения игры на фортепиано. – Вып. 1. – М., 1955. 
8. Неровных В.А. Философское и психологическое обоснование 

К.Д. Ушинским проблемы воспитания и самостоятельности. Новые 
исследования в педагогических науках. – Вып. 1. – М., 1963. 

9. Ушинский К.Д. Сочинения. – Т. 2. – М., 1948. 
10. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984.  
11. Щапов А.П. Этюды о фортепианной педагогике. – М., 1934. 
 


