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Загальний обсяг курсу – 135 год.
Практичних – 74 год.
Самостійних – 61 год.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма з предмета «Методика викладання гри на
фортепіано» розрахована на студентів вищих навчальних закладів культури і
мистецтв І-ІІ рівнів акредитації на основі базової і повної загальної середньої
освіти.
Навчальна програма позначає всебічні грані педагогічної роботи
викладача-піаніста і розкриває призначення дисципліни, її місце у системі
підготовки фахівця.
Програма укладена з урахуванням вимог державного стандарту
нормативного предмета «Методика викладання гри на фортепіано».
Предмет «Методика викладання гри на фортепіано» є складовою
частиною професійної підготовки студентів і має ціллю надати студентам
теоретичні знання, які повинні стати фундаментом майбутньої практичної
діяльності – спочатку на навчальній практиці, а потім і в самостійній
викладацькій роботі в ДМШ і ШЕВ.
Цей предмет також сприяє більш ефективній і свідомій самостійній
праці студента за інструментом, допомагає перш за все «вчити себе самою»:
аналізувати, узагальнювати, робити висновки, користуватися методичною
літературою.
Курс методики можна умовно розподілити на чотири розділи. Вступ дає
уяву про зміст курсу і вимоги до студентів, а також містить інформацію, що
повинна збагатити уявлення студентів про походження фортепіано і шляхи
розвитку фортепіанної педагогіки.
Перший

розділ

містить

стислий

історичний

фортепіанної педагогіки від клавірної до сучасної.
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огляд

розвитку

Другий розділ включає декілька тем, які мають метою уточнити,
деталізувати, поглибити знання студентів у галузі загальних професійних
уявлень – таких як засоби музичної виразності, музичні здібності та їх
розвиток, вивчення музичного твору, методика проведення індивідуального
уроку з фаху, планування роботи...
Третій розділ цілком присвячений вихованню початківця, особливостям
методики роботи з малюком.
У четвертому розділі розглядаються проблеми і шляхи їх вирішення в
роботі над навчальним репертуаром – етюдами, поліфонією, мініатюрою та
творами великої форми.
Якість набутих знань перевіряється протягом навчального року на
поточних опитуваннях, співбесідах, семінарах, а також на письмових
контрольних роботах, які проводяться по закінченні вивчення тем кожного
розділу.
Наприкінці року знання студентів і їх вміння мислити перевіряють
тестуванням з наступним обговоренням помилок (що є водночас підготовкою
до іспиту).
На іспиті студент повинен відповісти на три запитання з різних розділів
курсу, а також, якщо треба, на додаткові запитання екзаменатора. Відповідь
має бути проілюстрована нотними прикладами і, за необхідністю, показом на
інструменті.
Об'єктивність оцінювання забезпечується розробленими критеріями
знань студентів (зразок додається).
Дуже важливою частиною навчання є прищеплення навичок самостійної
роботи

з

навчально-методичною

літературою.

Найкращою

формою

прилучення до такої роботи є підготовка рефератів за пропонованими
викладачем темами.
Програма передбачає також багато інших форм самостійної роботи
студентів упродовж вивчення курсу методики викладання гри на фортепіано.
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
заняття

№ теми

Назва теми
ІІІ семестр
Вступ

1
Т.1
Т.2

2
3–4
5

Т.3
Т.4
Т.5

6
7
8

Т.6

9
10 – 12

Т.7
Т.8

13
14 – 15

Т.9
Т.10

16
17

18 – 24
25

26 – 28
29 – 31
32

Т.11

Т.12
Т.13
Т.14

Зміст курсу методики
Історія виникнення клавішних інструментів
Розділ І
Історія фортепіанної педагогіки
Вимоги клавірної педагогіки
Історія західної фортепіанної педагогіки
Історія становлення російської і української
фортепіанних шкіл
Сучасна дитяча музична педагогіка
Письмова контрольна робота за темами І розділу
Семінар. Підсумкове опитування. Аналіз
помилок у контрольних роботах
Розділ ІІ
Загальні питання з виховання учня-піаніста
Засоби музичної виразності
Музично-виконавські здібності та шляхи їх
розвитку. Фізичні можливості піаніста
Процес вивчення фортепіанного твору
Методика проведення уроку з фаху. Організація
самостійної роботи учня. Ведення навчальної
документації
Підсумкова контрольна робота за темами ІІІ
семестру
Заліковий урок. Семінар. Аналіз помилок і
недоліків у контрольних роботах
Всього за ІІІ семестр: 64
ІV семестр
Розділ ІІІ
Робота з учнями-початківцями
Комплексне виховання піаніста-початківця
Письмова контрольна робота за темою:
«Специфіка початкового виховання»
Розділ ІV
Вивчення репертуару
Розвиток техніки піаніста
Вивчення поліфонії
Робота над художніми творами малої форми
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Кільк.годин
Ауд. Сам.
Всього
2
2
1
1
2
Всього
14
13
2
2
4
4
2
3
2
2
2

4

Всього
18
15
2
3
6
6
2
4

2
4

2
2
34

30

Всього
16
14
14
14
2
Всього
24
17
6
6
6
6
2
2

33 – 34
35
36
37

Т.15

Вивчення творів великої форми
Семінар за темами ІV розділу
Письмова робота. Тестування знань за
матеріалами всього курсу методики
Підсумкове
заняття.
Аналіз
результатів
тестування. Узагальнення помилок. Поради
викладача щодо підготовки до іспиту
Всього за ІV семестр: 71
Всього за рік: 135
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4
2
2

3

2

40
44

31
61

Методичні рекомендації
Великий обсяг навчального матеріалу робить опанування курсу
«Методика викладання гри на фортепіано» досить складним завданням.
Студентам підліткового віку дуже непросто за короткий час запам'ятати
велику кількість прізвищ, дат, професійних термінів, не кажучи про
основний зміст курсу.
Багаторічна практика викладання цієї дисципліни укладачем Програми
дозволяє запропонувати декілька методичних рекомендацій.
1. Засвоєння змісту І розділу «Історія фортепіанної педагогіки» стає
набагато продуктивнішим, якщо студенти готують до кожної теми наочний
матеріал, наприклад, схеми порівняння:
• виконавських властивостей клавікорда і клавесина
• піано-форте і фортепіано;
• Лондонської і Віденської фортепіанних шкіл;
• педагогіки епох класицизму і романтизму;
• анатомо-фізіологічного і психотехнічного напрямків у педагогіці;
• систем дитячого музичного виховання К. Орфа і Л. Баренбойма;
• особливостей становлення фортепіанної педагогіки на Заході і в Росії.
Написання таких схем примушує не механічно заучувати текст, а
осмислювати зміст, усвідомлювати суть, робити висновки і викладати знання
у дуже стислій формі.
Важливим є також зорове сприйняття матеріалу.
Найкращою підготовкою до письмової контрольної роботи з цієї теми і
остаточним закріпленням знань стає виготовлення загальної хронологічної
таблиці всіх напрямків фортепіанної педагогіки.
Опанування тем II розділу «Узагальнені проблеми виховання учняпіаніста» потребують підключення не тільки логічного мислення, але і в
значній мірі – яскравого уявлення. Цьому також допоможе наочний матеріал.
Наприклад, міцному запам'ятовуванню видів слуху добре сприяє коло з
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різнокольоровими сегментами,

які розташовуються

в

«ієрархічному»

порядку.
Уясненню засобів музичної виразності допомагає розгляд нотних
прикладів, особливо з власного виконавського репертуару.
Теми «Процес вивчення твору», «Методика проведення уроку» і весь IV
розділ засвоюються значно краще, якщо запропонувати студентам порівняти
теорію з практикою викладання учителів з фаху, а ще краще – уявити себе на
місці викладача.
Допомагає також застосування теоретичних знань з методики у власній
практиці самостійних занять («сам собі учитель»).
III розділ «Початкове навчання» неможливо збагнути, якщо не уявляти
майбутнього учня-малюка. Саме для нього студент виготовляє наочні
посібники: інтонаційно-гармонічні і ритмічні картки-формули, мальовничі
схеми регістрів і октав, сходинки-звукоряди, різноманітні картинки для
усвідомлення властивостей звука та багато іншого.
Дуже багато залежить від викладача: яскравість і логічна послідовність
подання матеріалу, використання наочних посібників, цитування видатних
викладачів-піаністів, надання життєвих прикладів, показ за інструментом,
вміння захопити аудиторію і залучити до обговорювання, співбесіди, навіть
до полеміки, щоб збудити зацікавленість студентів і дати їм змогу висловити
свої думки і почуття.
Головне, до чого повинен прагнути викладач, – це не допустити
механічного

«зазубрювання»,

навчити

осмисленому

і

емоційному

сприйманню інформації, вмінню накопичувати знання і «розпоряджуватися»
ними, використовуючи повний їх обсяг.
У цьому допомагають не лише опитування, а й своєчасні контрольні
роботи.
Регулярні перевірки знань змушують студентів постійно тримати знання
«наготові», а викладачеві дають змогу бачити реальну картину засвоєння
навчального матеріалу, можливість «діагностувати» знання кожного учня.
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У III семестрі доцільно провести дві письмові контрольні роботи. Перша
підводить підсумок у вивченні історії педагогіки; друга повинна включати
запитання до всіх тем півріччя. На останньому, заліковому уроці корисно
зробити аналіз помилок і провести підсумкове семінарське заняття.
В IV семестрі письмова контрольна робота закріплює знання теми
«Початкове навчання».
Наприкінці року тестування по всіх темах курсу виявляється якісною
підготовкою до іспиту, що проводиться згідно з навчальним планом.
Підготовка

до

контрольних

робіт

і

поточна

перевірка

знань

здійснюються на семінарських заняттях і експрес-опитуваннях перед
лекціями.
Міждисциплінарні зв'язки
Предмет «Методика викладання гри на фортепіано» згідно з загальним
навчальним планом вивчається на II курсі у III—IV семестрах. Зі спеціальних
дисциплін йому передують тільки заняття з фаху.
Навчальний план, крім «Методики», містить наступні предмети
педагогічного циклу: «Основи педагогіки і психологи», «Методиковиконавський аналіз творів педагогічного репертуару ДМШ», педагогічну
практику.
Всі ці дисципліни мають ціллю пробудити інтерес і любов до
педагогічної праці, надати студентам теоретичні знання і практичні навички
для подальшої діяльності у якості викладача музичної школи.
«Методика викладання гри» узагальнює, систематизує і поповнює
знання, набуті на інших фахових дисциплінах – спеціальних і теоретичних.
Предмет «Основи педагогіки і психології» вивчається паралельно з
«Методикою» на II курсі і забезпечує студентів необхідними для фахівця
знаннями задля здійснення індивідуального підходу до учня певного віку і
психофізичного типу, а також обґрунтовує найважливіші загальні принципи
виховання і навчання.
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Курс

аналіз

«Методико-виконавський

опановується

з

урахуванням

знань

творів

«Методики

репертуару
викладання

ДМШ»
гри

на

інструменті». На практичних заняттях з цього курсу теоретичні знання
мають бути реалізовані в практичному застосуванні.
Одночасно студенти удосконалюють виконавську майстерність на
уроках з фаху, фортепіанного і камерного ансамблю, концертмейстерського
класу.
Всі придбані знання і навички мають бути застосовані в роботі з учнем
на уроках з педагогічної практики, яка починається на III курсі навчання.
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ЗМІСТ КУРСУ
ВСТУП
Тема 1. Зміст курсу методики
• Мета вивчення предмета і основні завдання.
• Тематика курсу.
• Вимоги і форми перевірки знань.
• Критерій оцінювання знань.
Тема 2. Історія виникнення клавішних інструментів
• Час появи клавікорда, клавесина, піано-форте, фортепіано. Прізвища
винахідників.
• Особливості будови і виконавські можливості цих інструментів.

***
У VI столітті до нової ери Піфагор, під час проведення дослідів з
натягнутою в ящичку струною і пересування під нею підставки, чим
змушував вібрувати одну з частин струни, відкрив, що висота звука
залежить від довжини струни.
Згодом цей прилад, удосконалений якістю деревини, музиканти стали
використовувати як музичний інструмент, що одержав назву монохорд
(однострунник).
Поступово до однієї струни стали додаватися інші. Звуки видобувалися
щипком (пальцями, плектрами) або ударом (паличками, молоточками).
Такий багатострунник – поліхорд, розповсюджуючись у різних країнах,
одержав у кожній свою назву: гуслі, кантеле, домра, козча, канон.
Коли

до

поліхорда

пристосували

клавіатуру,

народився

новий

інструмент – клавікорд (клавішеструнник ударний). Історія його сходить до
ХІ-ХІІ століть.
Клавіша («ключ») змушувала звучати струну за допомогою тангента
(латунної пластини), що вдаряв по струні знизу і залишався притиснутим,
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поділяючи її на дві частини – ту, що вібрує, звучить, і ту, що залишається
беззвучною. Всі струни мали однакову довжину (тому клавікорд мав форму
прямокутника), але до кожної струни були пристосовані три тангенти (і три
клавіші). Залежно від місця торкання тангента та сама струна давала звук
різної висоти.
Позитивні властивості клавікорда:
• ніжний, душевний, сріблястий тембр, що зачаровував;
• співучий звук, який тягнувся і надавав мелодичним лініям гарну
зв'язність;
• здатність урізноманітнювати виконання тонкою нюансировкою (дрібними
«вілочками») і м'якими акцентами у межах тихого звучання;
• ефект vibrato (нім. «bebung») – можливість управляти звуком після
натискання клавіші, викликаючи його тріпотіння.
Недоліки клавікорда:
• тихий звук – через слабко натягнуті струни та слабкий удар латунного
тангента;
• вузький діапазон (від однієї до 4,5 октав) з приємним тембром звучання
лише у двох-трьох;
• фальш при недбалому, різкому дотику до клавіші;
• стрій, що був розрахований на вузьке коло тональностей;
• обмеження технічних можливостей виконавця у зв'язку з тим, що при
одній натиснутій клавіші дві інші залишались бездіяльними.
Клавікорд – це «інструмент самотності, меланхолії, мрійності та
невимовної ніжності» (Ванда Ландовська). Він щонайкраще відповідав
галантному стилю.
Клавесин (клавішеструнник щипковий) з'явився приблизно через п'ять
століть після клавікорду і з XVI століття значно потіснив свого попередника.
У Німеччині він називався спінет і флюгель, в Англії – вьорджинал, в
Італії – чембало. Інструмент мав крилоподібну форму, струни різної довжини
і дві-три клавіатури (мануали). Кожна струна управлялася окремою
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клавішею, що збільшувало технічні та виражальні можливості виконавця.
Струни щипалися пір'ячком, даючи блискучий, яскравий, точний звук, що не
залежав

від

сили

пальцевого

удару.

Наявність

декількох

регістрів

(комплектів струн з різних матеріалів) давала багатство й різноманітність
тембрів,

можливість

використовувати

контрастну

динаміку

(формоутворюючу, терасну, інструментовочну). Добре темперований стрій,
що з'явився на початку XVIII століття, дозволяв грати в 24-х тональностях.
Однак клавесин не мав виразності дрібномотивної динаміки і акцентів (у
середині музичної побудови всі звуки були однакові), сила й краса звука не
залежали від енергії пальцевого руху, а короткий, сухий тук заважав
зв'язному, співучому виконанню мелодичних ліній.
Перемогу над клавікордом визначила головна перевага клавесина – його
концертність. Він став незамінним для сольних публічних виступів і як
основа оркестру: клавесиніст і акомпанував, і управляв оркестром.
Поява фортепіано пов'язана з ім'ям італійця Бартоломео Христофорі,
який вперше продемонстрував у Падуї свій винахід у 1709 році. Корпус,
рама, колки, струни, дека були запозичені у клавесина, а ударна механіка
(молоточкова) – у клавікорда. Інструмент, що спочатку називався «піанофорте», звучав грубо та примітивно, і тому про нього в Італії забули на
багато десятиліть.
Тим часом в Німеччині музичний майстер Зільберман налагодив
виробництво фортепіано і все життя присвятив його вдосконаленню.
Лише з 1780 року фортепіано повністю витиснуло яскравий, блискучий
клавесин завдяки:
• здатності до акцентів;
• звука, що слухався пальця.
А перемогу над ніжним, трепетним клавікордом новий інструмент
одержав завдяки:
•

великому діапазону динамічної звучності – від найлегшого піанісимо до
потужного фортисимо;
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•

здатності до контрастів;

•

багатим тембровим можливостям (діапазони всіх існуючих музичних
інструментів).
Єдиний його недолік – це неможливість управляти звуком після

натискання клавіші.
Майже сто років йшла боротьба за якість звука у фортепіано, в
результаті чого з'явилися наступні нововведення в механіці інструмента:
• чавунна рама дозволила збільшити натяг струн;
• репетиційний пристрій, винайдений французом Ераром, дав можливість
дуже швидко повторювати звуки;
• перехресний натяг струн поліпшив резонанс деки;
• повстяне обтягування молоточків пом'якшило тембр;
• права (демпферна) і ліва (темброва) педалі відкрили безмежні темброві
можливості.
І тільки тоді фортепіано отримало сильне, повне, шляхетне звучання і
колосальні технічні можливості.
Примітка: піаніно було винайдено у 1800 році в Америці.
Рекомендована література
1. Анфилов Г. Физика и музика. – М., 1962. Гл. «От монохорда к клавиру»,
«Аристократический клавесин», «Его величество рояль».
2. Ванда Ландовска о музыке / Сост. Ресто Д. – М., 1991, 2005.
3. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989.
4. Грум-Гржимайло Т. Н. Музыкальное исполнительство. – М., 1984. Гл.
«Фортепиано и его создатели».
Інші засоби навчання
• Фотоілюстрації, малюнки.
• Прослуховування аудіозапису звучання клавесина, клавікорда, піанофорте.
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Самостійні завдання
• Ознайомлення з рекомендованою літературою.
• Стисла порівняльна характеристика виконавських можливостей клавікорда
– клавесина – піано-форте – фортепіано (у вигляді наочного посібникатаблиці).
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. У чому полягає відкриття Піфагора в результаті його дослідів зі
звучащою струною?
2. В чому полягає різниця між інструментами монохорд – поліхорд –
клавікорд?
3. Які виконавські якості притаманні клавікорду?
4. Коли з'явився клавесин?
5. Які звукові властивості клавесина обумовили його перевагу над
клавікордом?
6. Ким і коли було винайдено фортепіано?
7. Які виконавські властивості обумовили перемогу фортепіано над
клавесином і клавікордом?
8. Які удосконалення були зроблені на початку XIX ст., щоб старовинне
фортепіано набуло звучання сучасного рояля?
РОЗДІЛ І.
ІСТОРІЯ ФОРТЕПІАННОЇ ПЕДАГОГІКИ
Тема 3. Вимоги клавірної педагогіки
• Видатні представники педагогіки епохи бароко і стилю рококо.
• Значення педагогічного досвіду майстрів клавірного мистецтва, їх вимоги
до виконавця.
***
Перший

педагогічний

трактат

відноситься

до

XVI

століття

–

«Трансильванець» італійського клавіриста Д. Дірути. Найбільш відомими є
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праці французьких представників стилю рококо Ф. Куперена і Ж. Рамо
(перша половина XVIII ст.).
Але найбільш фундаментальний трактат написав Карл Філіп Еммануїл
Бах (син). У своєму «Досвіді про істинне мистецтво гри на клавірі» він
підсумував усе краще з досвіду майстрів-клавіристів.
У першу чергу гра на клавірі потребує розвитку суто пальцевої техніки,
що вимагає:
• незалежності, самостійності (але не ізольованості), активності пальців;
• легкості, точності пальцевого удару;
• свободи апарату;
• строгої ощадливості рухів.
У плані художньої інтерпретації основна увага приділялася:
• майстерності фразування;
• мистецтву артикуляції як головному засобу виразності (особливо
володінню грою legato і характеру зняття звука);
• аплікатурі (значення 1-го пальця);
• точності метра («гра в такт»);
• чіткості, гостроті, виразності ритму (із допустимими невеликими
відхиленнями, що було зародженням rubato).
Високі вимоги пред'являлися до виконавця в плані різнобічних знань та
умінь.
Майстерність клавіриста передбачала:
• володіння трьома інструментами (клавесином, клавікордом, органом);
• змістовність, натхненність гри, творчу індивідуальність;
• уміння імпровізувати, транспонувати, читати з листа, акомпанувати за
цифровкою, грати у всіх тональностях;
• знання нормативної теорії афектів (кожен інтервал, гармонія, ритм мали
певне емоційно-смислове навантаження).
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Французька школа клавіристів відображала естетику світського
суспільства епохи королів Людовиків – вишуканість, орнаментальність,
пасторальність, мініатюрність, мелодійність (стиль рококо),
англійська школа була більш фундаментальною,
італійська школа – найбільш віртуозною,
німецька школа щонайкраще втілила стиль барокко.
Рекомендована література
1. Алексеев А. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. –
Фрагменти з трактатів Д. Дірути, Ж. Дені, М. Сен-Ламбера, Ф. Куперена,
Ж. Рамо, К.Ф. Баха, Г. Лелейна, Д. Тюрка, В. Манфредіні. – К., 1974.
2. Ванда Ландовска о музыке / Сост. Ресто Д. – М., 1991, 2005. – Ч. І-II.
3. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. – М.,
1990, Очерк первый.
4. Ципин Г. М. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984. Гл. II §1.
Інші засоби навчання
• Цитування трактатів з мистецтва гри на клавірі.
• Прослуховування записів клавірної музики.
Самостійні завдання
• Ознайомлення з рекомендованою літературою.
• Початок роботи над наочним посібником-схемою з історії фортепіанної
педагогіки.
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. Прізвища найбільш відомих клавіристів – авторів праць з методики
навчання виконавської майстерності.
2. У чому полягають основні вимоги клавірної педагогіки?
3. Які вимоги до пальцевих рухів висуває клавірна педагогіка?
4. Чому саме фразування, артикуляція і ритм є головними засобами
виконавської виразності?
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Тема 4. Історія західної фортепіанної педагогіки.
Провідні школи епохи класицизму
• Характеристика механістичного напрямку. Ортодоксальна і прогресивна
педагогіка епохи класицизму.
• Новаторська педагогіка композиторів епохи романтизму.
• Причина появи академічного напрямку, його позитивні і негативні риси.
• Педагогічні напрямки, пов'язані з відкриттями в галузі медицини:
анатомо-фізіологічний і психотехнічний.
4.1. Передумови виникнення «блискучого» стилю у виконавстві
і механістичного напрямку в педагогіці
(кінець XVIII - початок XIX ст.).
Велике поширення фортепіано збіглося з розквітом класицизму в
мистецтві. Цей стиль – «зразковий» – вимагав логіки, розумності, ясності,
порядку, нормативності й визначав зміст, музичну мову і манеру виконання.
Завдяки неосяжним можливостям фортепіано ввійшов у моду й панував
протягом цілого сторіччя «блискучий» стиль виконання. «Діамантові» п'єси,
«бісерні» пасажі, гра «перлами» (jeu perle) вимагали особливих прийомів:
• надзвичайно чіткого, підкресленого й сильного удару пальцямимолоточками;
• вільного володіння гранично швидкими темпами;
• сміливості й абсолютної чистоти в найскладніших місцях.
Тому піаніст повинен був мати майже спортивні якості:
• сильні, еластичні мускули;
• швидкість і спритність;
• витримку й абсолютну впевненість у собі.
Виховання цих якостей вимагало тренувань, аналогічних спортивним,
багатогодинної муштри на інструктивному матеріалі (етюдах, вправах).
Так у педагогіці склався механістичний напрямок.
Його характерні риси:
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• гра ізольованими пальцями;
• сила, чіткість, швидкість, спритність за рахунок краси, тонкості,
змістовності;
• техніка як самоціль;
• основний прийом гри – вистукуючий удар округленими пальцями»молоточками»;
• кількісне, виснажливе тренування без почуття і уваги.
Ортодокси цього напрямку (Калькбреннер, Герц) пропонували повну
ізоляцію

рухів

пальців,

використання

механічних

пристосування

(рукоставів), гру на «німій» клавіатурі, колективні уроки, читання під час
занять.
Однак у рамках механістичного напрямку визрівали й прогресивні і
педагогічні ідеї, що сприяли розквіту фортепіанного виконавства.
У Європі з'являється велика кількість фортепіанних шкіл. Але шляхи
розвитку педагогіки і виконавства визначили дві провідні школи: Лондонська
і Віденська.
Лондонська фортепіанна школа заснована «батьком фортепіано» Муціо
Клементі (кінець XVIII – початок XIX століть) і спрямована на вироблення
повного концертного звука і феноменальної техніки. Методи викладання,
які там склалися і отримали велике поширення, зумовлювалися механікою
англійського фортепіано: тугі, глибоко поринаючі клавіші вимагали значних
фізичних зусиль.
Основа навчання:
• вправи, інструктивні етюди з перевагою дрібної техніки позиційного типу;
• виховання самостійності, незалежності, витривалості і чіткості всіх
пальців однаково;
• виключення допомоги зап'ястя, ваги і тиска руки;
• тривалі систематичні заняття по 6-8 годин (т.зв. «кількісне» тренування за
рахунок змістовності).
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Лондонська школа внесла багато цінного у світове фортепіанне
мистецтво, але й сприяла поширенню негативних явищ в області викладання:
муштра перетворила гру в механічний процес.
Віденська школа хоч і не уникла впливу механістичної педагогіки, все ж
таки мала прогресивнішу спрямованість завдяки особливостям механіки
місцевих фортепіано – мілкій, легкій клавіатурі, що не вимагала сильного
удару. Ніжний «флейтовий» звук залежав тільки від пальцевої напруги, а не
від сили.
Л. Бетховен (1770-1827 р.) далеко обігнав свій час, стверджуючи
необхідність участі всього корпуса в грі «крупної» техніки, пропонуючи
використовувати

вагу й

цілісні рухи

рук,

вимагаючи

художнього,

змістовного виконання, уникаючи безглуздого захоплення пасажами («У
музиці бажані й інші цінності, крім перлів»).
І. Гуммель (1778-1837) – один із засновників віденської школи,
неперевершений майстер віртуозної гри і видатний педагог. Він засуджував
багатогодинні тренування («Трьох годин досить, однак щодня і з увагою»).
Натхненність гри протиставляв механічній бездоганності, вимагав тонкощів
відчуттів у кінчиках пальців («Це допоможе розвитку слуху й почуття») і
володіння всіма видами туше. Однак він схвалював «рукостави» і не визнавав
педалізації, перешкоджаючи тим самим прогресу у виконавстві.
К. Черні (1791-1857 р.) – чех, учень Бетховена і учитель Ліста,
Лешетицького, Тальберга, Куллака, видатний педагог – практик і теоретик,
який у капітальній праці «Повна теоретична і практична фортепіанна школа»
виклав власні педагогічні принципи. Основою розвитку техніки він вважав
гами, довгі арпеджіо, інструктивні етюди «на зміни позицій», але пропонував
різноманітити їх художніми завданнями. Він вимагав використання усього
багатства виразних можливостей фортепіано («Сто градацій динаміки»),
систематизував нормативні засоби виразності в класичній музиці: рух вгору –
creschendo, вниз – diminuendo, дисонанси – яскравіше, консонанси – тихіше,
початок такту відмічати невеликим акцентом, всі повторення грати
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контрастно. Черні пропонував використовувати вагу руки, але тільки в
кантилені. Однак він ніколи не зводив свої принципи в догми, допускав
відхилення від них і можливість індивідуальних рішень виконавця.
Проте його педагогіка не вийшла за рамки механістичного напрямку. Він
уникав використання першого пальця на чорних клавішах, схвалював
«кількісні» тренування (пропонував, скільки разів слід зіграти кожен етюд),
відкладав роботу над художнім змістом на останнє місце: спочатку ретельно,
максимально точно засвоїти «голий» текст і подолати технічні труднощі,
потім «тренуватися в передбаченому автором темпі», і тільки потім «вивчати
виконання», тобто вирішувати художні завдання, – і ці три етапи
відпрацьовування не слід змішувати один з одним.
Фортепіанна педагогіка епохи класицизму, що породила блискучий
стиль у виконавстві, переакцентувала увагу педагогів-піаністів з виховання
музиканта-інтерпретатора на підготовку віртуоза. Нахил в область
техніцизму призводив до втрати гармонійності у вихованні музиканта.
***
Паралельно відшукувались шляхи для подолання вузькості однобічновіртуозного навчання піаніста.
Багато цінного внесли у фортепіанну педагогіку С. Тальберг та
І. Мошелес.
Але видатні заслуги у відкритті кардинально нових шляхів розвитку
піанізму

і

фортепіанної

педагогіки

належать

музикантам-новаторам

Р. Шуману, Ф. Шопену, Ф. Лісту.
4.2. Новаторська педагогіка композиторів-романтиків
(30-40 роки XIXст.)
Роберт Шуман (1810-1856) написав передмову до Альбому для
юнацтва – «Домашні й життєві правила для музикантів» – у вигляді
афоризмів, де викладена ціла програма гармонічного, справді художнього
музичного виховання. Ці «Правила» можна назвати маніфестом передової
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музичної педагогіки. Майбутнє музичної культури Шуман зв’язував
насамперед з вихованням музиканта-художника нового типу, принципово
відмінного від модних віртуозів.
• Етика (мораль) відіграє ключову роль у педагогічних поглядах Шумана.
«Мистецтво не призначене для наживи і збагачення», «Закони моралі ті
ж, що й закони мистецтва», «Якби всі хотіли грати першу скрипку, не
можна було б скласти оркестру: тому поважай кожного музиканта на
його місці».
• Бачити

прекрасне

у

навколишньому

–

вимагає

він.

Не

відгороджуватися від життя, ідучи в естетський уявний світ, а пильно
спостерігати і знаходити в ньому натхнення. «Насолоджуйтеся частіше
природою».
• Основу навчання він бачить у придбанні глибоких і різнобічних знань,
тому рекомендує читати з листа і багато слухати різноманітної гарної
музики. «Не пропускай нагоди послухати оперу», «Найвище в музиці
знаходить своє вираження в оркестрі і хорі». Радить співати в хорі – «Це
розвине в тобі музикальність», акомпанувати, грати в ансамблі,
пробувати диригувати – «Це принесе тобі ясність», вправлятися на
органі – «Немає жодного інструмента, що так само швидко мстив би за
неохайність». Він закликав слухати народні пісні – «Прилучення до цієї
скарбниці найпрекрасніших мелодій відкриє тобі очі на характер різних
народів».
• Шуман різко критикує салонний напрямок у виконавстві та
захоплення технікою заради техніки. «На тістечках і цукерках жодна
дитина не виросте здоровою. Духовна їжа теж: повинна бути простою і
здоровою. Великі майстри подбали про неї – користуйтеся!», «Весь
мотлох пасажів має минуще значення. Техніка має цінність тільки там,
де вона служить вищим цілям».
• Про роботу за фортепіано Шуман висловлюється так само прогресивно.
«Ніколи не бриньчи на інструменті», «Студіювати багато і механічно –
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однаково, що намагатися з кожним днем усе швидше вимовляти алфавіт.
Витрачай свій час із більшою користю», «Тренуватися на «німій»
клавіатурі безглуздо: у німих не можна навчитися говорити», «Немає
користі від роботи без бажання й бадьорості», «Тільки почуття міри в
заняттях і любовне до них відношення підтримує сили в рівновазі,
полегшує рух уперед і зберігає музиці її зачарування».
Сміливість і новизна суджень Шумана були для свого часу явищем
винятковим. Вони поклали початок руйнуванню системи застарілих
поглядів на виховання музиканта. Стасов назвав його афоризми «золотими
сторінками».
Фрідерік Шопен (1810-1849) хотів написати фортепіанну методику, але
залишив тільки методичні нариси в чернетках. Він був видатним педагогом,
який проклав в методиці викладання гри на фортепіано нові шляхи. Його
Поради піаністам містять безцінну інформацію.
• Розвиток техніки Шопен зв'язував насамперед з досягненням вільності
рук і гнучкості зап'ясть, для чого пропонував брати за основу положення
пальців на клавішах е, fis, gis, ais, h (т.зв. «шопенівська постановка»)
спочатку легким, гнучким зап'ястковим staccato, поступово переходячи до
важкого staccato, потім до legato, варіюючи швидкість і силу звука. Під
час гри він вважав за необхідне використовувати допомогу зап'ястя,
передпліччя і плеча.
• Він перший висловив думку про необхідність

використовувати

індивідуальні фізичні можливості кожного пальця, а не зрівнювати їх.
«Ціль розвитку ігрового апарату не в тому, щоб грати все однаковим
звуком, а щоб додати різноманітності гарному звучанню. Існує стільки
ж різних звучань, скільки пальців».
• Використання

гнучких

зап'ясткових

рухів

дозволило

відродити

аплікатурні принципи бахівської епохи; перекладування довгих пальців
через короткі, застосовування коротких пальців на чорних клавішах.
Подолання технічних труднощів і досягнення виразного й різноманітного
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звучання він зв'язував з вибором гарної аплікатури («Аплікатура – це
все!»).
• Величезну увагу Шопен приділяв художній відробці, ретельній роботі
над звуком, фразуванням; домагався cantabile у пасажах, а в бравурній
грі – стриманості, осмислення дрібних мотивів («Все через вухо»).
Ференц Ліст (1811-1886) у навчанні музиці переслідував у першу чергу,
як і Шуман, виховні цілі. Від музиканта він вимагав:
• духовності та інтелекту («Мало вузькопрофесійних умінь: музикант
повинен насамперед підняти свій дух, виховати свою духовність,
навчитися мислити, аналізувати й судити. Разом з художником повинна
утворюватися людина»);
• уяви,

поетичного

почуття,

загостреного

розуміння

прекрасного

(«Цінувати прекрасне у всьому»);
• рівноваги між почуттям і розумом (підкріплення емоцій інтелектом);
• природності

вираження

почуттів

(неприйняття

умовної,

«систематичної» виразності);
• активної діяльності внутрішнього слуху;
• підпорядкування техніки художньому змісту (як засобу, що працює на
мету);
• аналізу технічних труднощів (бо це ключ до їхнього подолання)
«Техніка народжується з духу, а не з механіки», - вислів Ліста, що став
крилатим.
Ліст – творець фундаментальних формул (які включають всі фактурні
труднощі і в першу чергу націлені на розвиток крупної техніки), а також
нових сміливих аплікатурних прийомів (перекладування 5-го пальця через
1-й, розподіл пасажів між двома руками, використання 1-го пальця у співучій
мелодії середнього, «валторнового» регістра).
Мелодію Ліст уподібнював італійському bel canto і рекомендував
відчувати її розвиток у довгих звуках, уявляючи в них динамічне зростання і
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спад. Для досягнення повноти звука в кантилені вимагав гарної опори на
палець («Звука немає, якщо кінчик нігтя не побілів»).
Особливо багато Ліст займався педагогікою в пізній період життя. Він
організував у Веймарі щось подібне до класів вищої майстерності, де на його
уроки збиралися всі учні одночасно. Грошей за уроки він не брав, вважаючи
за сором торгувати своїм мистецтвом.
Ліст

вивів

піанізм

із

глухого

кута

віртуозності,

створивши

«енциклопедію» нової фортепіанної техніки. Сам він не став рабом своєї
феноменальної віртуозності і чекав від учнів того ж. Він ніколи не навчав по
готових рецептах і завжди приймав цікаве індивідуальне трактування учнем
твору, навіть якщо воно не збігалося з його власним.
Висновок. Шуман, Шопен, Ліст спростували рутинну педагогіку
механістичного напрямку і заклали основи передової педагогіки, в якій
головним було:
• виховання

духовних

якостей

та

інтелекту,

напружена

розумова

діяльність;
• загальний естетичний розвиток (знайомство з усіма жанрами музики,
поезією, архітектурою, живописом; милування природою);
• змістовність, натхненність виконання як головна мета, а техніка як засіб,
що служить їй;
• концентрація слухової уваги, виховання внутрішнього слуху;
• використання нових технічних та аплікатурних прийомів (велика техніка,
свобода апарату, участь корпуса, використання природних можливостей
кожного пальця, смілива, індивідуально підібрана аплікатура).
***
Багато корисного внесли у фортепіанну педагогіку піаністи-віртуози, які
розвивали традиції віденської школи, – С. Тальберг (1812-1871) («Мистецтво
співу на фортепіано») і І. Мошелес (1794-1870) («Метод методів для
фортепіано»).
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С. Тальберг зробив значний крок на шляху звільнення ігрового
апарату піаніста, пропонуючи використовувати нові рухові прийоми –
участь усієї руки, її опора на клавіші. «Ніколи не слід ударяти по клавішах.
Руку необхідно тримати близько від клавіш, вона повинна занурюватись в
них», «Мелодії широкого характеру треба співати грудьми, витягаючи з
фортепіано весь звук, який воно може дати».
Важлива його вимога самоконтролю та самокритичності. «Більшість
учнів занадто багато працюють пальцями і занадто мало головою».
І. Мошелес не визнавав єдині для всіх рухові прийоми. Кожен прийом,
на його думку, повинен бути обумовленим:
по-перше, художнім завданням,
по-друге, індивідуальними можливостями виконавця.
4.3. Академічний напрямок
(друга половина XIX століття)
Академічний напрямок з'явився в Німеччині у зв'язку з ростом
професіоналізму. Його характеризували:
• поява величезної кількості музичних академій;
• прагнення до змістовності, неприйняття порожнього віртуозництва;
• повернення до класики;
• ретельне вивчення авторського тексту, прискіпливе відтворення всіх його
деталей.
Найбільш відомими педагогами й авторами методичних праць були
Рейнеке Куллак, Ріман, Келер, Гермер.
Високо цінуючи класичну спадщину, педагоги академічного напрямку
не

завжди могли піднятися

до творчого переосмислення

музично-

виконавських традицій минулого і нерідко перетворювали їх у догми,канони.
Гак з’явився рутинний консервативний академізм, що поширився в
останнє десятиліття XIX століття і став гальмом музичного прогресу.
Популярним стало «об'єктивне» виконання – правильне, якісне, але без і
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творчого підходу, тому формальне, знеособлене, сухе. Воно виключало
власне відношення, уяву, художню інтерпретацію. Це пояснювалося
реакцією на безмежний суб'єктивізм віртуозів. Для «об'єктивної» педагогіки
ідеал – формально точне виконання написаних знаків. Типовою стала
авторитарна педагогіка, основана на безмежному підкоренню учня владі
педагога.
***
У цей же час у Веймарі навколо Ліста згрупувалися талановиті молоді
музиканти, яким був неприйнятний дух консервативного академізму. Вони
цінували в мистецтві індивідуальність, прояв художньої ініціативи, творче
начало. Їм, що проповідували принципи великих композиторів-новаторів, –
Бетховена, Шумана, Шопена, Ліста – належало майбутнє.
4.4. Анатомо-фізіологічний напрямок
(початок XX століття)
Гра ізольованими пальцями – спадщина механістичної школи – привела
до затисків і хвороб рук. А щоб впровадити в практику прогресивні ідеї
талановитих педагогів про взаємозв'язок пальців з верхніми частинами рук і
свободу рухів, потрібні були докази. Відкриття в області медицини дали ці
докази. Виник напрямок, що протистояв механістичному. Теоретики нового
напрямку – Тетцель, Деппе, Брейтгаупт («Природна фортепіанна техніка»
– навчання про «вагову» гру), Штейнгаузен («Навчання про розмахові та
обертові рухи» – як єдино правильні).
Позитивно те, що вони довели необхідність:
• використати природну вагу великих м'язів, допомагаючи пальцям
верхніми частинами рук,
• домагатися гнучкості та вільності піаністичних рухів.
Негативно, що при цьому вони:
• не враховували психічних процесів – емоцій, уяви, підсвідомості, – а
бачили рішення технічних проблем лише в анатомії та фізіології;
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• прагнули до вільності (м'язів) заради вільності, вимагаючи пасивних рухів
зап'ястя;
• вважали ваговий тиск, розмах та обертання єдино правильними рухами,
не враховуючи вимоги стилю;
• виробляли «правильну» для всіх техніку, що забезпечувала «гарне»
звучання без урахування індивідуальності виконавця, змісту твору і
стилю композитора.
Їхні корисні ідеї зайшли в глухий кут через розуміння технічного
розвитку як умоглядного вивчення м'язової діяльності без зв'язку з
художніми завданнями та врахування індивідуальних особливостей учня.
Прихильники

анатомо-фізіологічної

педагогіки

виключали

роль

психічних процесів. Але з'явилися музиканти, які перебільшували роль
підсвідомості. Вони вдарилися в іншу крайність, вважаючи, що якщо є
внутрішня образно-звукова уява, то руки самі знайдуть відповідний рух.
Такий підхід перекреслював всю педагогіку. Однак новий – психотехнічний
– напрямок відшукав «золоту середину».
4.5. Психотехнічний напрямок
(початок XX століття)
Найкращий шлях знайшов видатний піаніст-віртуоз і педагог Ф. Бузоні
(1866-1924), засновник нового прогресивного напрямку в педагогіці –
психотехнічного, що сприяло вихованню т.зв. «розумової техніки». Він
врахував всі психічні процеси – не тільки підсвідомі, але в її першу чергу
свідомі, розумові. Девізом цього напрямку було «підсвідоме – через
свідоме». Бузоні створив свою систему виховання техніки за принципом
керування підсвідомістю обхідними шляхами, головним чином через ясне
усвідомлення мети і цілеспрямованість.

«Для подолання технічних

труднощів потрібні не стільки фізичні вправи, скільки психічно ясне уявлення
про завдання». Те ж саме говорив Й. Гофман: «Чіткість звукової уяви
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змушує пальці підкорюватися». А як допомогти учневі ясно усвідомити
завдання? Для цього знадобилися нові методи навчання.
• Метод технічного групування («укбукбукб – букбукбук») і позиційний
метод.
• Гра варіантами – артикуляційними, ритмічними, динамічними, фактурними
(гармонічні фігурації повчити акордами, а акорди – інтервалами).
• З’ясування будови пасажу (мотиви, секвенції, технічні формули).
• Членування на дрібні групи і багаторазове їх повторення для більш швидкої
автоматизації.
• Формулювання, що психологічно полегшує завдання.
У 1889 р. Ф. Бузоні написав «Робочі правила піаніста». От деякі з цих
правил: «Ніколи не грай недбало, навіть якщо тебе ніхто не чує», «Не
допускай по можливості жодного дня без зустрічі із твоїм фортепіано»,
«Захоплений темпераментом, не зловживай силою: брудні плями вже не
відмиєш», «Учи все так, немов це найскладніше, віртуозне: ти здивуєшся, як
важко зіграти Черні, Крамера або Клементі».
Провідна роль свідомості, перевага розуму в роботі, раціоналізм –
основний принцип технічної системи Бузоні.
Його послідовниками були талановиті педагоги західних і російських
шкіл.
Йосип Гофман (1876-1957) – польський піаніст і педагог (учень
Мошковського й А. Рубінштейна, який прославився як інтерпретатор
Шопена), автор книги «Фортепіанна гра. Відповіді на запитання».
Карл Мартінсен (1881-1955) – видатний німецький педагог, яким
класифікував типи техніки по стилях і висловив у своїй книзі «Індивідуальна
фортепіанна техніка» цікаві думки про роль підсвідомості свідомості, про
значення внутрішнього слуху. На його думку, техніка ніколи не виробляється
окремо від художніх намірів, тому вона завжди індивідуальна. Прийоми,
гарні для одного, можуть виявитися н до чого не придатними для іншого.
Методу виховання «зовні – усередину» (Гуммель) він протиставляє шлях
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«зсередини – назовні»: від слухової уяви – до звучання. Це він називає
«звукотворящою волею» «Найважливіше – постійно точно уявляти собі
кожен звук, перш ніж взяти його. І нехай при цьому в центрі радісного
інтересу перебуває постійно якість звука».
Мартінсен вважав, що ні моторика, ні туше, ні педалізація не можуть
будуватися

на

основі

точного

розрахунку

рухів

(як

проповідують

«анатомофізіологи»), а народжуються як результат пристосування тіла
піаніста до його звукових уявлень, до художніх образів, що живуть у його
слуховому уявленні, психіці, душі.
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Інші засоби навчання
Цитування

крилатих

висловів

з

методичних

праць

видатних

представників фортепіанної педагогіки XVIII-XIX – початку XX ст.
Самостійні завдання
• Ознайомлення з працями педагогів епох класицизму і романтизму за
«Хрестоматією»

А. Алексєєва,

а

також

з

іншою

рекомендованою

літературою.
• Продовження роботи над наочним посібником з історії фортепіанної
педагогіки.
• Порівняння двох провідних шкіл епохи класицизму – Лондонської і
Віденської.
• Реферат за обраною темою. Наприклад:
«Головні риси педагогіки епохи класицизму».
«Педагогіка К. Черні (Шопена, Ліста)».
«Методика Ф. Бузоні як фундамент сучасної фортепіанної педагогіки».
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. Що визначило напрямок педагогічної думки на початку розвитку
фортепіанного виконавства?
2. Які фортепіанні школи заклали основи фортепіанної педагогіки епохи
класицизму? В чому полягають їх спільність і відмінність? У чому
головна причина відмінності?
3. Прізвища видатних піаністів-педагогів епохи класицизму. В чому
полягають їх головні педагогічні досягнення?
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4. У

чому

помилковість

ортодоксальної

педагогіки

механістичного

напрямку?
5. Що

об'єднує

Шумана,

Шопена

та

Ліста

в

їхніх

педагогічних

спрямуваннях?
6. Який внесок у галузі виховання піаністів зробив Р. Шуман?
7. Які новаторські ідеї висунув Ф. Шопен?
8. Роль Ф. Ліста у становленні фортепіанної педагогіки епохи романтизму.
9. Де, коли і на якій підставі виник академічний напрямок у фортепіанній
педагогіці?
10. У чому полягають позитивні сторони педагогіки академічного напрямку?
Його негативні риси.
11. Позитивні

та

негативні

риси

фортепіанної

педагогіки

анатомо-

фізіологічного напрямку. Прізвища теоретиків цього напрямку та назви
їхніх праць.
12. Хто є засновником психотехнічного напрямку у фортепіанній педагогіці?
У чому прогресивність його системи виховання техніки піаніста?
13. Які методи психотехнічної школи стали провідними в роботі на,
подоланням технічних труднощів?
14.
Тема 5. Історія становлення російської і української фортепіанних шкіл
• Своєрідність формування слов'янської фортепіанної педагогіки на початку
XIX

ст.:

аматорство,

опирання

на

традиції

західних

шкіл

напрямків, «домашнє», приватне навчання та ін.
• Формування професійної фортепіанної педагогіки в Росії і в Україні у
другій половині XIX ст.
• Видатні фортепіанні педагоги першої половини XX ст.
5.1. Перша половина XIX століття
Професійної високорозвиненої клавірної культури в Росії не було –
панував культ співу, а клавір у XVII-XVIII століттях використовували при
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царському дворі та у будинках вельмож лише для супроводу вокалу й
розважального музикування. З початку XIX століття, коли був налагоджений
масовий випуск вітчизняних фортепіано, новий інструмент швидко витиснув
клавір і набув небаченої популярності. Гра на фортепіано увійшла в моду.
Спочатку одержала поширення домашня педагогіка, тобто приватне
викладання вдома, в якому через відсутність національних кадрів прохідна
роль належала педагогам-іноземцям.
Незабаром обов'язкове фортепіано почали вводити в усі державні
навчальні заклади – гімназії, ліцеї, університети, академії, інститути,
кадетські корпуси, навіть сирітські будинки.
Таким чином, колосальні маси молоді були залучені до широкої
музичної культури. Однак це масове захоплення було аматорським – «для
душі», або «від нудьги». І основи піаністичної школи були закладені
педагогами західних шкіл різних напрямків. Тому існували традиції як
старих шкіл, що віджили, так і передових. Саме останні визначили шляхи
подальшого розвитку російської фортепіанної школи, в Якій головним було
наслідування співакам – теплота, емоційність, вокалізація прийомів гри.
Джон Фільд (1782-1837) – ірландський піаніст-віртуоз (учень Клементі),
композитор і педагог, один з перших представників романтизму, творець
жанру ноктюрна і нових прийомів педалізації. 30 років він прожив у
Петербурзі, користуючись славою кращого в Росії фортепіанного педагога.
Його учнями були Глінка, Гурильов, Верстовський, Дюбюк.
А. І. Віллуан (1804-1878) викладав спочатку в провінційних містечках,
потім у Москві. Серед його учнів брати А. і Н. Рубінштейни. Він автор однієї
з перших у Росії методичних праць – «Школи для фортепіано».
А. Г. Рубінштейн дуже високо цінував його як педагога.
А. І. Дюбюк (1812-1898) – учень Дж. Фільда. Автор методичного
посібника «Техніка фортепіанної гри», в якому головне місце приділене
мистецтву співу на фортепіано (саме він придумав термін «пещення»
клавіш). Його учні – Балакірєв, Звєрєв.
34

А. Гензельт (1814-1889) – обрусілий німець, учень Гуммеля. Викладав у
Петербурзі, де його учнями були Стасов, Звєрєв. Його праця «На
багаторічному досвіді основані правила викладання фортепіанної гри»,
призначена для навчання «загальному» фортепіано, містила однак серйозні
вимоги: розвиток самостійності, знання раціональних способів роботи за
інструментом.

Його

заслугою

було

підняття

рівня

обов'язкового

фортепіанного навчання.
5.2. Друга половина XIX століття
Аматорський рух набув фантастичного розмаху. Як і раніше, процвітає
домашнє навчання та обов'язкове фортепіано в державних немузичних
навчальних закладах.
Однак наступає поворот у бік професіоналізму.
Для розвитку музичного професіоналізму і виховання кадрів добре
навчених фахівців у 1859 році в Росії було створено «Русское музыкальное
общество» (РМО).
Потім

з'являються

державні

музичні школи,

училища

і перші

консерваторії (у 1862 році Петербурзька, в 1866 р. – Московська), а також
приватні високопрофесійні навчальні заклади – курси, класи, пансіони
(пансіон Звєрєва, училище сестер Гнесіних у Москві, музичні школи:
Майкапара – у Твері, Столярського – в Одесі і т. ін.).
Все це призвело до швидкого підйому російської фортепіанної школи,
яка висувається в ряди провідних шкіл світового фортепіанного мистецтва.
Найвищих досягнень і світової слави російська фортепіанна школа
набула в другій половині XIX століття завдяки видатним педагогам.
Петербурзька фортепіанна школа
Антон Григорович Рубінштейн – засновник РМО і першої російської
консерваторії (учитель І. Гофмана). Піаніст, рівний Лісту, який виконував за
сезон близько 900 п'єс 57 авторів.
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Педагог-новатор, він:
• увів обов'язковий вокал для піаністів;
• пропагував сотворчу роль виконавця

–

(«Відтворення

це

друге

створення», «Бетховена не грають, а знову створюють»)
• виховував самостійність учнів (підготовка дипломної програми без
педагога).
Т. Лешетицький – поляк, учень Черні, майже 30 років викладав у
Санкт-Петербурзькій консерваторії, де навчав Єсипову, Пухальського (у
Відні згодом навчав Шнабеля, Падеревського).
Пропагандист передових методів навчання, він:
• неухильно піклувався про випереджаючу роль свідомості, аналізу,
«раціо». («Не грай неспинно. Подумай, усвідом, що було погано, що добре,
а тоді працюй далі над закріпленням гарного та усуненням недоліків. Як
художник – зробивши мазок, відходить від картини і дивиться. Завжди
працюй критично і з допомогою слуху»);
• вимагав свідомого і раціонального підходу не тільки в технічній, але й у
художній

області,

що

було

новим

у

практиці

викладання.

Не

применшуючи ролі інтуїції, почуття, Лешетицький учив культурі
фразування, свідомому обмірковуванню кульмінацій і співвідношень сили
звуків, знайомив із закономірностями в області агогіки («Прискорення
вимагають компенсації у вигляді уповільнень», «Інтуїтивне прозріння
треба вчитися усвідомлювати»);
• новатор у руховій області (досягнення свободи й співучості за допомогою
одного з найважливіших прийомів Лешетицького – «зап'ясткової ресори»);
• дотримувався принципу «твердої руки» у вихованні («Чим більша
індивідуальність,

тим

більше

вона

має

потребу

в

дисципліні.

Чистокровний арабський скакун переб'є собі ноги, якщо не підкориться
вмілому наїзникові»).
Манеру його учнів відрізняли пластика, гнучкість ритму, краса і
співучість звучання, технічна свобода, майстерність «бісерної» гри.
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А. Єсипова – видатна піаністка (учениця Лешетицького), викладач
консерваторії, творець піаністичної школи, що прославила Росію (серед її
учнів – Прокоф'єв, Юдіна), автор методичних записок (незавершених).
Ф. Блуменфельд – професор Петербурзької консерваторії, педагогічні
принципи якого спиралися на традиції піанізму і педагогіки Антона
Рубінштейна.
Московська фортепіанна школа
Микола Григорович Рубінштейн – організатор московського відділення
РМО, засновник консерваторії, феноменальний піаніст, який тримав у руках
програми

близько

20-ти

сольних

концертів.

Завдяки

його

таланту

Московська консерваторія стала одним з найбільших центрів європейського
музичного виховання.
Геніальний педагог, він:
• застосовував сміливі піаністичні рухи, індивідуальні прийоми гри, які
підказує характер музики;
• надавав величезного значення змістовності та свідомості виконання;
• вимагав розуміння форми, гармонії;
• учив раціонально розподіляти час занять, виховував волю до праці;
• проникливо розпізнавав психологічний склад учня, умів підійти до
кожного індивідуально.
В. Сафонов – директор Московської консерваторії, видатний педагог,
який зробив значний внесок у розвиток російської піаністичної школи,
учитель Скрябіна, Метнера, Гнесіної, Беклемішева, Гедіке, Левіна, БекманЩербіни і багатьох інших.
Н. Звєрєв (учень Дюбюка і Гензельта) славився як педагог початкового
етапу навчання. У його пансіоні навчалися юні Зілоті, Рахманінов, Скрябін,
Ігумнов.
О. Гнесіна в 1895 р. відкрила приватне «Училище сестер Гнесіних» у
власній квартирі з одним (!) роялем. Від інших приватних музичних
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навчальних закладів воно відрізнялося тим, що було призначене не тільки
для дітей, але й для дорослих, щоб підготувати їх до вступу в консерваторію.
Викладали сестри самі, приділяючи велику увагу теоретичним, хоровим,
ансамблевим дисциплінам. Олена Фабіанівна оригінально і цікаво розробила
методику гри на фортепіано, яку вела сама, тоді як навіть у консерваторії не
було такого курсу.
М. Метнер (учень Сафонова) – незвичайний педагог. Він завжди брав
мало учнів (7-8, а не 40-50, як інші), але всі вони повинні були 7-8 годин
слухати уроки інших і будь-якої хвилини готові сісти за інструмент. Вся
робота ґрунтувалася на невблаганній логіці музичного мислення. «Техніка»,
«прийоми» випливали з музичного змісту. Величезне значення надавалося
економії рухів рук. Механічну систему роботи (багаторазове повторення
важких місць) вважав лінощами розуму. Після революції він виїхав з Росії,
жив і помер у Лондоні.
Київська фортепіанна школа
Українська фортепіанна школа сформувалася в другій половині ХІX
століття на базі російської. Відділення РМО відкривалися одне за одним у
Києві (1863 р.), Харкові (1871 p.), Одесі (1884 р.). На їх базі створювалися
спочатку музичні училища, а потім консерваторії: у Києві й Одесі – у 1913
році, у Харкові – у 1917 р.
Особливу роль у становленні української фортепіанної школи зіграв
Володимир В'ячеславович Пухальський (1848-1933).
Вихованець Петербурзької консерваторії, він перейняв усі прогресивні
виконавські й методичні принципи свого педагога Т. Лешетицького, а також
традиції А. Рубінштейна. Саме вони стали тим фундаментом, на якому
виросла його власна фортепіанна школа.
Два роки він викладав у Петербурзькій консерваторії. Знайомство з
М. Лисенком кардинально змінило його життя: спочатку він працював у
київському відділенні РМО, а з 1876 року почалася його довга і плідна
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педагогічна діяльність у Київському музичному училищі, яке під його
керівництвом стало одним із кращих музичних навчальних закладів у
дореволюційній Росії.
Коли в 1913 році музичне училище було перетворено в консерваторію,
Пухальський став її першим директором і професором. У нього вчилися
найталановитіші піаністи Малоросії (так тоді називали Україну): Л. Ніколаєв
(який згодом очолив Ленінградську консерваторію), М. Коган (автор
найвідоміших

книг

«У

врат

майстерності»

і

«Робота

піаніста»),

А. Артоболевська (майбутній видатний педагог, яка виховала вже у Москві
плеяду майбутніх лауреатів), А. Альшванг (автор монографій), В. Горовіц,
піаніст світового масштабу.
Гра учнів Пухальського відрізнялася свідомістю, врівноваженістю,
ясним розумінням форми. Він невтомно проповідував первинність слухових
уявлень над руховими прийомами; негативно ставився до поспішності і
недбалості гри («Головне – не швидкість темпу, а ритмічна й звукова
рівність»). У своїх пошуках звільнення ігрового апарату він пішов далі свого
педагога: не тільки «зап'ясткова ресора», але і свобода всього плечового
пояса, використання пластики всієї руки.
Харків зобов'язаний розквіту музичного професіоналізму випускникові
Петербурзької консерваторії (другові Чайковського), подвижнику Слатіну.
Ілля Ілліч Слатін – засновник Харківського відділення РМО й
музичного училища в 1883 році (і його перший директор), педагог-піаніст,
що виховав плеяду талановитих учнів.
Перша половина XX століття
Ленінград
Леонід

Ніколаєв

(учень

Пухальського)

–

засновник

сучасної

фортепіанної школи, який виховав легіон учнів, серед яких – Д. Шостакович.
Н. Голубовська (кн. «О музыкальном исполнительстве», «Искусство
педализации»).
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С. Савшинський (кн. «Пианист и его работа»).
Н. Перельман (кн. «В классе рояля»).
В. Разумовська
П. Серебряков
В. Нільсен
Москва
Олександр Гольденвейзер

(учень Зілоті)

–

засновник провідної

фортепіанної школи, який віддав 55 років життя педагогічній роботі
Московській консерваторії і виховав за цей час близько 200 учнів:
К. Ігумнов
О. Бекман-Щербіна
Ф. Блуменфельд
Г. Нейгауз (виховав Ріхтера, Гілельса)
Т. Гутман
B. Горностаєва
Н. Штаркман
Я. Зак
C. Фейнберг
Є. Тімакін (кн. «Воспитание пианиста», учитель Плетньова)
Олександр Ніколаєв (укладач «Школы игры на фортепиано» для 1-2 кл.).
Київ
Після революції В. Пухальський продовжував викладати в Київській
консерваторії. Туди ж на заклик уряду приїхали працювати педагоги
петербурзької (Ф. Блуменфельд) і московської (Г. Беклемішев, Г. Нейгауз)
піаністичних шкіл. Вони здійснили зв'язок між передовим російським
фортепіанним мистецтвом і українською піаністичною школою.
Ф. Блуменфельд пропрацював у Києві всього 4 роки, але найвищою
мірою плідно. Його педагогічні принципи спиралися на традиції піанізму
А. Рубінштейна: «вокальне» відношення до фортепіанного звука, виховання
«слуху, що думає і пальців, що чують», орієнтація на самостійність учнів.
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Основою техніки він вважав м'язову свободу, слухове уявлення, продуману
аплікатуру з урахуванням художніх завдань та індивідуальних особливостей
ігрового апарату. П'ятим пальцям він призначав особливу роль (баси й
верхівки акордів), повторюючи, що «на мізинцях у піаністів неодмінно
повинні бути мозолі».
Г. Беклемішев – випускник Московської консерваторії, який відчув на
собі вплив двох великих піаністів – В. Сафонова і Ф. Бузоні. Від дня
відкриття Київської консерваторії він стає одним з її провідних професорів і
проповідує ті ж ідеї, що й Бузоні: «Ясне, свідоме уявлення художньої мети
дає можливість відшукати і засвоїти різні технічні прийоми», «...якщо
художній розвиток буде йти поперед технічного, то він сприятиме
швидкому і правильному розвитку техніки; але й техніка, що йде попереду,
буде сприятиме швидкому художньому розвитку» .Педагогічний «почерк»
Беклемішева проявляється в грі учнів, яка відрізнялася тембровою
різноманітністю,

барвистою

педалізацією

(часто

густою,

що

імітує

монументальні оркестрові й органні звучності), граничною економією
піаністичних рухів (рекомендував користуватися зібраним зап'ястям,
зводячи до мінімуму обертальні і кругові рухи). Беклемішев першим із
київських педагогів увів гру 11 арпеджованих побудов від однієї клавіші.
Г. Нейгауз (учень Блуменфельда і Годовського) працював у Київській
консерваторії з 1919 р. по 1923 p., розгорнувши кипучу концертну і
педагогічну діяльність. Музика Шопена, Скрябіна, Баха в його виконанні
одержала друге народження – він начебто сам натхненно створював цю
музику на естраді і міг будь-якого слухача переконати в її красі.
Саме в Києві молодий Нейгауз робить перші значні успіхи в педагогіці.
Кращими його учнями «київського» періоду були Теодор Гутман і Вєра
Разумовська, Блискучий ерудит, він читав на уроках вірші, говорив про
живопис і природу; досконало знаючи кілька мов, читав в оригіналі. «Мало
піаністичних даних, - говорив він, - мало! Потрібна величезна внутрішня
культура, напруга розуму і серця. Вивчайте літературу, поезію, живопис,
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скульптуру, глибше ставтеся до самого життя. У цьому будете черпати
асоціації для музичних образів». Крилатою стала його фраза: «Розум
висвітлює почуття»
У вихованні учнів він керувався двома принципами:
• вчити музиці, а не тільки грі на інструменті;
• якомога швидше зробитися непотрібним своєму учневі.
Значний внесок у розвиток дитячої педагогіки в Україні зробили учні
В. Пухальського – Яворський і Михайлов.
Б. Яворський плідно працював професором фортепіано в Київській
консерваторії 5 років (з 1916 по 1921 p.). В його педагогіці велике місце
займав розвиток творчої фантазії учня, навички володіння барвами
фортепіано.
К. Михайлов – видатний педагог, який все життя працював у Київській
консерваторії. Він багато зробив у справі дитячого музичного виховання: був
ініціатором відкриття дитячого відділення при консерваторії, а також першої
дитячої музичної школи – майбутньої десятилітки.
Його методичні установки в галузі дитячої педагогіки актуальні донині:
• прагнути якомога раніше вийти за межі До мажорного ладу;
• виховувати навички самостійного руху в партії кожної руки;
• на самому ранньому етапі вводити мелодії в басовому ключі, а також
елементи поліфонії;
• розвивати перший палець як головний регулятор руху і домагатися його
високого положення;
• навчити швидкого, грамотного читання нот.
Б. Міліч – автор цінних методичних розробок і редактор збірок
фортепіанного репертуару для ДМШ.
І. Беркович – дитячий педагог і композитор.
Л. Хереско – талановитий дитячий педагог, автор посібника для
початківців, впровадила нові різноманітні форми занять: ритміку, хоровий
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спів, диригування, слухання музики. Останньому надавалося величезне
значення і приділялося особливо багато часу.
Простежуючи джерела педагогічних установок засновників української
фортепіанної школи, ми виявляємо їх прямий зв'язок із прогресивною
педагогікою як росіян, так і західних видатних піаністів: А. Рубінштейна,
Т. Лешетицького, Ф. Бузоні, Л. Годовського, В. Сафонова та інших.
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А. И. Виллуан,

А. Г. Рубинштейн,

Т. Лешетицкий,

А. Н. Есипова,

Н. С. Зверев, А. И. Дюбюк, А. И. Зилоти, В. И. Сафонов, М. Н. Курбатов. –
М., – Л., 1948.
3. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3 / Ред.-сост. В. А. Натансон.
«Из истории русского музыкального образования». – М., 1971. Ст.:
Нейман В.
4. Из истории музыкального воспитания / Сост. О. А. Апраксина. Разд. І. –
М., 1990.
5. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. – М.,
1990.Очерк третий.
6. Натансон Н. Прошлое русского пианизма (XVIII - нач. XIX вв.). – М..
I960.
7. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. Гл. II, § 2, § 3. – М., 1984.
Інші засоби навчання
Фотоілюстрації, цитування висловів і методичних порад видатних
митців фортепіанної педагогіки.

43

Самостійні завдання
• Ознайомлення з рекомендованою літературою.
• Продовження роботи над наочним посібником-схемою.
• Реферати за обраною темою. Наприклад:
«Вітчизняне музичне виховання дітей у XIX ст.».
«Фортепіанне навчання в Україні і Росії у першій (другій) половині
XIX ст.».
«Видатні викладачі – засновники Київської (Харківської, Львівської...)
фортепіанної школи».
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. У чому полягає своєрідність формування слов'янської фортепіанної
педагогіки?
2. Прізвища педагогів-піаністів, засновників російської фортепіанної школи.
Їхні досягнення у галузі фортепіанної педагогіки.
3. Прізвища видатних викладачів російської та української фортепіанних
шкіл першої половини XX ст.
4. Які риси об'єднують педагогіку кращих представників слов'янської
фортепіанної школи?
5. Засновники Київської фортепіанної школи та основні принципи їхньої
педагогіки.
Тема 6. Сучасна дитяча музична педагогіка
• Система ритмічного виховання «Шульверк» Карла Орфа, засновника
загальноестетичного виховання дітей.
• «Система творчого виховання» Л. Баренбойма як основа професійного
навчання.
• Видатні представники Київської фортепіанної школи та їх внесок у
скарбницю дитячої музичної педагогіки.
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Сучасна дитяча фортепіанна педагогіка
Найбільший внесок у дитячу музичну педагогіку зробив австрійський
композитор і педагог Карл Орф. Його система «Шульверк», винайдена в 40ві роки XX століття, набула колосальної популярності усьому світі.
Масове захоплення західної молоді спортом і танцями наштовхнуло
Орфа на думку, що прилучення до музичного виконавства найкраще
починати через ритмічні рухи. Відкривши в Мюнхені школу музики і танцю
для дорослих, він став працювати над створенням своєї Системи
ритмічного виховання, суть якої синтез «елементарного» музикування (на
бубнах, марокасах, ксилофонах) з рухом у такт музиці (удари, притупування,
погойдування) і мелодизованими промовками (імена, лічилки, прості
пісеньки).
Елементарні інструменти, які легко опанувати + елементарні ритмічні
рухи + елементарна підтекстовка: на цій основі можна було заохочувати до
музики і малообдарованих дітей, сприяючи їхньому емоційно-творчому
розвитку й виявленню прихованих можливостей. У такому синтезі (гра – рух
– слово) ритм є початковою організуючою силою. Це – головне відкриття
Орфа.
Наступне відкриття: ритмічне виховання треба починати якомога
раніше, зі шкільного і навіть дошкільного віку. Орф пішов працювати в
школу, продовжуючи вдосконалювати свою систему. Дитячі малюнки до
пісень і віршів привели його до здогаду про новий резерв емоційно-творчого
розвитку – можливості використовувати зв'язок музики з образотворчим
мистецтвом (ілюстрування). Все разом дозволяло дитині не пасивно слухати
музику, а самому включатися як учасникові, емоційно розкріпачуватись і
проявляти творчу активність.
Кінцевим відкриттям Орфа стала ідея масовості, всеохоплення
музичним навчанням, впровадження «елементарної музики» у систему
загальної освіти (школи) і дошкільного виховання (дитсадки) – тобто ідея
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розвитку фантазії та здатності до емоційного сприйняття музики у всіх дітей
без винятку.
Із впровадженням цієї системи, девіз якої – музика повинна приносити
дітям радість! – музичне виховання розділилося на загально-естетичне (для
всіх) і професійне (для обдарованих). Система Орфа орієнтована на
аматорське музичне виховання.
***
У нашій країні склалася система творчого виховання (СТВ), яка
орієнтована на професійне навчання. Її основні положення сформулював
Л. Баренбойм (учень Блуменфельда). Він написав ряд книг з історії й
методики викладання гри на фортепіано, які містять багато новаторських
ідей стосовно дитячого навчання. Девіз СТВ перегукується з девізом
«Шульверка» – «отримувати радість від навчання!», і визначає мету всієї
музичної педагогіки.
СТВ висуває високі вимоги до особистості педагога, тому що він «не
тільки навчає музиці, але і формує душу» (Нейгауз). Багаж знань, загальна
культура,

уміння

знаходити

контакт

(знання

психології),

володіння

раціональними прийомами роботи, гарна пам'ять, артистизм, логічна і
образна мова, здатність до самоаналізу, любов до дітей – це якості, необхідні
гарному педагогові. Він повинен, залежно від потреби, уміти бути активним
– і стриманим, емоційним – і урівноваженим, наполегливим – і терплячим, за
ситуацією. Повинен володіти даром «яснобачення» – здатністю вживатися в
психіку дитини, читати її думки по дрібних деталях, уміти відчути себе на її
місці. А для цього потрібні такі якості, як спостережливість, інтуїція, уява, а
особливо – педагогічна спрямованість мислення.
Самоаналіз – єдина умова самовиховання, що забезпечує постійний
пошук. Педагог, «що сумнівається» – шукаючий, творчий. «Докір учня в
непослідовності: – На минулому уроці ви говорили прямо протилежне, –
комплімент для педагога» (Перельман).
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Найважливіша умова творчого виховання – індивідуальний підхід у
навчанні:
• пошук індивідуальних шляхів роботи з кожним учнем, відмова від
штампів, догм;
• дотримання принципу поступовості та своєчасності («не чекати троянд
на початку травня»);
• творча діяльність – провідна в навчанні музиці; прилучення дітей до
творчості і творчих форм роботи («висловлюватися «від себе», а не
«бубоніти по написаному», «уміти внести хоч зернинку свого»);
• виховання бажання та уміння вчитися (а не «натаскування»);
• орієнтація на розвиток у першу чергу слуху і музичного мислення (а не
рухових умінь), здатності аналізувати, порівнювати, робити висновки,
знаходити взаємозв'язки в музичному матеріалі (т. зв. виховання
«зсередини – назовні», – Мартінсен, «слуху, що думає і рук, що чують», –
Блуменфельд);
• застосування особливих методів, які дозволяють дітям одержувати радість
від процесу навчання і забезпечують ефективність роботи:
• проблемного – що змушує думати і проявляти ініціативу;
• евристичного – що підігріває інтерес і емоції;
• комплексного – що допомагає гармонічно розвивати всі здібності, а
не тільки моторику, «учити музиці, а не лише грі на фортепіано»
(Нейгауз).
Суттєвий внесок у справу дитячого музичного виховання внесли
педагоги російської й української фортепіанних шкіл: Асаф'єв, Михайлов,
Артоболевська, Хереско, Малахова, Любомудрова, А. Ніколаєв, Тімакін,
Міліч, Браудо, Рябов і багато інших. їхня педагогіка ґрунтується на кращих
традиціях російських і західних шкіл, а також містить нові творчі знахідки,
почерпнуті

з

власного

педагогічного

досвіду

Вона

протистоїть

консервативній, авторитарній, відсталій педагогіці та служить опорою і
керівництвом для шукаючих, творчих педагогів наших днів.
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Рекомендована література
1. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Об основных
тенденциях музыкальной педагогики XX века. – Л., 1974.
2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – М.-Л., 1973.
3. Из истории музыкального воспитания / Сост. О. А. Апраксина. Розділ
«Музыкальное воспитание за рубежом». – М., 1990.
4. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. Гл. 6 – М., 1985.
5. Леонтьева О. Карл Орф. – М., 1984.
6. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. – М., 1966.
7. Нейгауз Г. К чему я стремился как музыкант-педагог. Размышления,
воспоминания, избранные статьи. – М., 1983.
8. Хурсина Ж. Выдающиеся педагоги-пианисты Киевской консерватории. –
К., 1990.
Інші засоби навчання
Ознайомлення зі збірками і хрестоматіями з творчого навчання учнівпіаністів сучасних авторів: Артоболевської А., Баренбойма Л., Ляховицької
С, Подвали В., Рябова І. і Мурзиної Є., Тургенєва Е. і Малюкової А. та інших.
Самостійні завдання
• Ознайомлення з рекомендованою літературою.
• Завершення роботи над наочним посібником – хронологічною таблицею
напрямків і шкіл фортепіанної педагогіки.
• Реферати на обрану тему. Наприклад:
• «Зарубіжна і вітчизняна педагогіка про творче музикування».
• «Основні тенденції музичного виховання у XX ст.».
• «Видатні викладачі дитячої фортепіанної педагогіки», і т. ін.
• Підготовка до контрольної перевірки знань.
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. В чому спільність та відмінність систем дитячого музичного виховання
К. Орфа і Л. Баренбойма?
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2. Які відкриття в області музичного дитячого виховання зробив К. Орф?
3. На чому заснована «Система творчого виховання» Л. Баренбойма?
Головні вимоги цієї системи?
4. Які вимоги до педагога висуває система творчого виховання?
5. Прізвища педагогів, які зробили суттєвий внесок у дитячу фортепіанну
педагогіку?
РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ УЧНЯ-ПІАНІСТА
Тема 7. Засоби музичної виразності
• Текстологічні засоби виразності: жанр,

тональність; тип

фактури;

інтонаційна виразність мелодії; особливості гармонії (тип супроводу і його
призначення); своєрідність ритму і метра; форма і формоутворення
(прийоми розвитку музичного матеріалу).
• Виконавські засоби виразності (інтерпретація): динаміка і її залежність від
стилю; артикуляційні прийоми; виконавська організація часу (темп,
агогіка); фразування як засіб виявлення музичного мислення; темброве
забарвлення; педалізація, яка обґрунтовується вимогами стилю, жанру,
фактури; аплікатура як допоміжний засіб виразності, що спирається на
вимоги стилю і зручності.
7.1. Текстологічні засоби виразності
(авторська музична мова)
1. Мелодія – основа музичної мови, яка вимагає:
• виявлення її жанрової природи;
• визначення структури (розподіл на речення, фрази, мотиви);
• усвідомлення інтонаційних і ритмічних особливостей (наприклад,
широка інтерваліка або поступовий рух, насиченість синкопами,
пунктирами або спокійна ритміка) «Спробуйте на початковому етапі
розучування

виявити

мелодичний

сюжет,

висвітлити всі кути й закутки» (Перельман);
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намилуватися

ним,

• розуміння змістовного навантаження мотивів, співвідношення кульмінацій.
2. Гармонія може грати різноманітні ролі – фону, фарби, формоутворення
(каданси).
Типи супроводу:
• акордовий

• фігураційний

• арпеджований

• поліфонізований

• альбертієві баси

• остинатний...

3. Метр (розмір) і ритм – боротьба і єдність того, що організує порядок
(метр) і того, що руйнує метр, що вносить в рух музики жвавість і
різноманітність (ритм); залежність від них характеру музики і жанрової
виразності.
4. Фактура, її роль у виявленні стилю, характеру, образності. Аналіз
фактури необхідний для планування роботи над окремими її пластами і
елементами.
Типи фактури:
• гомофонно-гармонічна,

• фігураційна,

• поліфонічна,

• монодична,

• акордова (і хорального складу),

• токатна.

5.Форма – структура цілого й деталей. Осмислення ознак розподілу на
частини: довга пауза, каданс, фермата, витриманий звук великої
тривалості, зміна фактури, регістру, тональності або ладу.
6.Прийоми

розвитку

музичного

матеріалу

(формоутворення):

повторність,

секвенціювання,

варіантність;

розробка,

контрастність,

включення нового матеріалу;

використання формул «питання – відповідь», «теза – антитеза», «зерно –
розвиток – результат».
7.Жанр (наприклад, етюд, балада, скерцо, ноктюрн і т.п.), або первинна
жанрова природа (пісенність, танцювальність, маршевість) як умова
вибору виконавських засобів виразності.
8.Тональність, лад – фарба і умова найбільш повного розкриття
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художнього змісту.
Примітка: при методико-виконавському аналізі твору логічніше
починати розбір твору з визначення тональності, жанру, форми, прийомів
формоутворення.
7.2. Виконавські засоби виразності
(інтерпретація, трактування)
Гра тексту без виконавських засобів виразності – це читання протоколу.
Музичну мову можна зрівняти з акторською мовою: слова-мотиви
вимовляються з різною швидкістю (агогіка, рубато), з підвищеннями і
пониженнями

інтонацій

голосу

(динаміка,

виразне

інтонування),

з

підкресленим наголосом в окремих словах (акценти, кульмінації), із
красномовними умовканнями (паузи, цезури).
1. Динаміка
Крупна – загальна для всього твору – сприяє виявленню характеру.
Формоутворююча – зберігається на протязі цілого розділу, сприяючи
виявленню форми.
«Інструментувальна» – виявляє фактурні пласти.
Залежно від стилю, характеру, темпу динаміка буває контрастна,
терасна, хвилеподібна, із тривалими поступовими наростаннями і спадами.
Дрібна (мотивна, інтонаційна) сприяє розмежуванню головного й
другорядного, а також більш витонченій виразності музичної мови.
2. Артикуляція (вимовлення штрихів із різним ступенем зв’язності й
роздільності) – засіб для вираження того чи іншого характеру музики,
виявлення

жанрових

особливостей,

фразування,

мотивної

будови,

інтонаційної виразності.
3. Темп, ритм (художнє його втілення), агогіка (тобто управління часом)
– залежать від стилю, жанру, фактури, змісту. Для організації часу необхідно
визначити одиницю пульсації (восьма, чверть або половинна), характер
метричного руху, а також своєрідність ритму і його емоційну виразність.
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4. Фразування (музичний синтаксис) здійснюється, стає чутним і
зрозумілим за допомогою прийомів артикуляції, динаміки, педалізації,
аплікатури; а роль розділових знаків виконують цезури, ліги, зміна або
зняття педалі.
5. Темброве забарвлення (прийоми туше, звуковидобування) – найбільш
суб'єктивний

засіб

виразності,

тому

що

спирається

на

уявне

інструментування і вимагає створення ілюзії тембрів за допомогою засобів
динаміки, артикуляції, педалізації.
6. Педалізація сприяє фактуроутворенню, звуковій різноманітності,
виразності фразування, зв'язності музичної тканини; вона залежить від вимог
стилю, жанру, фактури.
7. Аплікатура сприяє зручності гри і виразності виконання. Це
допоміжний засіб, який забезпечує зручність, свободу гри і реалізацію
художніх намірів («Аплікатура – це все!», – Шопен; «Погана аплікатура –
недорікувата, гарна – красномовна», – Перельман). В одних випадках
вимагає дотримання правил, в інших – вміння робити обґрунтовані винятки
(наприклад, через специфіку апарату учня). Не терпить переучування!
Висновок: свідоме оперування всіма способами музичної виразності і є
інтерпретація,

яка

повинна

спиратися

на

розуміння

епохи,

стилю

композитора, змісту твору і власні відчуття виконавця. У виборі
виконавських засобів виразності дуже важливе почуття міри й художній
смак виконавця.
Рекомендована література
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. IV. – М., 1978.
2. Браудо И. Артикуляция. – Л., 1961.
3. Козлов П.., Степанов А. Анализ музыкальних произведений. Ч.1, гл. II, §§
1, 2, 3. – М., 1960.
4. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. І, III, IV, V. – М.,
1986.
5. Музыкальная форма / Под ред. Ю. Тюлина. Гл. I-IV. – М., 1974.
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6. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Гл. І, II, III, добавление к гл.
IV. – М., 1967, 1973, 2005.
7. Очерки по методике

обучения игре

на

фортепиано. Вып. 1. Ст.:

Виноградова О. «Значение аппликатуры для воспитания исполнительских
навыков у учащихся-пианистов»; Кокушкин В. «О педализации». – М.,
1965.
8. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре. Гл. І §§1-5, Гл. ІІ, §§1-7. – М.,
1976.
Інші засоби навчання
Нотний матеріал, виконавські приклади.
Самостійні завдання
• Підготовка і надання прикладів текстологічних і виконавських засобів
виразності з власного виконавського репертуару.
• Усний аналіз всіх засобів виразності у творах з дитячого репертуару.
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. Характеристика текстологічних і виконавських засобів виразності.
2. Що визначає виразність мелодії?
3. Роль гармонії у фортепіанній фактурі і типи супроводу.
4. Роль метру і ритму в музиці.
5. Типи фактурних викладень.
6. Ознаки поділу форми твору на менші побудови.
7. Прийоми формоутворення.
8. Що означає вибір виконавських засобів виразності?
9. Призначення динаміки крупного плану.
10. Роль дрібної динаміки.
11. Що таке артикуляція? Її визначення та роль.
12. У чому полягає виконавська організація часу?
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13. Від чого залежить виконавська реалізація фразування?
14. Від чого залежать темброві барви на фортепіано та їх виконавське
втілення?
15. Роль педалізації у фортепіанному виконанні.
16.Роль аплікатури у фортепіанній грі.
Тема 8. Музично-виконавські здібності та шляхи їх розвитку.
Апарат і дії піаніста
• Музичний слух, його види і шляхи виховання кожного.
• Почуття ритму. Виховання первинного і художнього почуття ритму.
• Розвиток музичної пам'яті. Взаємодія всіх видів пам'яті.
• Музикальність, емоційність та артистичність виконавця. Умови розвитку
цих якостей.
• Апарат і рухи піаніста. Призначення кожної частини апарату та їх
взаємодії. Фізичні і рухові можливості пальців, зап'ястя, передпліччя, плеча,
плечового пояса. Поняття про піаністичну свободу.
• Звуковидобування піаніста як фізична дія.
• Педалізація: можливості демпферної (правої) і тембрової (лівої) педалей.
Взаємозв'язок художньо-акустичних вимог слуху і механічних дій.
8.1. Слух
Музичний слух – це здатність чути і переживати музику в цілому і в
деталяx: виразність ритму й інтонацій, зміни гармоній, ладів, тембрових
барв... Музичний слух – поняття багатогранне. Він включає ряд компонентів,
які називають видами слуху. Тому, виховуючи слух, варто піклуватися про
розвиток всіх його видів одночасно.
1. Звуковисотний слух – здатність розрізняти і відтворювати звуки різної
висоти. Цей вид слуху буває абсолютним і відносним. Абсолютний слух –
здатність чути абсолютну висоту звуків без порівняння з попередніми. Він не
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відіграє ролі для художнього виконання, тоді як відносний змушує
активізувати слухову увагу, без якої неможливо розвинути слух.
Активний слух – здатність виключити з поля слуху все, що відволікає
від музики, і зосередити увагу на всіх елементах музичної мови. Виховання
активного слуху - головна умова розвитку всіх видів слуху.
Способи виховання:
• гра на добре настроєному інструменті – як головна умова; І
• спів: інтенсивне сольфеджування, підспівування під час гри, спів
окремих звуків в унісон з фортепіано.
2. Інтонаційний, мелодичний слух – здатність до переживання
інтонацій і мелодії – ланцюжка інтонацій, які «вимовляються» з різним
ступенем напруги. Розвивати цей вид слуху – значить виховувати «волю до
лінії» (Мартінсен): уміння чути довжину фортепіанного звука, подумки
заповнювати простір між звуками-«точками», мислити горизонтально,
«вперед». Виховання саме цієї здатності найбільш притаманне слов'янській
фортепіанній школі, тому що «спів» на роялі, вокалізація прийомів гри є її
найяскравішою особливістю.
Способи виховання:
• виразний спів мелодії з делікатною грою акомпанементу;
• робота над мелодичною лінією окремо від супроводу;
• підкреслено виразна і інтонаційно-рельєфна гра мелодії з дуже
динамічно-віддаленим акомпанементом;
• підбір мелодій по слуху.
3. Поліфонічний слух – здатність диференційовано чути пласти фактури
і управляти в процесі гри декількома самостійними звуковими лініями;
здатність індивідуально окреслювати голоси, чути звукову перспективу
(виконавський розподіл пластів фактури на передній план і віддалений).
Фортепіанна фактура багатопланова, тому участь поліфонічного слуху
необхідна у виконанні не тільки поліфонічної, але й гомофонно-гармонічної
фактури.
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Цей вид слуху потребує концентрованої уваги, уміння швидко
перемикати її та гнучко розподіляти.
Способи виховання:
• робота по голосах або по пластах фактури;
• ансамблева гра з учителем;
• гра пар голосів з виявленням індивідуальної виразності кожного;
• спів одного голосу з грою інших;
• гра всієї фактури з підкреслено виразним виконанням одного (по черзі).
4. Гармонічний і ладотональний слух – здатність чути вертикалі,
тяжіння нестійких гармоній до стійких, емоційно реагувати на модуляції,
зміни дисонансів і консонансів, мажору й мінору. Гармонічний рух відстає у
розвитку від мелодичного, тому що людина не може відтворювати голосом
одночасно два і більше звуків.
Способи виховання:
• робота над гамами, акордами, арпеджіо – не тільки для розвитку пальців,
але, у першу чергу, з метою виховання названих видів слуху;
• гармонічний аналіз, виявлення модуляцій;
• програвання «спресованих» гармоній для вслуховування в гармонічний
«каркас» твору;
• проспівування

і

арпеджоване

виконання

складних

гармоній

(уподоблювання мелодії);
• програвання в дуже повільному темпі всієї фактури з напруженим
вслуховуванням в усі гармонічні, тональні, ладові зміни, усвідомлення цих
«подій»;
• підбір по слуху акомпанементу до мелодії (найсильніший засіб);
• транспонування.
5. Тембровий, динамічний слух – здатність чути велику кількість
градацій відтінків і фарб, подумки інструментувати фортепіанну фактуру,
якій властива певна «партитурність». Це – більш витончена здатність, яка
спирається на слуховий досвід, яскраву уяву, внутрішній слух і володіння
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технікою звуковидобування.
Способи виховання:
• словесні характеристики, метафори, порівняння: тембр повинен бути
розказаний словами («Більше масла в мелодії», - Ігумнов);
• вслуховування

у

звучання

оркестрової,

хорової,

вокальної,

інструментальної музики, уявне «інструментування» пластів фактури і
пошуки на фортепіано відповідних тембрових і динамічних фарб;
• гра із гранично деталізовим нюансуванням, не виходячи за рамки гарного
смаку («Не ласуйте нюансами – це призводить до ожиріння смаку», Перельман);
• пошуки динамічних пропорцій для різних пластів фактури;
• повторення одного звука із вслуховуванням у поступове зростання
динаміки від ррр до fff.
6. Архітектонічний слух, або почуття форми – здатність будувати
форму в процесі гри; тримаючи в розумі ціле, відчувати пропорційність
частин, підкоряти деталі головному. Ця здатність спирається на інтелект
(Г. Нейгауз: «Чим розумніший виконавець, тим краще він відчуває форму»),
пам'ять, увагу, довге горизонтальне мислення та емоційне сприйняття
контрастності.
Способи виховання:
• докладний аналіз форми, обмірковування динаміки, кульмінацій і цезур;
• гра цілком всього твору за режисурою педагога, охоплення цілого «будьякою ціною».
7. Внутрішній (суб'єктивний) слух, слухова уява – здатність чути
музику «у розумі», «про себе». Він відповідає за «передслухання» (гру
«зсередини – назовні»), «линиєволю» (по Мартінсену), «слухання тексту
очима», побудову виконавської форми. Формується він в осмисленні, що і як
«сказати» у музичному творі. Це головний компонент слуху, який спирається
на слуховий досвід, пам'ять, уяву.
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Способи виховання:
• підбір по слуху, транспонування;
• читання з листа тексту з попереднім зоровим переглядом тексту і
озвученням його «про себе»;
• уповільнене виконання з установкою на передслухання («розвідка
слухом»);
• диригування по фортепіанній «партитурі»;
• «беззвучна» гра ледь помітними рухами пальців;
• гра «пунктиром»: фраза вголос – фраза «про себе»;
• уявне виконання подумки цілого твору;
• відтворення окремих шарів або цілого твору на кришці інструмента;
• виучування напам'ять без інструмента.
8.2. Ритм
«Спочатку був ритм»
М. Бюлов
Ритм – «нерв» музики, який завжди пов'язаний з почуттям, ступенем
емоційної напруги, і тому в першу чергу від нього залежать характер і зміст
музики.
Почуття ритму – це здатність активно переживати виразність музичного
руху, чуйно і емоційно реагувати на ритмічну різноманітність, а також
виконавчо передавати емоційний зміст ритму.
Природа

ритму

–

фізіологічна,

м'язово-рухова,

тому

ритмічне

переживання завжди супроводжується руховими реакціями.
«Без тілесних відчуттів ритму не може бути сприйнятий ритм
музичний. В утворенні і розвитку почуття ритму бере участь все наше
тіло» - Е. Жак-Далькроз.
Чому всі системи ритмічного виховання містять у собі різного роду рухи
під музику – марширування, плескання в долоні, розгойдування і т.п.
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Але такі форми допомагають загальному, або початковому вихованню
спрощеного почуття ритму. Тоді як апарат виконавця з його «ювелірними»
пальцевими рухами дозволяє передати більш витончені ритмічні враження.
«Тільки вдало знайдена, добре «накладена», надійна музично-виконавська
моторика може служити опорою для розвитку і виявлення почуття ритму»
- Н. Перельман.
Виховання ритму йде від простих форм до складних: у молодших класах
рівність темпу, ритмічна чіткість, невеликі ritenuto наприкінці; у старших –
гнучкість ритму, rubato, зміни темпів.
І. Первинне (елементарне) почуття ритму формується на початковому
етапі навчання як фундамент майбутнього ритмічного виховання. Воно
пов'язане з точною, правильною організацією музичних звуків у часі та
складається з трьох навичок:
Почуття темпу – відчуття рівності музичного руху, мірності кроків
музики, уміння простукати, зіграти рівномірну послідовність однакових
тривалостей.
Почуття

співвідношення

різних тривалостей

– порівняння

і

розрізнення їх у ритмічних малюнках без вираховування.
Почуття акцентування – уміння виявити опорні долі, різного роду
пластичні наголоси. (Здатність фортепіано акцентувати визначило його
перемогу над клавесином).
Від спрощеного розуміння ритму треба якомога швидше переходити до
виховання більш високого рівня ритмічної здібності.
II. Художнє почуття ритму – здатність активно переживати ритм і
виконавськи

розкривати

його

емоційно-образну

сутність.

Читання

ритмосхеми вимагає домислювання, художньої розшифровки ритмічних ідей
композитора, тобто творчої інтерпретації. Ця здатність базується на
чотирьох складових:
1. Темпоритм – відчуття характеру руху, пульсації, «кроків» музики,
виявлення яких залежить від доігрової установки на певний рух за
59

допомогою диригування, прораховування, проспівування, простукування і
т.п. «Це найбільш необхідне, найважке і найголовніше в музиці», - Моцарт.
2. Свобода музично-ритмічного руху (агогіка, rubato) повинна бути
природною та стилістично достовірною. Вона залежить від індивідуального
відчуття та інтуїції, але ґрунтується на ритмічній дисципліні, почутті міри,
розумінні стилю: у клавірній і класичній музиці – строга агогіка, у
романтичній – більш вільна.
Інструментальна педагогіка ще на зорі свого існування пропонувала
ритмічно невимушену, «душевну» манеру виконання. Моцарт вказував на
необхідність використання темпо-рубато при інтерпретації його творів.
Виконання Бетховена було вільне від «зашкарублості темпу». Справжнього
розквіту досягає мистецтво гри рубато в епоху романтизму.
Природна свобода руху пізнається тільки в особистому художньому
досвіді і не підлягає педагогічній дресурі.
3. Паузи і цезури – знаки тиші – сильнодіючі виразні засоби, в яких
проявляється талант і зрілість виконавця. Вони завжди мають смислове й
емоційне забарвлення: пауза-питання, пауза-роздум, пауза-очікування, паузатвердження, пауза-наростання (нарощування напруги), пауза-спадання. Вони
не завжди вкладаються в рамки суворого метру.
4. Ритмічне фразування – емоційне керування опорними долями з
метою підкреслити смислове співвідношення мотивів, уміння грати «по
фразах», а не «по тактах». Воно залежить від переживання опорних і
неопорних долей. Розуміння ритмічної фрази ґрунтується на усвідомленні
«важких» і «легких» тактів, спрямованості руху від «легкого» часу до
«важкого» (ямб) і навпаки (хорей). При виконанні варто постійно
«замасковувати» тактову риску, а не механічно ділити по тактах. Виховання
в учня відчуття періоду – найважливіша частина роботи над ритмом.
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ІІ. Образнохудожнє почуття
ритму
І. Первинне
почуття ритму
(як фундамент
художнього
почуття ритму)

Ритмічна воля.
Переживання
пауз, цезур
↑

Переживання
характеру руху
↑

Почуття
співвідношення
тривалостей

Почуття темпу

Ритмічне
фразування
↑
Почуття
акцентування

Прийоми ритмічного виховання
• Рахунок уголос – чіткий та енергійний.
• Проплескування долонями, відстукування на кришці фортепіано (можна з
наспівуванням мелодії).
• Диригування.
• Навмисні зупинки в ході гри, голосні та точні прораховування декількох
порожніх тактів і поновлення гри.
• Співставлення окремих фрагментів (особливо проблемних) з «еталонним»
або з початковими тактами (вирівнювання темпу).
• Підтекстовки.
• Гра в ансамблі з ритмічним партнером.
• «Нав’язування» учителем точного ритму за допомогою підігрівання,
жестикуляції, поплескування по плечу учня (ці імпульси ззовні досить
ефективні).
• Включення в репертуар ритмічно загострених, пружних п'єс (напр.,
маршів).
• Ігровий показ учителя.
Виховання ритмічного стилю
Чим більше ритмічних стилів засвоєно, тим краще вихований учень.
У поліфонії Баха:
• Ритмічна контрастність голосів (прийом «вісімки»).
• Своєрідна акцентуація, що уникає метрично сильних часів.
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У віденській школі епохи класицизму:
• Чіткість, енергійність пульсації.
• Регулярне акцентування сильних долей.
• Симетричність ритмічних фраз.
У романтиків:
• Пластична розспівність ритмічних візерунків у Шуберта і Мендельсона.
• Вишуканість, витонченість і емоційна наповненість ритміки Шопена і
Ліста.
• Складна синкопованість, «конфліктність» метроритму Шумана.
• Гнучкість, вишуканість, різноманітність ритму і вільне керування ним у
всіх романтиків.
Імпресіонізм:
• «Образотворчі», живописно-колористичні можливості ритму у Дебюссі,
Равеля, Скрябіна.
Авангардизм:
• Поліритмія, поліметрія, «рваний» або «нищівний» ритм у Бартока,
Хіндеміта, Прокоф'єва, Шостаковича, Щедріна, Стравінського.
8.3. Музична пам'ять
Між слухом, ритмом і пам'яттю існує пряма залежність: чим краща
пам'ять, тим швидше розвиваються слух і ритм, а гарна музична пам'ять
сприяє розвитку інших музичних здібностей.
Пам'ять – це комплекс різних її видів, які в кожної людини поєднуються
в різних комбінаціях. У музикантів лідирує слуховий компонент, а інші види
доповнюють його в різних сполученнях: образно-емоційна, логічна, руховомоторна (пальцева), асоціативна, зорова пам'ять.
У піаністів специфічна пам'ять – слухомоторна.
Існує два типи запам'ятовування:
Пасивне, мимовільне (саме собою) – механічне, і тому ненадійне.
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Активне, довільне (навмисне виучування) – усвідомлене, і тому міцне,
якісне. Воно можливе тільки при розумовому осмисленні, активному
підключенні логіки. Аналіз форми, фактури, тональних змін, аплікатури і т.
д. полегшує і зміцнює запам'ятовування.
Головною умовою запам'ятовування є зацікавленість, захопленість
музикою, яка має бути вивчена: це піднімає емоційний тонус, допомагає
сконцентрувати увагу. Тоді запам'ятовування здійснюється природно і
вільно.
Для вдалого виступу на сцені повинні працювати, підстраховуючи один
одного, всі види пам'яті, але в основі – завжди звичка, автоматизм рухів,
керований внутрішнім передслуханим уявленням (надмірний контроль
руйнує автоматизм). Використання тільки одного виду пам'яті веде до зриву,
причину якого зручно пояснювати хвилюванням.
Не можна недооцінювати зорову пам'ять. Уміння вдивитися в нотний
текст, запам'ятати зорово положення рук на клавіатурі є прекрасною
підмогою в грі напам'ять.
Розвиваючи активну пам'ять

учня,

педагог

повинен

правильно

організувати його роботу:
• щодня заучувати напам'ять якийсь уривок тексту;
• до початку заучування робити логічний аналіз тексту (форма, тематизм,
відхилення від тональності і т. д.);
• заучувати тільки добре перевірений педагогом розбір тексту (ноти, ритм,
аплікатура, штрихи);
• важке вчити в першу чергу;
• учити по фрагментах і пластах фактури (іноді від кінця до початку);
• уміти починати гру з різних місць.
Чим більше виконавець зберігає в пам'яті музичних текстів, тим легше
він запам'ятовує нові, тому не треба боятися перевантажити пам'ять учня.
Кращий спосіб розвинути пам'ять – регулярно запам'ятовувати.
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8.4. Музикальність
Це здатність переживати красу і зміст музики, інтуїтивно знаходити
засоби виразності при виконанні. Музикальність, як і всі інші здібності,
піддається розвитку. Для цього необхідно:
• багато слухати різної музики та обговорювати її виразні особливості,
красу;
• у роботі над твором «закохувати» учня в усі музичні барви: своєрідність
ритму, виразність інтонацій, гармоній, принадність модуляцій, значимість
пауз, педальні ефекти.
Музикальність потрібно «виманити» розумним аналізом і викликати
переживання. «Музикальність – це з почуттям проінтонована думка, тоді
як чутливість вільна від тенет думки» (Перельман).
8.5. Емоційність
Емоційність (яка великою мірою залежить від темпераменту) – це
ступінь переживання музики і ступінь активності в її виконанні.
«Приборкати» зайві прояви емоцій можна свідомо, за допомогою волі, а
«виманити» можна, впливаючи на уяву (яскраві порівняння, показ, внесення
програмності, влучні підтекстовки, навідні запитання) і логічне мислення
(розумний логічний аналіз здатний викликати потрібну гаму почуттів). «Хто
лише переживає музику, той залишиться дилетантом» (Нейгауз).
Але слід пам'ятати, що «аналіз лише тоді принесе користь, коли торкне
художню уяву, і правила будуть оповиті срібною ниткою фантазії»
(Шуман).
Варто пам'ятати, що прояв емоційності і музикальності прямо залежать
від технічного розвитку учня. Вони успішно розвиваються тільки в умовах
систематичних і успішних публічних виступів.
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8.6. Артистичність
Це любов до публічних виступів і найбільш повне саморозкриття на
естраді. Артистичність спирається на пам'ять, упевненість, уміння зосередити
увагу на художніх завданнях. Це відволікає від думок про страх і надмірного
контролю за рухами.
Виховувати артистичність – це вчити якісно запам'ятовувати музичний
текст, розвивати технічні вміння, розумно і завбачливо вибирати репертуар
для учня, а також зміцнювати його психіку, багаторазово обігруючи
програму. Слід заохочувати учня похвалою, виховувати впевненість у його
можливостях і любов до естрадних виступів.
8.7. Апарат і рухи піаніста
«Гарні руки – руки,
що мають гарного хазяїна»
Н. Перельман
У грі бере участь все тіло, тому що руки і ноги, що педалізують, є
частиною опорно-рухової системи, яка перебуває в тісній взаємодії з іншими
системами – кровообігом, диханням, обміном речовин та ін. – і керується
нервовою системою. Однак, робочим апаратом є руки. Бажано мати широкі
долоні, міцні пальці з м'ясистими подушечками, гарну розтяжку.
Швидкість пальців піддається розвитку, але до якихось меж, тому що
здатність до віртуозності є вродженою, як до спорту, балету. «Є фізична
межа швидкості, і вона різна у різних людей. Межа ця існує не тільки в
нервах і мускулах, але й у мисленні» (І. Левін).
Вирішальне значення мають гнучкість і спритність пальців.
Пальці роблять основні рухи, безпосередньо взаємодіючи із клавішами
(«фронт») і виконують дві основні функції:
по-перше, це міцні підпорки, які повинні бути внутрішньою стійкими і
витримувати вагу тіла «Це головне їх призначення» (Нейгауз); «Звука немає,
якщо ніготь не побілів» (Ліст);
65

по-друге, це самостійно діючі механізми.
Рухові

можливості

пальців

обумовлені

їхніми

анатомічними

особливостями.
1-й палець: короткий і широкий, противага іншим – майстер акцентів і
вагомої звучності («валторніст»); але не пристосований до швидких рухів,
схильний «лежати» на клавіші, тому його варто привчати до міцної круглої
форми й рідше застосовувати у швидких темпах.
2-й палець: «кермо», що керує рукою, або «Горн, що закликає військо»
(Перельман).
3-й палець: головна опора руки. Обидва (2-й і 3-й пальці) – самі надійні,
спритні, умілі в будь-яких темпах, але «не люблять» підніматися над
чорними клавішами, («лежать» на них).
4-й палець: «сіамський близнюк третього», який зріс з ним зв'язкою, не
здатний діяти самостійно, слабкий; але із супутніми рухами 3-го пальця має
його ж властивості.
5-й палець: найслабший, але спритний, майстер гострих акцентів і
стрибків; а в положенні високого пружного стовпчика (до чого варто
привчати з дитинства) з переміщенням центру ваги зв'язується з біцепсом і
набуває сили і стійкості.
Таким чином, кожен палець – це окремий механізм, індивідуальність, а
всі разом – «згуртований колектив», де «один за всіх і всі за одного».
Вимога до пальців подвійна:
• уміння використовувати індивідуальні можливості кожного;
• уміння видобувати звуки рівної, однакової сили.
***
Інші частини рук і корпус здійснюють супутні рухи, які при дотриманні
принципу економії та доцільності стають допоміжними («тил»).
Зап'ястя складається із дрібних рухливих кісточок, тому не витримує
тривалих самостійних навантажень. Однак воно добре пристосоване для
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гнучких пластичних рухів. Основне призначення зап'ястя – надавати
допомогу пальцям:
• опора для кожного пальця, що переміщується (горизонтальні рухи);
• ресора для вагового дозування і звільнення від тиску (вертикальні рухи);
• ланка, що направляє руку при стрибку і розмаховому русі (посередник
між пальцями і ВЧР).
Передпліччя забезпечує ротацію (обертання) у тремоло і ламаних
октавах.
Плече з'єднане з лопаткою кулястим суглобом, який виконує роль
шарніра, тому має велику рухливість. Найважливіші дії плеча:
• здійснює переноси руки по клавіатурі (по горизонталі);
• регулює підйом і опускання руки (по вертикалі);
• підтримує руку у висячому положенні в дрібній техніці, тремоло, октавах;
• дає вагове наповнення в акордах, кантилені.
Плечовий пояс (спина) створює опору всім рухам і забезпечує їх
різноманітність (недооцінка ролі плечового пояса і ВЧР – помилка старих
шкіл).
Рухи корпуса і міміка залежать від музичної уяви і є м'язовою реакцією
на емоції. Їх не можна забороняти, тому що це сковує емоційність виконання
і приводить до м'язової та психологічної скутості. Але не можна дозволяти
«зайві» емоції, що порушують принцип економії та доцільності і грішать
проти смаку.
Посадка, як і постановка рук, не буває однаковою для всіх. Однак
існують основні умови правильної посадки:
• природність пози;
• зручність всіх рухів.
Піаністична свобода
Це зміна напруг і звільнень при постійному збереженні м'язового тонусу
(готовності м'язів до дій). Вільна рука не пасивна, розхлябана, а завжди
організована для піаністичних рухів.
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Перельман про свободу піаніста:
«Стежте за ходою рук, не дозволяйте їм іти перевальцем».
«Воля і невимушеність – результат розумно збалансованої напруги».
«Педагоги – визволителі. Вони завжди щось в учнів звільняють. Спасибі
їм. Але, заради бога, оберігайте від їх визвольних зазіхань кінчики десяти
ваших пальців».
«Вільні руки потрібні виконавцеві, а твору, що виконується, це
наносить лише збиток. Виконання музики вимагає наелектризованості і
напруги. Не звільняти граючого від напруги треба, а переміщати напругу у
найбільш вигідні для музики і рук місця».
Усвідомлена напруга (на відміну від мимовільних затисків) називається
робочою фіксацією: скріплення суглобів у момент звуковидобування
концентрує руку, запобігаючи «ляпанців» по клавіші.
М’язова свобода завжди залежить від психічної. Перший ворог свободи
– невпевненість (обґрунтована або уявна). Педагог повинен піклуватися про
психіку учня не менше, ніж про руки, тому що без волі психологічної та
м'язової неможливе якісне виконання.
***
Всі здатності піддаються розвитку, однак найбільші досягнення у
навчанні можливі лише тоді, коли музичні здібності доповнюються
здатностями психологічними: увагою, працездатністю, ініціативністю,
творчою уявою, розвиненим інтелектом, художнім мисленням.
«Розвиток рук можливий тільки з розвитком інтелекту» (Ліст).
«Хто працює більше пальцями, ніж головою, той працює без успіху»
(Єсіпова).
Звуковидобування як фізична дія
Фізично грати на фортепіано дуже легко, тому що сила не потрібна.
Енергія добуття звука визначається масою (пальця, передпліччя або
всієї руки), висотою й швидкістю опускання пальця або руки – тобто
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формулою т + h + v. Експериментуючи із цими трьома компонентами, легко
встановити мінімальну швидкість (молоточок піднімається, але об струну не
вдаряється і звука немає), максимальну висоту (стукіт), взаємозамінність
компонентів, а також вплив кожного з них на якість звука.
З точки зору законів фізики рука піаніста здатна здійснити при
звуковидобуванні тільки три фізичних дії: удар, натиск, поштовх.
А величезна різноманітність прийомів звуковидобування – всього лише
похідні цих трьох.
Всі прийоми звуковидобування піаніста умовно належать до двох
способів гри: компактного і пластичного.
Компактний

характеризується

ощадливими

рухами,

униканням

ліктьових, бокових зап'ясткових рухів і широких рухів корпуса.
Пластичному способу гри властива «експансивність» рухів, безупинна
рухливість зап'ястя, вільність рухів ліктів і корпуса.
«Глибоке» туше досягається натиском (занурення «до дна» у клавішу);
«легке» туше – добуванням, «вибиранням» звука із клавіші.
8.10. Педалізація
Демпферна (права) педаль
«Не стільки вчити педалізації, скільки
закохувати в неї треба з самого раннього
дитинства,

тому

що

одними

лише

«перстами, легкими, як сон», не досягти
художніх висот»
Н. Перельман
«Душею фортепіано» назвав А. Рубінштейн праву педаль, яка
підкоряється демпферам (глушителям). Застосування цієї педалі має дві, що
не існують одна без іншої, сторони:
• механічну (дії ноги);
• художньо-акустичну (вимога слуху).
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I. Механічна дія ноги вимагає вміння управляти глибиною і часом
натискання та відпускання лапки:
За глибиною натискання розрізняють:
• повну (до «дна»);
• неповну (не до кінця), що дає сріблястість, матовість;
• пів- і чверть-педаль (знизу відпускається не до самого верху);
За часом натискання розрізняють:
• запізнілу (з'єднуючу);
• пряму (розділяючу);
• попередню педаль (випереджальну, що відкриває резонатори заздалегідь).
II. Художньо-акустична педалізація:
• колористична (барвиста) – запізніла, застосовується в будь-якому стилі;
• фактурно-необхідна

(гармонічна)

–

використовується

тільки

у

романтиків і постромантиків;
• артикулятивна – рельєфно відокремлює легато від стакато;
• динамічна – підкреслює акценти, subito f, кульмінаційні вершини;
• ритмічна – загострює виразність ритму.
Останні три часто збігаються і досягаються прямим натисканням на
педальну лапку.
Демпферна педаль не повинна згладжувати артикуляцію, закривати
цезури і створювати «бруд».
Темброва (ліва) педаль
(una cordа)
Тембровій педалі підкоряються молоточки, які при натисканні на лапку
зрушуються вбік і залишають одну струну бездіяльною. Вона дає не тільки
динамічний ефект, але і тембровий, тому що ненаголошена струна резонує,
надаючи звуку таємничість, ніжність, «безтілесність».
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***
Неприпустиме зловживання обома педалями.
Головна мета педалізації – збагачення тембрових забарвлень.
І завжди треба пам'ятати, що слух повинен управляти рухами ніг.
«...Любіть педаль, досліджуйте її, вчіть педаль, вчіть з педаллю! Учіться
напластовувати та відпластовувати педаль. Педаль – звукова хмара, і
говорити про неї хочеться як про хмару: шарувата,. пір 'яста обволікаюча,
нависаюча, грозова, пливуча, похмура,легка, світла!» (Н. Перельман)
Рекомендована література
1. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Гл. І «Музичні
здібності». Гл. ІІІ «Опис анатомії руки. Способи звуковидобуття». Гл. IV
«Педалізація». – Львів, 2001.
2. Шукайло В. Ф. Педалізація у професійній підготовці піаніста. – Харків,
2004.
3. АлексеевА. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. ІІ «Музыкальные
способности и их развитие». – М., 1971, 1978.
4. Голубовская

Н.

О.

О

музыкальном

исполнительстве.

Искусство

педализации. – М. – Л.,1967.
5. Маккиннон Л. Игра наизусть. – Л., 1967; – М., 2004.
6. Музыкальное исполнительство. Вып. 4. Ст.: Соколов Г. «О музыкальной
памяти пианистов-исполнителей». – М., 1970.
7. Музыкальное развитие учащегося. Сост. Цыпин Г.М. Ст.: Цыпин
«Развитие музыкального слуха и чувства ритма у учащихся фортепианного
класса». – М., 1973.
8. Остроменский В. Восприятие музыки как педагогическая проблема. Гл. II.
Гл. ІV; §§ 1 – 4. – К., 1975.
9. Прокофьев Г. П. Формирование музыканта-исполнителя. – М., 1956.
10.Савшинский С. Пианист и его работа. Гл.: «Память». «Слух».
«Артистичность». – Л., 1961; – М., 2003.
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11.Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре
на фортепиано. – М., 1965, 2003.
12.Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 2003.
13.Щапов А. Фортепианная педагогика. Гл. І «Способности». – М., 1960.
Інші засоби навчання
Показ прикладів за інструментом:
• елементарне і художнє почуття ритму (у протиставленні);
• фізичні дії піаніста в процесі виконання;
• прийоми звуковидобування;
• варіанти педалізації в п'єсах різних стилів і жанрів.
Приклади виховання музичних здібностей з досвіду видатних педагогів.
Самостійні завдання
• Ознайомлення з методичною літературою.
• Підбір нотних прикладів: різноманітних за характером руху п'єс; різних за
змістом пауз і цезур; варіантів ритмічного фразування; варіантів
використання педалі.
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. Визначення музичного слуху.
2. Види слуху.
3. Способи виховання музичного слуху.
4. Природа почуття ритму.
5. Складові виконавського почуття ритму.
6. Базові навички первинного почуття ритму.
7. Складові художнього почуття ритму.
8. Прийоми виховання виконавського почуття ритму.
9. Що розуміють під вихованням ритмічного стилю?
10.Види музичної пам'яті і провідні для піаніста-виконавця.
72

11.Умови надійного запам'ятовування.
12.У чому різниця між музикальністю ти емоційністю виконавця?
13.Умови і шляхи розвитку музикальності, емоційності, артистичності.
14.Що таке апарат піаніста?
15.Основні функції пальців. Їхні рухомі можливості. Вимоги до пальців.
16.Вимоги до зап'ястя, передпліччя, плеча, плечового пояса.
17.Рухи піаніста.
18.Визначення піаністичної вільності. Від чого вона залежить?
19.Що таке «робоча фіксація»?
20.Складові звуковидобування як фізичної дії. Їх взаємна відмінність.
21.У чому різниця між «глибоким» і «легким» туше? Між «компактним» і
«пластичним» способами гри?
22.Роль демпферної педалі у фортепіанному виконанні.
23.Що розуміють під механічними діями керування демпферною педаллю?
24.Що мають на увазі під художньо-акустичною педалізацією?
25.У чому полягає залежність механічних дій від вимог слухового уявлення?
26.Роль тембрової педалі.
Тема 9. Процес вивчення музичного твору
• Етапи роботи.
• Зміст і форми роботи.
• Завдання педагога на кожному етапі вивчення твору.
***
Розподіл на етапи в роботі над твором умовний, тому що межі етапів
зливаються, а на пізніх етапах доводиться повертатися до роботи,
характерної для ранніх етапів.
І. Початковий етап – ознайомлення, швидкий розбір для складання
загальної, ескізної уяви про зміст, характер, форму, фактуру, виражальні
елементи музичної мови твору.
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Завдання педагога:
• Викликати в учня бажання вчити твір, підштовхнути його до самостійного
емоційного відношення, звернути увагу на яскраві деталі; зіграти і
образно, барвисто розповісти про твір, впливаючи на уяву учня.
• Зробити

музикознавчий

екскурс

(розповісти

про

епоху,

стиль,

композитора) музично-теоретичний аналіз (допомогти розібратися учневі
у всіх текстологічних засобах виразності: структурі, фактурі, тональних
відхиленнях, логічності розвитку музичного матеріалу, мелодії, гармонії,
ритму).
• Допомогти намітити виконавський план (майбутню інтерпретацію),
висунути робочі гіпотези щодо використання виконавських засобів
виразності.
• Вказати на технічні труднощі.
На цьому (найкоротшому) етапі учень повинен усвідомити, що він має
вивчити. Потім починається головна, найбільш тривала й трудомістка стадія
роботи, на якій викладач повинен навчити, як найкраще піаністично втілити
виконавський план та впоратися з технічними труднощами.
Вивчення твору умовно ділиться на кілька етапів, і на кожному викладач
повинен чітко визначити, що потрібно учневі зробити і як, а також
допомогти усвідомити залежність «як» від «що».
II. Етап роботи по фрагментах містить:
• осмислений докладний розбір,
• поступове оволодіння текстом,
• вивчення напам'ять.
Завдання педагога:
• Допомогти розбити на фрагменти – більш-менш закінчені смислові
побудови. «Добре розучувати – це вміло розчленовувати матеріал;
розчленований, він легко потім з'єднується. Погано розучувати –
бездумно

дробити

матеріал;

роздроблений,

підганяється» (Перельман).
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потім

важко

• Попередити формальне, помилкове прочитання редакторських ліг,
штрихів, знаків динаміки. «Вдивляйтеся пильно в текст», – охоче
рекомендував би я своїм учням, якби жах не сковував мене при думці, що
вони там побачать...редакторів», «Піаніст, який всюди і скрізь виконує
лігу підняттям руки, подібний до людини, що вимовляє розділовий знак
уголос» (Перельман).
• Ретельно перевірити розбір тексту, щоб уникнути завчання помилок.
• Особливу увагу приділити аплікатурі. Навчити свідомо вибирати
аплікатуру, маючи на увазі не тільки зручність, але й вимоги виразності;
навчити дотримуватися аплікатурних принципів:
• у секвенціях зберігати ту ж саму аплікатуру, що в першому ланцюжку;
• у

гамах,

арпеджіо

і

акордах,

які

зустрічаються

у

творах,

використовувати «законну» аплікатуру;
• у симетричній фактурі застосовувати симетричну аплікатуру;
• три довгих пальці використовувати для пластичного інтонування і
«вібруючої» трелі, а сильні пальці – для чіткої вимови та «міцної»
трелі;
• застосовувати той самий палець поспіль для цезурного поділу мотивів.
• Відпрацьовуючи деталі тексту, домагатися:
• якісного звуковидобування, барвистого і різноманітного;
• ритмічної точності і образності;
• виразного фразування (чути початок, вершину і закінчення фраз, а
також цезури між ними);
• виконавських барв, обумовлених змістом (учити усвідомлювати їх
залежність від текстологічних);
• зміцнення технічної сторони виконання.
Нюанси трактування можуть мінятися в процесі роботи над твором, тому
варто застерігати від їхнього заучування «зазубрювання».
III. Етап збирання фрагментів у ціле
Завдання педагога.
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• Допомогти об'єднати фрагменти, «розгалужуючи шви»; укрупнювати
фрагменти, поступово доводячи до цілого.
• Вирівняти темп по «еталону», наближаючи до справжнього.
• Ставити завдання більш широкого охоплення, уточнюючи виконавське
трактування (переосмислення ліг у плані великого подиху, побудова
формоутворюючої

динаміки,

виявлення

головних

кульмінацій).

«Кульмінація встановлюється в найвищій точці ретельно обстеженої
місцевості. Неуважні музиканти «тикають» її будь-куди, аж до ярів
п'єcu» (Перельман).
• Визначити, коли доцільніше починати заучування напам’ять. Бажано
якомога раніше, але за умови, що текст грамотно розібраний і засвоєний
на слух. «Не приносьте на перший урок напам'ять! Я хочу бачити, як ви
дивитеся в ноти « (Перельман).
Навчити свідомо запам'ятовувати текст, використовуючи логічну
пам'ять, аналізуючи інтонації, гармонії, аплікатуру, рухи пальців і т. д.
IV. Етап цілісного оформлення
Завдання педагога:
• Пожвавити емоційне сприйняття, освіжити уяву новим переживанням,
вдихнути нову енергію. «Коли виявляю в учня випадок клінічної смерті
наснаги, я вживаю термінових заходів реанімації. Починаю з вимушеної
наснаги. У вдалих випадках вона не тільки пожвавлює почуття, але й
перетворює і спрямовує до нових цілей, автоматично підказуючи при
цьому найкращі способи їх досягнення» (Перельман).
• Знайти оптимальний темп і виховати самонастрій на нього (допомогти
придумати підтекстовку або рух, жест, підказуючи саме цей темп).
• Усуваючи «шви», навчити мислити «вперед», будувати форму в процесі
виконання.
• Запобігти «забовтуванню», різноманітити та чергувати форми роботи:
• у різних темпах;
• у різних динамічних звучностях (особливо на Р!);
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• з педаллю і без педалі;
• з рахунком уголос і «про себе»;
• напам'ять і по нотах;
• цілком і по фрагментах;
• всю фактуру і окремо по пластах, по голосах.
V. Етап досягнення естрадної готовності
Завдання педагога:
• Використати характерні для цього етапу форми роботи:
- гра всього твору цілком з наступним аналізом і висновками (що саме
вимагає доробки);
- перевірка надійності «контрольними» темпами (резервно-швидким і
надмірно повільним);
- гра твору з навмисними зупинками та з будь-якого місця.
• Домогтися свободи і упевненості виконання:
- гра з граничною виконавською мобілізацією від початку до кінця за
всяку ціну, незважаючи на «аварії»;
- гра в дуже, дуже повільному темпі з перебільшеною артикуляцією;
- виконання «на публіку», гра в іншому приміщенні, на незнайомому
інструменті, у незвичній обстановці («обігрування»).
• Навчити не реагувати на дрібні недоліки («На естраді самокритика – це
пила, що підпилює стілець, на якому сидить піаніст», — Перельман).
Судити про ступінь готовності програми тільки по першому виконанню.
«Ортодокси проповідують наступний порядок вивчення п'єси: спочатку
«осягнути» ціле і лише потім «будувати» це «ціле» з деталей. Але практика
показує, що в нашій справі при подібній послідовності виникає небезпека
«осягнути» щось спотворене, здатне направити «будівництво» по невірному
шляху. Тим часом зворотний порядок наказує так вивчати твір, щоб він
дозрівав з поступовістю рослини, доля якої і визначена, і невідома»
(Перельман).
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Рекомендована література
1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. IV. «Работа над
музыкальным произведением». – М. 1971, 1978.
2. Алексеев А. Работа над музыкальным произведением с учениками школы
и училища. – М., 1957,
3. Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным
произведением. – М., 2004.
4. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3 / Ред.-сост. В.А.Натансон. Ст.:
Брагина О. «О работе над музыкальным произведением». – М., 1971.
5. Коган Г. Работа пианиста. – М., 1969, 2003, 2005.
6. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. III, IV, V
«Работа над музыкальным произведением». – М., 1982.
7. Савшинский С. Работа над музыкальным произведением. – М., 2004.
8. Шульпяков

О.

Работа

над

художественным

произведением

и

формирование музыкального мышления исполнителя. – СПб, 2005.
9. Щапов А. Фортепианная педагогика. Гл. IV «Работа над произведением». –
М., 1960.
Інші засоби навчання
• Приклади з практики роботи викладачів-піаністів. Показ на інструменті.
• Надання прикладів з фортепіанного репертуару.
Самостійні завдання
• Ознайомлення з методичною літературою.
• Підбір прикладів з власної виконавської практики і досвіду викладачів з
фаху.
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. Завдання педагога на початковому етапі роботи над твором.
2. Завдання педагога на етапі роботи по фрагментах.
78

3. Завдання педагога на етапі відпрацювання цілого. Форми роботи, які
повинні використовуватись.
4. Які форми роботи над твором слід використовувати на кінцевому етапі
його вивчення?
5. Коли слід починати заучування твору напам'ять?
6. Як запобігти зайвого хвилювання на естраді?
Тема 10. Методика проведення уроку з фаху
• Специфіка індивідуального уроку з фаху.
• Зміст і змістовність уроку.
• Форми і методи роботи на уроці.
• Методи педагогічного впливу.
• Планування уроку.
• Типи уроку.
• Організація самостійної роботи учня.
• Ведення навчальної документації.
Специфіка індивідуального уроку
Все вирішує контакт із учнем, творче взаєморозуміння і психологічний
комфорт. Для цього педагог повинен уміти знайти до кожного учня
індивідуальний підхід з урахуванням його віку, типу нервової системи,
характеру, здібностей, розвиненості та виховання.
З молодшими

Зі старшими

• Часта зміна форм роботи
• Використання елемента гри,
розваги
• Використання наслідуваності
• Розрахунок тільки на роботу в класі
(а самостійно – закріплення
зробленого на уроці)

• Тривала, інтенсивна робота на
одному матеріалі
• Більше навантаження на мислення
(музика вимагає праці)
• Вимоги ініціативності, самостійного
обмірковування і вирішення проблем
• Акцент на самоспину роботу вдома
(а в класі направляти, організовувати
продуктивні домашні заняття
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Ефективність уроку залежить від володіння викладачем методикою
проведення уроку, що включає такі складові:
• зміст уроку;
• форми роботи на уроці;
• методи роботи;
• методи педагогічного впливу;
• планування уроку.
I. Зміст уроку становить пророблення навчального матеріалу, у
результаті чого учень поліпшує знання (поглиблює, уточнює, узагальнює) і
здобуває нові, а також одержує конкретне домашнє завдання: що учити і як
учити (способи і методи відпрацьовування). Частина цієї роботи обов'язково
повинна бути виконана на уроці, щоб учень бачив швидкий результат і
надихнувся успіхом.
Змістовним є лише такий урок, на якому, по-перше, у ході роботи
досягнуті певні результати, по-друге, забезпечена самостійна робота учня до
наступного уроку (краще на 2-3 уперед).
II. Форми роботи різноманітні та міняються залежно від етапу вивчення
твору (див. тему «Процес вивчення твору»):
• дослідження тексту з олівцем у руці;
• пророблення окремих елементів і пластів фактури, партій кожної руки;
• гра в ансамблі з учителем;
• гра цілого твору з наступним аналізом;
• робота по фрагментах;
• кропітке шліфування такт за тактом;
• диригування з мобілізацією внутрішнього слуху;
• «напівсамостійна» робота як модель домашньої і т.п.
ІІІ. Методи роботи залежать від етапу роботи над твором, від віку,
інтелекту, психологічних особливостей, робочого настрою учня, особистих
схильностей педагога. Всі методи можуть застосовуватися на одному уроці в
різних поєднаннях, але можна віддавати перевагу і одному.
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1.Комплексний – дає глибокі професійні знання, розширює кругозір,
всебічно розвиває учня.
2.Проблемний – розвиває мислення і ініціативу.
3.Евристичний (що підводить до «відкриття») – виховує творчу ініціативу,
позитивне емоційне відношення до роботи, підвищує самооцінку учня,
змушує думати.
4.Дослідницький – учить дбайливому відношенню до авторського тексту,
умінню порівнювати різні редакції і виконавські записи, виховує глибокі
професійні якості, вдумливість, формує навичку робити власний
інтерпретаторський ескіз.
5.Репродуктивний (відтворюючий) – спирається на наслідуваність і на вже
придбані вміння, попередній досвід учня.
6.Інформативно-рецептивний – заощаджує час уроку.
IV. Методи педагогічного виливу – мова, жести, ігровий показ на
фортепіано.
1. Мова – головне джерело інформації, то формує музичне мислення учня.
Тому вона повинна бути грамотною, змістовною, логічною, дохідливою,
образною.
• Словесні пояснення залежно під обставин повинні бути:
конкретними

або

узагальненими

докладними

або

лаконічними

образними

або

раціональними

• Випитування будить мислення, ініціативу.
• Підказка під час гри (завчасне нагадування) допомагає уникнути
помилки.
• Попутні

виправлення

висловлення,

щоб

не

по

ходу

гри

перешкодити

вимагають

найкоротшого

виконанню (але

краще

не

використовувати їх зовсім).
2.Показ на інструменті є лише доповненням до словесних пояснень, тому
повинен лише ілюструвати, а по замінювати їх; зловживання цим методом
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є натаскуванням (Учитель, що багато грає у класі, плодить пародистів»,
- Перельман), Дуже важливо, щоб показ не суперечив словесному
поясненню, й точно йому відповідав.
3.Виразна

жестикуляція,

міміка,

«диригування»

з

підспівуванням

використовуються для емоційного «підігріву». Зловживання цим методом
перешкоджає власній активності учня.
V. Планування уроку – уміння доцільно видобувати порядок п'єс і
раціонально розподілити час уроку, забезпечити його змістовність і
насиченість (у якому порядку проробляти навчальний матеріал? які методи і
форми роботи використовувати? скільки часу відвести на кожну [юрму
роботи? Як спілкуватися з учнем, як краще йому пояснити? яку редакцію
краще використати?)
1. Попереднє (домашнє) планування включає:
• виконавське вивчення репертуару учня;
• перегляд редакцій, прослуховування записів;
• обмірковування аплікатури, педалізації;
• ескізне планування майбутнього уроку (що не виключає імпровізацію).
2. «Миттєве» планування буває:
• на початку уроку (по обставинах);
• наприкінці уроку у вигляді запису домашнього завдання в щоденнику
(плану наступного уроку!).
Порядок проходження матеріалу:
• чергувати твори;
• важке проходити в першій половині уроку;
• виявляти головне для першочергової роботи.
Розподіл часу:
• з малятами – займатися потроху всім (п'єсами, що вивчаються, гамами,
грою в ансамблі, читанням з листа, підбором по слуху, фізичними
вправами);
• з більш дорослими – ретельно проробляти 1-2 твори, а інші проходити
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оглядово; або окремі фрагменти з кожного.
Економія часу:
• робити

вибіркові

перевірки,

виявляючи

слабкі

місця

і

надаючи

«швидку допомогу»;
• узагальнювати помилки, зводячи їх до основних груп (психологічне
розвантаження);
• не проробляти те, що учень може сам – за аналогією із проробленим на
уроці (виховання самостійності).
Типи уроків
«У класі рояля неможливо вирішити всі світові
проблеми,... але намагатися варто».
Н. Перельман
За змістом і цілями уроки розрізняють як:
1.Тематичний

(«моноурок»)

підпорядковує

безліч

завдань

одному

головному; він притаманний відкритим, «показовим» урокам.
2.Урок-лекція, урок-концерт – це «урок захоплення», мета якого –
розворушити уяву учня, підігріти емоційне відношення, надихнути до
роботи.
3.Урок-репетиція

виховує

витримку,

витривалість

і

мобілізує

всі

виконавські якості, змушує «викладуватися», як на естраді.
4.Урок-консультація розрахований на самостійну роботу учня.
5.Звичайний рядовий урок з відпрацьовуванням усього, що «не виходить» –
всебічно виховує учня, привчає до щоденної кропіткої роботи.
Організація самостійної роботи учня
Самостійна робота забезпечується всім ходом уроку, що повинен бути
прообразом домашньої та обов'язково включати форму «напівсамостійної»
роботи під девізом: «як я буду вчити вдома». Ідучи з уроку, учень повинен
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точно знати, що буде робити вдома і як. Якість його самостійної роботи
залежить від передбачливості педагога, який на уроці повинен:
Займатися профілактикою помилок:
• у розборі (заліговані ноти, додаткові лінійки, випадкові знаки, зміна ключа
і тривалостей);
• у заучуванні напам'ять (не механічно, а з підключенням логіки, аналізу);
• у технічному відпрацьовуванні (аплікатура, способи і варіанти гри);
• у художній роботі (зм'якшення кінців ліг, тяжіння коротких звуків до
довгих, філіровка коротких після довгих, співвідношення мелодії й
акомпанементу та ін.;
• також педагог повинен багаторазово покачати на роялі, щоб учень
запам'ятав якість звука і шукав відповідні рухи).
Навчити правил самостійної роботи:
• детально відпрацьовувати по малих фрагментах, пластах фактури, кожною
рукою окремо, особливо лівою, щоб автоматизувалася і не відволікала від
головного. «Звукові ляпаси найчастіше наносяться лівою рукою» –
Перельман;
• багаторазово повторювати важке (найкоротший шлях до звички, зручності,
автоматизації рухів);
• більше грати повільно і уважно;
• щодня проходити всі твори, починаючи з важких місць.
Давати самостійні завдання:
• продумування

аплікатури,

педалізації,

динаміки,

форми,

«інструментування», розшифровки мелізмів;
• виучування без педагога окремих фрагментів за аналогією з вивченим на
уроці;
• самостійне виучування неважкої популярної п'єси;
• читання з листа;
• формулювання запису в щоденнику («хто ясно мислить, той ясно
викладає»).
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Крім того, педагог повинен виховувати терпимість до критики, здатність
до самоаналізу, реалістичної самооцінки (де помилка? чим викликана?
причина? як краще виправити?). Дуже важливо також контролювати умови і
режим домашніх занять (освітлення пюпітра, висоту стільця, настроєність
інструмента, час занять – коли і скільки).
«Заповіді» і поради від Н. Перельмана:
Шість днів трудися, сьомий грай, грай, грай.
Співай не за роялем, а на роялі.
Акомпануй собі не голосніше, ніж ближньому своєму.
Благоговій перед модуляцією.
Не укради із грамплатівки.
Не педалізуй всує.
Не шепоти, тому що тебе навіть ближній не почує.
Будь «марновірний « - бійся недопрацьованої програми.
Не видумуй передконцертних звичок.
Люби поліфонію змолоду.
Люби свою справу легко й весело («радісні муки творчості»).
«Що сприяє розвитку самостійності? Владний і переконуючий вплив
учителя! Так створюється в учня корисна ілюзія самостійності, що лише
поступово перетворюється в реальність». «Скільки годин у день треба
займатися? Потрібну міру визначить здоровий духовний апетит, а не
надмірний або поганий». «Займатися на роялі треба довго, думати за
роялем – багато, а говорити біля рояля – по-коротше». «У домашній роботі
треба: почуттям – бути ощадливим, розуму – щедрим, слуху – нещадним «
Ведення навчальної документації
Навчальна

документація

відноситься

до

планування

роботи:

у

щоденнику – планування найближчих уроків, у робочому плані – на півроку
вперед.
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Щоденник

–

«обличчя»

учителя.

Грамотність,

ясність,

логіка,

змістовність і оцінка як показник відношення до учня – ось основні вимоги
до його ведення.
Домашнє завдання повинне бути добре сформульоване, обґрунтоване,
зміст його усвідомлений учнем як дійсна необхідність (наприклад, навіщо
потрібна підтекстовка? навіщо співати? навіщо повчити варіантами? і т. п.).
Учень повинен бути привчений до думки, що будь-яке поставлене перед
ним завдання повинно бути виконане, і не абияк, а добре. Педагогічна
тактика полягає в тім, щоб урівноважити завдання й можливості учня.
Індивідуальний робочий план включає характеристику («діагноз») і
репертуарний план («рецептура»).
Характеристика повинна відбивати індивідуальність учня, особливості
його розвитку і напрямок подальшої роботи; пишеться строгою мовою
документа,

вимагає

уважного

спостереження,

вдумливого

аналізу,

лаконічних формулювань. Вона служить підставою для вибору програми.
Репертуарний план – поточний (тактика) і перспективний (стратегія) –
є показником педагогічного досвіду, інтуїції, таланту, майстерності. Обрана
педагогом програма може сприяти успіху або привести до зриву. Репертуар
повинен:
• виявляти сильні та розвивати слабкі сторони учня;
• включати різноманітні за стилями, жанрами, фактурою, образністю твори;
• містити п'єси підвищеної трудності і неважкі, але ніколи не повинен бути
завищеним в цілому.
«Єдине педагогічне міркування здатне виправдати проходження в класі
другосортної і беззмістовної п'єси – прагнення виробити в учня стійку
відразу до творів подібного роду.
Без ненависті до поганої музики не може бути любові до гарної».
(Перельман)
Рекомендована література
1. Алексеев

А.

Методика

обучения
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игре

на

фортепиано.

Гл.

III

«Планирование процесса обучения, методика проведения урока и
организация домашней работы ученика». – М., 1971, 1978.
2. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1 / Ред.-сост. В.А. Натансон. Ст.:
Гировский Е. «К вопросу об эффективности методов обучения игре на
фортепиано». Коган Г. «О работе музыканта-педагога. Основные
принципы». Цьшин Г. «Развитие учащегося фортепианного класса: формы
и методы». – М., 1979.
3. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 1 / Ред.-сост. В.А. Натансон. Ст.:
Натансон В. «Заметки педагога». – М., 1963.
4. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3 / Ред.- сост. В.А. Натансон.
Ст.:

Ляховицкая

С.

«Развитие

активности,

самостоятельности

и

сознательности учащихся». – М., 1971.
5. Еременштейн Б. Л. Воспитание самостоятельности в классе специального
фортепиано. – М., 1966.
6. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. Гл. 3, 4. – М., 1985.
7. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. II
«Проведение урока». – М., 1982.
8. Очерки по методике обучения игре на фортепиано. Вып. 2. Ст.: Бинатян Н.
«Развитие навыков самостоятельной работы у начинающих». – М., 1965.
9. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. Гл. 7, §§ 3, 8, 9. – М., 1984.
10. Щапов А. Фортепианная педагогика. Гл. II, VII. – М., 1960.
11. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. – М.,
1947, 2004.
Інші засоби навчання
• Демонстрація індивідуальних робочих планів, учнівських щоденників з
фаху, зразків характеристик учнів різного віку і здібностей.
• Приклади з досвіду роботи видатних викладачів-піаністів.
Самостійні завдання
• Вивчення методичної літератури.
• Планування власної самостійної роботи з фаху на тиждень.
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Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1.В чому специфіка індивідуального уроку?
2.Що мається на увазі під методикою проведення уроку?
3.Що розуміється під змістовністю уроку? Який урок можна вважати
змістовним?
4.Від чого залежить вибір форми роботи над твором?
5.Що визначає вибір педагогом методу роботи над твором? Які методи
найбільше поширені у використанні?
6.Які існують методи педагогічного впливу?
7.Які вимоги до словесних пояснень викладача?
8.Що розуміють під плануванням уроку? Які існують види планування
уроку?
9.Які існують типи індивідуальних уроків? Мста кожного з них.
10.Як організується на уроці з фаху самостійна робота учня вдома?
11.У чому полягає профілактика помилок, які можуть виникнути в домашній
роботі?
12.Які самостійні завдання доречно задавати учневі?
13.Які правила самостійної роботи учень повинен знати?
14.Які вимоги до учителя стосовно ведення учнівського щоденника?
15.Які вимоги до складання індивідуального робочого плану учня?
РОЗДІЛ III. РОБОТА З УЧНЯМИ-ПОЧАТКІВЦЯМИ
Тема 11. Комплексне виховання початківця
• Специфіка початкового навчання.
• Методика проведення уроку з піаністом-початківцем.
• Засвоєння нотної грамоти на індивідуальних уроках з фаху.
• Розвиток слуху на донотному етапі навчання.
• Виховання почуття ритму у дитини.
• Виховання творчих здібностей учня.
• Початкове формування апарату (фізичні вправи і перший досвід
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звуковидобування).
• Навчання основних прийомів гри. Техніка виконання і послідовність
засвоєння роздільної і зв'язної гри.
• Передумови правильного читання нот.
• Засвоєння різновидів педалізації.
• Прилучення початківця до гам.
Специфіка початкового навчання
У роботі з малятами величезне значення має психологічний контакт,
глибока взаємна симпатія. Керування музичним розвитком дошкільнят
принципово відрізняється від виховання дітей шкільного віку, тому педагог
повинен бути знавцем дитячої психології.
Методика дошкільного навчання заснована на розумінні вікових
особливостей маляти і обумовлена специфікою психіки дитини.
Психологічні особливості вимагають відповідної методики роботи
↓

↓

1. Нестійка увага, швидка розумова 1. Розмаїтість і барвистість змісту
стомлюваність, нездатність надовго уроку,
зосередитися

на

одному

часта

зміна

форм

роботи,

виді фізпаузи, емоційні розрядки.

діяльності.
2. Конкретне мислення.

2. Доступні пояснення, які спираються
на знайомі уявлення і виключають
абстрактні
арифметичний

поняття

(напр.,

рахунок

ритму).

Спочатку конкретне звучання, а потім
назва або знак.
3. Темп мислення – повільніший,

3. Більш уповільнений темп мови під

ніж у дорослих.

час пояснень, терплячість в очікуванні
реакції

дитини

(не

квапити

з

відповіддю). Не форсувати навчання в
цілому.
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4. Мимовільна механічна пам’ять.

4.

Використання

Здатність легко сприймати нове, але

посібники)

так само швидко забувати.

пам’яті (казки, підтекстовки, вражаючі

і

зорової

(наочні

образно-асоціативної

порівняння). Часте повторення вже
вивченого

матеріалу

в

різних

сполученнях з новим.
5. Багата уява, бажання фантазувати.

5. Залучення в ігрові форми роботи
(дидактичні
елементом

ігри),

навчання

розважальності.

з

Творчі

завдання.
6. Схильність до наслідування.

6.

Широке

використання

наслідуваності у всіх формах роботи (і
сам педагог – зразок для наслідування).
7.

Вразливість,

ранимість,

схильність до навіювання.

7. Щедра і часта похвала. Критика – на
тлі гарного. Порівнювати дитину –
тільки з нею самою.

8. Довірливість, чуйність до фальші.

8.

Доброзичливе,

спілкування,

як

з

рівним

спокійне
–

без

улесливості або зверхності.
На кожному уроці дитину повинне чекати щось новеньке, тому
педагогові необхідно обзавестися великим запасом навчальних «новинок» –
наочних посібників, нотних прикладів, віршиків, дидактичних ігор і т. п.
Від педагога залежить, щоб маленький учень із нетерпінням чекав
чергового заняття і сприймав його як свято.
Методика проведення уроку з піаністом-початківцем
1. Зміст уроку
Що ми хочемо дати учневі? чому навчити? ціль роботи?
1. Розвиток усіх музичних здібностей і мислення.
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2. Навчання музичної мови.
3. Організація апарату, налагодження ігрових рухів.
2. Форми роботи
Як розвивати здатності? Як навчити музичної мови? Як навчити грати?
1. Слухання і обговорення музики, визначення на слух.
2. Спів.
3. Рух під музику, дидактичні ігри.
4. Вправи без інструмента.
5. Вправи на інструменті.
6. Гра «з рук», «соло» і в ансамблі з учителем.
7. Підбір по слуху, дотворювання.
8. Ілюстрування, імпровізація.
3. Методи роботи
Провідними повинні стати:
• комплексний (усього потроху),
• евристичний («здогадайся!»),
• проблемний («зрівняй і вибери», «виріши сам!»),
• репродуктивний («роби, як я»).
4. Методи педагогічного впливу
1. Випитування – головний засіб спілкування, який розбурхує фантазію
дитини, стимулює її мислення, активізує увагу і пробуджує ініціативу.
2. Пояснення повинні бути лаконічними, конкретними, але образними і
вражаючими, викликати живу емоційну реакцію.
3. Гра на інструменті: якнайбільше і краще. Музика повинна стати
головним компонентом уроку і центром уваги учня. Поки він не грає сам –
повинен грати учитель.
5. Планування
Попереднє планування, продумування змісту кожного уроку з малюком
– обов'язкове навіть для досвідченого педагога. Воно обумовлене
різноманіттям і частою зміною форм роботи (приблизно 5-10 хвилин на
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кожну), а також необхідністю підібрати відповідний ілюстративний
матеріал: наочні посібники, малюнки, музичні приклади, казки, лічилки,
віршики, підтекстовки й т. п.
План комплексного уроку
Зміст

Форми роботи

І. Розвиток слуху, музично-образної

1. Спів.

пам'яті,

2. Визначення на слух.

емоційної

чуйності

до

музики.

3. Запис звуковисотних диктантів.
4. Слухання й обговорення музики.
5. Підбір по слуху.

II. Виховання ритму.

1. Рух під музику (кроки, удари,
розгойдування...)
2. Ритмічні ігри.
3. Запис ритмічних диктантів.
4. Гра на одній клавіші в ансамблі з
учителем

метричних

долей

і

ритмічних малюнків.
III. Розвиток творчої ініціативи.

1.

Ілюстрування

(словами,

малюнками, рухами).
2. Імпровізування за малюнком або
словесним описом.
3. Підбір по слуху, дотворювання.
IV. Організація апарату, навчання

1. Підготовчі вправи без інструмента

ігрових рухів, основних прийомів

на свободу апарату (великі рухи), на

гри.

активність і самостійність пальців
(дрібні рухи).
2. Гра без нот вправ, коротких
одноголосих
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мелодій,

остинатних

акомпанементів.
V. Навчання музичної грамоти й

1. Читання і гра окремих інтонацій

читання нот.

та інтонаційних ланцюжків, а також
ритмоформул.
2.

Читання

і

гра

найпростіших

пісеньок на закріплення вивчених
нот

у

скрипковому

і

басовому

ключах.
3. Читання, аналіз і гра п'єс в одній
аплікатурній позиції.
Засвоєння нотної грамоти
Всі поняття, що відносяться до пізнання музичної мови, повинні
засвоюватися дитиною в роботі над музичними образами й у процесі
розвитку її музичних здібностей на уроках з фаху.
Вивчення теорії музики в жодному разі не повинне перетворитися в
самоціль,

тому

треба

зовсім

виключити

зубріння,

завчання

назв,

вираховування ритму.
Головною умовою прилучення дитини до теоретичних понять повинне
стати яскраве музичне враження, звуковий образ (який випереджає теорію!),
емоційний відгук на нього і добре слухове засвоєння.
Назва поняття – тільки після музики, як остання ланка в ланцюжку:
чую
(і переживаю)

→

бачу

→

(на клавіатурі)

граю і називаю
(і записую)

Друга важлива умова: до нотного запису варто приступати тільки після
міцно засвоєних понять про властивості звука (висота, довжина, гучність) і
слуховому сприйнятті напрямку руху мелодії.
Третя умова – міцна асоціація із клавіатурою всіх нотних знаків (тобто
гра).
Запис висоти звуків засвоювати в наступному порядку:
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• уяснити, що ноти розташовуються на лінійках і між ними та граються
через клавішу (засвоювати окремо за допомогою наочних посібників);
• засвоїти інтервальні формули (а не назви окремих нот), зв'язуючи
поняття «інтервал» з поняттями «інтонація» (горизонталь) і «гармонія»
(вертикаль);
• записувати або викладувати нотки на посібнику – спочатку на одній,
двох лінійках, потім на нотному стані без ключа; грати записаний
«диктант» на клавіатурі поза тональністю будь-якої клавіші;
• читати ноти на «одинадцятилінійному» нотному стані одразу у двох
ключах (з метою участі лівої руки в грі і профілактики побоювання
басового ключа); починати з «кордонної» ноти до першої октави і
додавати по одній ноті вверх і вниз.
Запис ритму засвоювати:
• паралельно із записом висоти звуків, але не змішуючи до повного
засвоєння їх окремо;
• на основі ритмічних формул з підтекстовками замість арифметичного
рахування;
• починати з «чверті» (як основної одиниці пульсації і найбільш
розповсюдженого метричного «кроку» в музиці), а до «восьмих» і
«половинних» підвести, порівнюючи їх з «чвертю»;
• не рахувати, а засвоювати ритм за допомогою рухів і ритмізації мови;
• спочатку засвоювати симетричний розмір (2/4, 4/4), а більш складний
тридольний – пізніше.
Посібники
1. Казка з малюнками В. Ф. Одоєвського «Містечко у табакерці» з «Казок
дідуся Іринія».
2. «Чарівник» Метр-Ритм і «чарівниця» Мелодія-Гармонія.
3. Регістри в малюнках.
4. Октави в малюнках (три в басовому ключі, три у скрипковому).
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5. Картки: одиниці руху і ритмічні формули
6.

6.Інтонаційно-гармонічні формули-картки (від секунди до квінти).
7.Нотні стани: однолінійний, дволінійний, п'ятилінійний без ключа,
одинадцятилінійний із двома ключами і різнобарвні нотки до них
(вирізати їх з картону або використати різнобарвні ґудзики).
8.Терцієве розташування нот на двох нотних станах без ключів (окремо на
лінійках і між ними).
9.Драбинка-звукоряд з фігуркою, що переміщується.
10. Екран для викладування яскравих і блідих кружечків (метризація мови і
музичних звуків).
Розвиток слуху на донотному етапі навчання
Головна мета професійної роботи полягає в тім, щоб поставити в центр
уваги учня звук, навчити вслуховуватися у звучання рояля, аналізувати,
порівнювати і розрізняти виразні засоби музики, а рухи рук підкоряти
вимогам слуху.
Навчання ігровим рухам, таким чином, є вторинним стосовно виховання
вміння слухати і здатності чути музику.
Розвитку всіх видів музичного слуху служать різноманітні форми
роботи, які можна згрупувати як 5 видів діяльності:
1.Спів.

4. Творчі завдання

2.Визначення на слух.

5. Слухання і обговорення музики

3.Підбір і транспонування
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Форми роботи

Спів

Визначення
на слух

• окремих звуків,
• ритмо-інтонацій у межах квінти
м.2 «мя- б.2 «у-а», «дін-дон» ↓
у» ↓
б.3 «баю-юай» ↓
м.3 «ку- ч.5 «а-ууу» ↑
ку» ↓
ч.4
«ура» ↑
• коротких поспівок з показом
рукою напрямку руху мелодії
(починати
з
низхідного
поступінного руху);
• легких
пісеньок
з
акомпанементом.
напрямку руху мелодії з показом
рукою по горизонталі;
• віддаленості звуків друг один
від
одного
(«поруч» чи
«далеко»? «як далеко»?)
• утриманого на педалі звука
(знаходження його на клавіатурі
– гра «шукаю звук»)
• вивчених
інтонацій
(і
написання
коротких
звуковисотних диктантів)
• регістрів і октав (з назвами)
• дисонансів, консонансів;
• кількості звуків у гармонії (з
використанням
наочного
посібника
«дует»,
«тріо»,
«квартет»)
• мажору й мінору в тризвуках,
звукорядах (гамах), пісеньках.
• мелодій

Підбір по
слуху і
• басів (D-T);
транспонува
• простих
гармоній
ння
тризвуків)
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(квінт,

Який вид слуху
виховують
звуковисотний

інтонаційний

інтонаційномелодичний

Внутрішній слух

звуковисотний

інтонаційний
тембровий
гармонічний

ладовий
інтонаційномелодичний
ладогармонічний

• дотворення мелодії до тоніки
ладотональний і
• дотворення відповіді на задану
мелодичний
«фразу-питання»
Творчі
• «імпровізація» за малюнком
завдання
або
на
заданий
сюжет
тембровий,
(використовуючи уявлення про
динамічний
властивості звука).
Накопичення музичних вражень не тільки виховує
слух, але також розвиває пам'ять, мислення, уяву,
музикальність, емоційну чутливість. Прослуховування
зіграних учителем п'єс і спільне обговорення (за
допомогою навідних запитань) допоможуть дитині
навчитися:
Слухання
• розрізняти
жанри
(пісню,
ритмічний,
різнохаракте
танець, марш) і характер
артикуляційний
рних п'єс і
музики;
обговорення
• усвідомлювати
виконавські
засобів
засоби
виразності
(темп,
динамічний,
виразності
динаміка,
артикуляція,
артикуляційний,
педалізація), які створюють
тембровий
образ, характер, настрій;
• розуміти
залежність образно-ритмічний
характеру музики від темпу і
(художнє почуття
ритму;
ритму)
• сприймати на слух фактурний
виклад (у якому регістрі
поліфонічний,
мелодія? який тип супроводу?
гармонічний,
чи міняються вони місцями? чи
тембровий
змінюється фактура?);
• визначати на слух межі дрібних
побудов
(фраз,
речень,
«питань» і «відповідей»), а
архітектонічний,
також великих розділів дво- і
ладовий,
три-частинної форми; чути
гармонічний
головну ознаку розмежування
частин – каданс.
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Виховання почуття ритму
«Ритму не стільки вчать,
скільки ним заражають».
А. Артоболевська
Почуття ритму має рухову природу: його природний, безпосередній
прояв іде не від розуму, а від рефлекторної м'язової реакції на яскраве
музичне враження. Чим яскравіше музичне переживання, тим сильніші
неусвідомлені м'язові скорочення («машинальні» рухи).
В

утворенні

організуючого

метроритму

бере

участь

все

тіло

(«пружина»), а пальці піаніста – провідники більш дрібних, витончених і
різноманітних ритмічних відчуттів.
Щоб захопити, «заразити» ритмом, педагогові необхідно застосовувати
вражаючі музичні образи (програмну ритмічно-загострену музику), яскраві
наочні посібники (малюнки-ілюстрації і графічне зображення ритмосимволів), а також словесні аналогії (підтекстовки, приказки, віршики,
промовки, лічилки і т. п.).
Уміле оперування цими трьома складовими – музика, малюнок, слово –
змушує учня пережити ритм і викликає бажання відтворити його всіма
доступними способами: кроками, погойдуваннями, ударами, пальцевими
відстукуваннями, грою на клавіатурі.
Таким чином, основою виховання ритму на «донотному» етапі навчання
є рух під таку музику, яка викликає емоційний відгук у дитини та будить її
уяву.
Формування первинного, елементарного (спрощеного) почуття ритму
Спочатку дитина повинна зрозуміти: якщо предмети розташовуються в
просторі, то музика – «невидимка», протікає у часі. І «хазяїном» часу є
«чарівник» Метр-Ритм, який розпоряджується рухом музичних звуків –
коротких і довгих. Від нього залежать «кроки» музики:
98

• рівні, однакові (метр, пульс),
• швидкі або повільні (темп),
• різноманітні по довжині (ритм).
Метр відповідає за порядок, рівність і швидкість руху музики. Ритм
прагне до різноманітності, підкреслює виразність інтонацій і наповнює їх
змістом.
Форми роботи
1. Прослуховування «показових» музичних п'єс у 2- і 4-дольному розмірах,
обговорення швидкості й характеру «кроку»-пульсу.
2. Марширування під музику.
3. Проплескування ритму вивчених пісеньок із чітким ритмізованим
вимовленням слів.
4. Гра на одній клавіші в ансамблі з педагогом то пульсу, то ритму п'єски
(без нот).
Мета: усвідомлення різниці між метром і ритмом.
II
Наступний етап роботи – засвоєння кожної ритмічної одиниці окремо
(«чверті», «половинної», «вісімки») і виховання почуття темпу.
«Кроки» музики бувають різними за довжиною :
звичайні «кроки людини» - «чвертями»
дрібненькі «крочки маляти» - «восьмими»
велика «хода велетня» - «половинками»
швидкий «біг» - «шістнадцятими»

Прим.: «Ціла» - зупинка в музиці, бо немає розміру х
1
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посібникикартки

Форми роботи
1. Дидактичні ігри на рухове відчуття ритмічних одиниць.
• Змахи крил в орла

– – ворони ♩ – голуба ♪ – метелика

• Швидкість і енергія рухів і корпуса:
в дроворуба

– пильщика

2. Проплескування «кроків» із промовленням підтекстовок.
• Огромные ноги шагали по дороге: ша-аг, ша-аг,
Большие ноги шли по дороге: топ, топ, топ, топ,
Маленькие ножки шли по дорожке: топи, топи, ♪
топи, топи,
Маленькие ножки бежали по дорожке: топи-топи, топи-топи,
топи-топи, топи-топи.
• Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать,
а за неп ребятки – желтые цьтлятки.
• Бьют часи на башне: би-им, бо-ом
Вот — стенные, поживей: тик-так, тик-так,
А наручные быстрее: тики-таки, тики-таки.
• Щи да каша пища наша.
После щей и после каши просят дети простокваши.
Ели, ели две недели, не полнели, не худели,
Ели, ели, пили, пили, две недели сыты были!
3. Підігрування учителю на одній клавіші (одиницю руху вибирає учень).
Мета:
• емоційно-образне сприйняття тривалостей без арифметичного рахунку;
• усвідомлення залежності темпу від обраної одиниці руху.

III
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Далі – вироблення почуття співвідношення тривалостей за допомогою
ритмічних формул-стереотипів. Дуже важливим є порядок засвоєння
ритмоформул – за схемою:
чую

→

відтворюю

→

бачу

ритмічну поспівку

словами, плесканням,

запис на

з підтекстовкою

грою на одній клавіші

картці

Форми роботи
І. Ритмізація слів, віршиків, приказок й ін.
Вед-мідь

ка-бан

Ку-роч-ка

цу-це-няа

Стаа-рень-кий діі-ду мій

го-ро-бчи-ку

, діів-чин-ко, крии-хіт-ко

і т.п.
В гости к Анечке пришли:

пе-ту-шоок (в сапожках)
бее-лоч-ка (в серёжках)
ме-две-жо-нок (в свитке)
слоон (в цветной накидке)

2. Гра ритмічних акомпанементів («Гойдалка», «Калинка» по Баребойму та
ін.).
3. Підбір на клавіатурі «слів»-мотивів.
4. Запис ритмічних диктантів (одно- і двоголосних) з перевіркою на
фортепіано.
Мета:
• засвоєння графічного запису ритмоформул (поза їхнім інтонаційним
змістом) без арифметичного рахування;
• усвідомлення того, що кожному складу словесної мови відповідає один
звук музичної мови, наголошеному складу відповідає довгий звук, а
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ненаголошеним – короткі звуки.
Далі – читання ритмоформул за схемою: бачу – чую – відтворюю.
Ця навичка необхідна для майбутньої практики читання нот з листа.
Чим міцніша звичка миттєвої рухової реакції на побачений запис (без
вираховування!), тим легше буде читати ноти і одразу чути в них музику.
Тому необхідно довести до автоматизму, до умовного рефлексу:
• читання «кубиків»-ритмоформул;
• уміння в нотному рядку бачити ці «кубики», з яких складається ритм
мелодії.
IV
Виховання почуття акцентування,

осмислення співвідношення

сильних (опорних) і слабких долей з метою з'ясування понять «такт» і
«розмір».
Форми роботи
1. Гра «Кулачки (форте) – долоньки (піано)» із проголошенням чітко
акцентованих слів, у яких наголошені склади простукуються кулачками, а
ненаголошені – долоньками.
2. Викладання яскравих і блідих кружечків на екрані за слуховим
сприйняттям

мотивів-слів

(наголошені

склади

–

яскравими,

а

ненаголошені – блідими).
3. Запис віршів ритмічними символами з акцентами – для визначення
тактової писки.
Галя по садочку ходила

або

4. Метризація мови
• для визначення розміру:
2\4 іди, іди | до-щику ||
4\4 Ой, ко-ля-да, | ко-ляд-ни-ця |
до-бра з ме-дом | па-ля-ни-ця ||
3\4 Ще-дрик, ще-дрик, | ще-дрі-во-чка, |
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або

при-ле-ті-ла | ла-сті-во-чка ||
• для усвідомлення пауз і затакту
Был сапожник? Был! был!

Был сапожник? Был?...(знак паузи)

Шил сапожки? Шил! шил!

Шил сапожки? Шил?... (знак паузи)

Знак паузи – «четвертні паузи»
Ми | шонку шепчет мышь: ןі «Ти | что шуршишь, не спишь...?»
 ן- «восьмі» паузи
На цьому етапі треба починати задавати домашні завдання, наприклад:
• записати ритм віршика, приказки, лічилки;
• відзначити в них акцентами сильні долі;
• розставити тактові риски;
• визначити розмір.

***
Надалі складні тривалості засвоювати за допомогою знайомої і добре
засвоєної ритмічної одиниці:
А складні розміри й ритми – за допомогою підтекстовок:
чик, чи-рик

, ку-ку-рі-ку

я музикантом

хочу стати
3/8 Котику | сіренький, | котику | біленький
6/8 Перепеличенька | пила водиченьку
Виховання художнього почуття ритму
Учити сприйняттю образної сутності ритму необхідно одночасно з
вихованням елементарного почуття ритму. Учень має осягнути і відчути:
Від метру залежить жанр п'єси і характер руху музики.
«Кроки» музики бувають не тільки швидкими і повільними. Вони
бувають:
• чіткими і твердими (марш),

обережними, стомленими, понурими,
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• граціозними

або

пружними важкими,

легкими,

ковзними,

(танок),

сумовитими, величними, карбованими,

• плавними, м'якими (пісня)

що цокаючими... і т. п.

Від ритму залежить характер інтонації та виразність мелодії. Ритм
буває:
• лукавий, задерикуватий

• гострий

• сердитий, злий

• плавний

• збуджений

• незграбний... і т. п.

Надалі, здобуваючи виконавську практику, учень зрозуміє: щоб виявити
виразні можливості ритму, можна допустити деяку агогічну свободу, рубато
в рамках стилю.
Почуття ритмічного фразування необхідно виховувати з самого
початку гри по нотах:
• виконання не «по складах», а по фразах, не по тактах, а по періодах;
• керування акцентами з метою підкреслити найголовніше;
• уміння користуватися цезурою – «подихом» з метою поділу музичної
мови на періоди;
• наповнення пауз емоційним і смисловим змістом, а не механічне
вираховування тиші.
Ритмічне виховання – найважча і сама відповідальна частина роботи
педагога в загальній музичній освіті учня.
Виховання творчої ініціативи і самостійності в роботі
Творчість – це створення нового.
Творча здібність – пошук власних шляхів у тій або іншій області.
Навчити творчості не можна, але можна навчити творчо працювати.
У сучасному навчанні творча діяльність повинна стати провідною, тому
що вона сприяє розвитку всіх здатностей у комплексі та допомагає
розкриттю індивідуальності учня. У творчій атмосфері дитина психологічно
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розкріпачена, ініціативна, емоційна, допитлива, жвавіше мислить і отримує
радість від навчання.
Головним принципом творчого виховання є установка на самостійність:
(«Сам!»), а не на пасивне запам'ятовування і бездумне заучування. Тому
педагог обов'язково повинен давати на уроці (і додому) завдання, які
вимагають прояву творчої ініціативи.
1. Ілюстрування
• малюнком

мальовничі і графічні асоціації, які мають бути пов'язані
з музичним враженням – намалювати

• словом

навіяні музикою сюжетні асоціації

–

розповісти;

придумати програмну назву до п'єси або підтекстовку до
мелодії, ритмічної формули
• пантомімою

музичне враження – виразити рухами

• грою на

користуючись первинними знаннями про властивості

інструменті

звука – імпровізувати на заданий сюжет або за
малюнком.

Використання звукової образності, словесної мови та мови жестів і фарб
будить творчі сили дитини, розвиває уяву, фантазію, артистизм і допомагає
краще засвоїти навчальний матеріал.
2. Підбір по слуху і транспонування:
розвиває всі види слуху (а головне – внутрішній слух!), музичну пам'ять,
мислення, допомагає освоїтися з клавіатурою, пристосувати рухи рук до
вимог слуху.
Обов'язкові умови підбору – попередній аналіз, проспівування і показ
рукою (по горизонталі) ходу кожного звука, простукування ритму.
3. Варіювання мелодії та акомпанементу
дає можливість добре засвоїти елементи музичної мови, виразні
можливості ритму, інтонацій, ладів, динаміки, артикуляції.
4. Дотворення:
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• мелодії до тоніки,
• відсутніх тактів у мелодії,
• «фрази-відповіді» на «фразу-питання»,
• другого голосу до мелодії (в терцію),
• акомпанементу до мелодії (тонічних, субдомінантових, домінантових
басів, квінт, тризвуків).
Це розвиває інтонаційний, гармонічний, ладовий, архітектонічний слух.
5. Доповнення музичного тексту
У спеціально підібраних п'єсках зі збірок-посібників (С. Ляховицкая.
«Задания

для

развития

самостоятельных

навыков

при

обучении

фортепианной игре». Э. Тургенева, А. Малюков. «Пианист-фантазер».
В. Подвала. «Створюймо музику!» та ін.) вписувати паузи, знаки альтерації,
тактові риски, розмір і т.п.
6. Створення:
• власних мелодій (на задані вірші або ритмічну основу),
• цілих композицій.

***
Надалі в роботі над репертуаром також необхідно давати творчі
завдання (див. тему «Методика проведення уроку. Організація самостійної
роботи учня»):
• розповісти про характер п'єси, придумати назву, програму;
• «відредагувати» текст (проставити аплікатуру, педаль, цезури, від
мітити модуляції, межі частин);
• знайти виконавські засоби виразності (динаміку, кульмінації, темп,
агогіку), продумати інструментально-темброві асоціації;
• самостійно вивчити неважку п'єсу;
• вибрати для свого репертуару один-два твори із запропонованих
педагогом.
Початкове формування апарату
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Організація

виконавських

рухів

дитини

повинна

починатися

з

гімнастики для всього тіла і вправ для рук, тобто з великих рухів, що дають
відчуття свободи, гнучкості й у той же час зібраності, готовності до дії.
Вправи на великі рухи
Для корпуса
«Розчакловування»: витягнутися з піднятими руками «у струнку», завмерти,
а потім по черзі звільняти пальці, зап'ястя, передпліччя,
плечі, корпус у поясі, ноги в колінах.
«Шалтай-болтай»: зігнутися в попереку і вільно розмахувати руками,
схрещуючи їх і розводячи в сторони.
Для рук
(рухи від плеча)
«Великий птах»:

широко, як крильми, махати витягнутими в сторони
руками.

«Сонечко»:

окреслювати великі кола над головою.

«Гойдалка»:

кожною рукою по черзі вільно розмахувати вперед і
назад, поступово збільшуючи амплітуду.

«Вітряк»:

розгойдати руку (як в «Гойдалці»), поки вона не почне
за інерцією крутитися навкруги плеча.

«Циганочка»:

плечовим суглобом описувати кола, підіймаючи і
опускаючи руку, що вільно звисає.

«Круть-верть»:

обертати спочатку звисаючі (а потім витягнуті вперед)
руки рухом, що нагадує вгвинчування и вигвинчування
лампочки або замикання і відмикання дверей ключем.

Для зап'ясть
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(рухи в зап'ястковому суглобі)
«Маятник»:

розгойдувати кисті рук з боку в бік

Лікоть

«Колобок»:

обертові рухи кулачками за годинниковою і

на стіл

проти годинникової стрілки.
«Ковбаска»:

учитель

швидким

рухом

розкручує

зап'ястя

розслабленої руки учня між своїми долонями, як
ковбаску з тіста.
Вправи на дрібні рухи
для активізації і самостійності пальців
(робота п'ясткових суглобів)
«Собачка гавкає»:

збирати разом в пучечки, а потім «відкривати» всі
пальці одночасно, відчуваючи, що долоня згинається
посередині.

«Іди до мене»:

на витягнутій долонею нагору руці згинати до себе
кожен палець («цілий», не «зламаний» у суглобах) по
декілька разів – повільно і швидко, але без напруги.

«Дзвіночок»

спираючись на стіл рукою від ліктя до зап'ястя і
округлених пальців (п'ясток – купол), розгойдувати
кожен палець по черзі від п'ясткового суглоба («діньдінь «).

«Кільце»

притискати кожен палець по черзі подушечкою до 1-го
пальця (або «скатувати» уявні хлібні кульки 1-2, 1-3,
1-4, 1-5 пальцями).

«Кульбаба»:

зібрати пальці в пучечку і миттєво легким рухом
«відкрити» їх, наче вони «розлетілися» від подуву (рука
також може «злетіти» разом з пальцями).

«Щіточка»

всіма пальцями одночасно «схопити» з колін уявні
порошинки

і

«струсити»

віялоподібним рухом пальців.
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їх,

«відкидаючи»

«Зарядка»:

«Ми лежим в своих краватках • долоні розслаблено
спим ми сладко, сладко, сладко...»
«Вдруг будильник зазвенел»

•

лежать на столі;
привести

пальці

в

робочий тонус, злегка
поворухнувши ними;
«Нам подняться он велел»

• пальці «встають» на
подушечки,

п'ясток

приймає форму купола;

«Котенята»:

«Ми виходим по порядку,

• пальці активно «кро-

Дружно делаем зарядку»

кують».

«Раз! - котенок самий белый.

• ударяє 1-й палець у
ритмі віршика

Два - котенок самий смелый.

2-й

Три! - котенок самий шумний.

3-й

А четвертий - самый умный.

4-й

Пятий - черен, словно ночь.

5-й

Разбегаются все прочь!

• «барабанять» всі пальці

«Мальчик-пальчик», где ты был?• ударяє 1-й палець
С этим пальцем суп варил.

• ударяють по черзі 2-й
та1-й

С этим пальцем кашу ел.

• 3-1

С этим пальцем песни пел.

• 4-1

Цю ж вправу робити з «ведучим» 5-м пальцем ( 5,4-5, 3-5,2-5 ).
Вправою для пальців є також читання ритму і аплікатури на столі (по
таблицях-посібниках).

Вправи за роялем
Посадка
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Слід навчити дитину самостійно контролювати висоту сидіння і
правильну відстань від інструмента, що є необхідною передумовою
зручності, свободи, невимушеності рухів під час гри.
Правильна посадка передбачає організованість, підтягнутість корпуса,
лікті, що не притиснуті до тіла, опору на п'яти.
Сидіти треба на половині стільця. Висоту регулювати так, щоб зап'ястя
були на одному рівні з клавіатурою, а лікті ледь вище зап'ясть. Якщо ноги не
дотягуються до підлоги, треба використати підставку.
Руки повинні бути вільні й гнучкі, як гумові шланги, тоді сила (вага!)
«стікає» від плеча до кисті й кінчиків пальців. У кожного пальця під час
звуковидобування повинно бути три горбики, а в першого – два.
«Ліплення» рук повинне здійснюватися тільки в контакті з рукою
учителя, через живий дотик, наче біострумами. Ніякими словами, ніяким
показом не можна передати дитині необхідний стан рук, крім як власною
рукою учителя.
Вправи для підготовки рук до гри
1.Вільно опускати руку на коліно, а потім ту саму форму, що утворилась,
перенести на закриту кришку фортепіано.
2.Переносити руки від плеча на стійкі пальці великими дуговими рухами від
середини кришки інструмента до країв (грати, «як дорослі»).
Перший досвід звуковидобування
повинен бути пов'язаний з образними слуховими уявленнями.
Дитина отримує від учителя установку на характер звучання
і грає кластерами
• на чорних клавішах («Світанок») – для засвоєння груп із двох і трьох
клавіш правильною аплікатурою 2-3, 2-3-4;
• на білих клавішах долоньками, кулачками, пучечками («Сторож ходить у
тиші»),
• ритмічний акомпанемент в ансамблі з учителем («Калинка», «Гойдалка « по
Баренбойму).
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грає гармонії
«чорними « та «білими « квінтами, квартами і терціями, секундами
відповідною аплікатурою
«Слон», «Ведмідь», «Дзвін», «Кіт-ласун» і т. п.
Всі ці вправи, що пов'язані з художніми завданнями, повинні:
• допомогти дитині засвоїти клавіатуру,
• навчити спиратися всією вагою руки на фіксовані пальці (або кулачки);
• користуватися диханням від плеча;
• відчувати руку як провідник звука;
• засвоїти позиційну аплікатуру.
«імпровізує»
за малюнками або на заданий сюжет, використовуючи будь-які рухи для
досягнення необхідного звукового результату.
Навчання основних прийомів гри
(у рамках п'ятипальцевої позиції)
Навчання гри доцільно починати з роздільної артикуляції.
Non legato
вимагає великих рухів, що значно краще сприяє вільності апарату і
знаходженню контакту з клавішею, ніж дрібні пальцеві рухи у зв'язній грі.
Головна мета – якість звука. Тому, перш ніж показати прийом, треба
спочатку захопити образом, охарактеризувати звук словами і запропонувати
учневі проекспериментувати зі звуком. Тоді дитина сама усвідомлює
взаємозв'язок між діями руки і якістю звука, знаходить міру m, v, h і вчиться
пристосовувати рухи до внутрішнього слухового уявлення (установка на
передслухання).
Техніка виконання
• Подих від плеча, м'який підйом всієї руки і почуття «відпочинку» кисті
при цьому;
• щільне занурення руки у клавіатуру на подушечку пальця всією вагою
без ляпанця, удару або попереднього намацування (чому сприяє легке
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прогинання зап'ястя);
• звільнення від тиску на клавішу, передслухання (і передбачення!)
наступного звука, легке відштовхування й «переліт» зі спрямованістю
вільної кисті у бік цього звука.
Дуже важливо навчитися брати звук одразу і безпосередньо, одним
рухом, без прицілу або зупинки, яка викликає затиск.
Послідовність включення пальців у гру
1. Гра одним з довгих пальців (спочатку 3-м, потім 2-м, 4-м):
• порівняння контрастних образів (закріплення назв клавіш, регістрів, октав
і властивостей звука), наприклад:
ласкаво, м'якенько

весело, пружно

«Вийди, вийди, Сонечко,

«Іди, іди, дощику,

На дідове полечко,

Зварю тобі борщику

На бабине зіллячко,

Зварю тобі борщику

На наше подвір'ячко»

В полив'янім горщику»

• гра мажорного і мінорного звукорядів від будь-якої клавіші;
• ритмізація слів (закріплення ритмоформул); ритмічна «луна» за
зразком, який грає учитель; гра «Пташині голоси « (ку-ку, куд-ку-да,
чик-чи-рик, ку-ку-рі-ку ;
• сміливе, розкуте перенесення руки спочатку в будь-яку точку клавіатури
(однаково, куди впаде рука, аби тільки зачепитися пальцем), потім
цілеспрямовано через одну, дві октави – «Польоти»;,
• гра «з рук», передаючи мелодію з однієї руки в іншу («Прыг-скок»,
«Вальс собачок» зі зб. Артоболевської, і т. ін.);
• гра п'єсок за посібником на одно- і дволінійному нотних станах.
2. Чергування довгих пальців (і навчання аплікатурному правилу):
• «Польоти» зі «зльотом» на одному пальці та «приземленням» на іншому;
• гра інтонацій ( «Мелодійна луна»);
• засвоєння чорних клавіш;
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• підбір і транспонування поспівок у діапазоні терції;
• гра п'єсок за посібником.
3. Постановка і зміцнення 1 і 5 пальців:
• гра першим та п'ятим пальцями по черзі з переміщенням зап'ясткової
опори;
• зближення 1 і 5 пальців від квінти до секунди і назад з утриманням
одного з них;

• «Ланцюжок» з квінтових гармоній на білих клавішах;
• П’єси, ансамблі з використанням квантових інтонацій.
4. Гра всіма пальцями в одній позиції, користуючись аплікатурним
правилом:
• двох звуків одночасно (формування відчуття «моста» між пальцями)

• на дотик (із заплющеними очима) з драбинкою-звукорядом;
• за «формулою Шопена»:
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• на чорних клавішах:

• гра «з рук» двома руками п’єсок із симетричною аплікатурою (як,
наприклад, «Їжачок» Д. Кабалевського);
• підбір по слуху, транспонування і гра по нотах кожною рукою по черзі із
заданим планом контрастних динамічних відтінків.

***
Коли дитина навчилася:
• невимушено занурювати кожен палець у клавішу, домагаючись повного
співучого звучання,
• ставити пальці, що «люблять лежати» (5-й «стовпчиком», 1-й округлено),
• користуватися аплікатурним правилом позиційної гри, можна переходити до оволодіння прийомом зв'язної гри.
Примітка: перехід до гри легато не затягувати. Стакато на початковому
етапі розглядати як більш коротке поп legato, уникаючи різкої уривчастої
гри.
Legato
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з'єднує окремі звуки в інтонації, а інтонації – у мелодію, допомагає вести
горизонтальну лінію. Цей прийом вимагає самостійних, незалежних одна від
одної дій пальців і об'єднуючих зап'ясткових рухів.
Техніка виконання:
• Перший звук видобувається на вдиху близько до клавіші пальцевим
натиском з наступним звільненням від тиску; зап'ястя направляється
знизу у бік наступного звука.
• Другий або інші звуки під лігою беруться на зап'ястковому видиху
активними

пальцями-«щупальцями»,

злегка

погладжуючим

рухом

подушечки «до себе» (знизу вверх).
Чим більше звуків під лігою, тим ширша амплітуда об'єднуючого
зап'ясткового руху і більша опора руки.
Чим ширша відстань між звуками, тим активніший об'єднуючий рух
зап'ястя, особливо до 4-го і 5-го пальців.
Гарна артикуляція передбачає не тільки активність пальців при взятті,
але й їх своєчасний підйом після звуковидобування.
Послідовність прилучення до гри legato
1. Гра по два злігованих звуки:
• 2-м – 3-м пальцями по півтонах, секундових хореїчних послідовностях і
по тонах гами:

• всіма парами сусідніх пальців мажорних і мінорних звукорядів, а також
формули Шопена і хроматичних послідовностей;
• всіма варіантами аплікатурних сполучень в одній позиції, не виходячи
за рамки ч. квінти, напр.:
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3.Гра по три злігованих звуки всіма варіантами пальців:
• хореїв та ямбів

• змін мажору і мінору:
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• тризвучних арпеджіо:

• цілих пісеньок:
«Олимпийский Мишка»

3. Гра по чотири-п'ять злігованих звуки
• за формулою Шопена:
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• ламаних інтервалів:

• хроматизмів:

• мажору і мінору (транспонувати):
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Після засвоєння відчуттів:
• як один палець передає звук іншому;
• як рука «дихає»;
• як зап'ястя йде за пальцями, допомагаючи їм
можна переходити від вправ до гри репертуару по нотах, поступово
ускладнюючи рухові завдання, засвоюючи
• передачу legato з руки в руку,
• чергування легатної і нонлегатної гри.
Прийом легато змушує вслуховуватися в інтонаційні тяжіння, вести
лінію, домагаючись плавності звучання, вчить економії рухів.

***
Коли зв'язне виконання автоматизується, можна вводити «шістнадцяті»
тривалості й поступово збільшувати темп – усе в стійкій п'ятипальцевій
позиції.
При переході початківця до роботи над рухливістю пальців корисні такі
вправи

і

етюди,

у

яких

мотиви

закінчуються

на

сильній

долі.

«Спрямованість» мотиву психологічно підготовляє учня до рухливого темпу
та сприяє фізичній зручності.
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Л.Шитте Етюд

***
Надалі прийоми гри ускладнюються і стають питанням артикуляції,
тобто служать прояву певного характеру виконання за допомогою штрихів,
які мають багату палітру нюансів.
Нон легато
• гранично дотримане, без відриву пальця від клавіші (Ф. Телеман.
«П'єса» – акомпанемент);
• ben tenuto (Д. Шостакович. «Ведмідь»; Г. Перселл. «Арія» – нижній
голос);
• пружне

(Р. Шуман.

«Солдатський

марш»;

А. Гречанінов.

«Моя

конячка»);
• легке, майже стакато (А. Александров. «Дощик накрапає»);
• карбоване, енергійне (А. Томазі. «Казка про короля-чарівника»).
Легато
• дуже зв'язне, кантиленне – переливання зі звука у звук дуже близьким
до клавіш підйомом пальців («Ой ти, дівчино»; П. І. Чайковський
«Старовинна французька пісенька»);
• ясне «класичне» – більш високими замахами пальців (Г. Перселл «Арія»;
А. Кореллі «Сарабанда» – верхній голос);
• росо legato, meno legato, нібито «відриваючи» палець, який відіграв, – у
гострохарактерних, танцювальних і рухливих п'єсах (Г. Телеман. «П'єса»;
А. Томазі. «Казка про короля-чарівника»; Д. Кабалевський.»Жарт»);

120

Стакато
• зап'ясткове (Г. Галинін «Чижик», С. Майкапар «У садку»);
• пальцеве різного ступеня гостроти (Д. Кабалевський. «Їжачок»;
Р. Леденев. «Суперечка»; Г. Галинін. «Зайчик»).
Варто також вводити прийоми, які згодом допоможуть вирішити багато
проблем великої техніки.
Мартелато – сильно акцентоване стакато (С. Майкапар. «Маленький
командир»; А. Рекашюс . «Лінійка першокласників» — середина).
Рикошет – кілька пальцевих ударів під одним напрямним рухом руки,
що сприяє інтонаційній цілісності мотиву, економії руху і фізичній зручності
(А. Ешпай. «Угорська пісня»; Д. Кабалевський. «Марш»; «Гра в м'яч».
Г. Перселл «Старовинний англійський матроський танок»).
Примітка: всі наведені приклади – з «Школи гри на фортепіано»
О. Ніколаєва.
Читання нот з листа
Навичка правильного читання нот забезпечує в майбутньому швидке
читання з листа, тим самим прискорює розбір і вивчення тексту.
Неправильне читання – це механічне, позбавлене музичного змісту
перенесення кожної ноти окремо на клавіатуру («по буквах», «по складах»).
Правильне читання – це злитний процес складання звуків в інтонації
та смислові мотиви («слова», фрази).
Два принципи забезпечують правильне читання нот:
• читання групами — мотивами і фразами, схоплювання зором нотного
малюнка без усвідомлення назв нот (аналогічно грі «з рук» - для цілісності і
свідомості);
• безперервне читання – без зупинок між мотивами і фразами, що вимагає
зосередженості, уваги і уміння бачити вперед.
Ці принципи можна втілити тільки набувши необхідні навички:
• Навичка

читання

інтонаційних

«кубиків» (по картках).
121

і

ритмічних

формул-стереотипів,

• Аплікатурна навичка позиційної гри.
• Навичка гри «на дотик», без відриву погляду від тексту, що дозволяє
дивитися й думати вперед.
• Навичка «розвідки очима».
Дуже важливий попередній перегляд:
• аналіз

тексту

(фактури,

ритму,

інтонацій,

повторів,

секвенцій,

настроювання на тональність);
• «німе» програвання з мобілізацією внутрішнього слуху;
• попереднє програвання всієї п'єси кожною рукою окремо і важких місць;
• програвання «начорно» (повільно й з зупинками);
• «начисто».
Вимоги до нотного тексту для читання з листа:
• легка тональність;
• повільний темп;
• нескладний ритм;
• ясна двопланова фактура.
Педалізація
«Не стільки вчити педалізації, скільки
закохувати в неї треба із самого раннього
дитинства, тому що перстами одними не досягти
художніх висот»
Н. Перельман
Пояснюючи на перших уроках «чари» інтонації, ритму, гармонії та
знайомлячи із влаштуванням фортепіано, треба одразу ж продемонструвати і
барвистий ефект їх «помічниці» - педалі. Це повинні бути яскраві, вражаючі
музичні приклади, на яких дитина з'ясовує, що:
• педаль зв'язує звуки і забарвлює їх;
• красиво тільки чисте звучання на педалі.
Привчати до педалізації треба якомога раніше і тільки із запізнілої
педалі, тому що вона краще, ніж пряма, змушує напружувати слухову увагу і
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пристосовувати рухи ноги до вимог слуху. Тоді як пряма сприймається
новачком як механічний хлопок ногою на сильну долю.
Спочатку треба засвоїти техніку педалізації: потренуватися на вправах:
• безшумно натискати лапку після звука і
• відпускати точно разом з узяттям наступного звука.

На таких вправах дитина шляхом спроб, вслуховуючись і порівнюючи
результат, засвоює елементарні принципи педалізації:
• педаль береться після довгих звуків і знімається на коротких,
• після довгого звука педаль повинна бути більш запізнілою.
Коли координація рухів автоматизується (рука вниз, нога вгору), слід
починати користуватися педаллю в п'єсах.
Вони повинні бути фактурно легкими (щоб не відволікатися на
«боротьбу» з текстом) і яскраво демонструвати педальні ефекти.
Напр.: Е. Тетцель. «Прелюдія» До мажор; І. Гуммель. «Легка п'єса»;
П. Чайковський. «Хвороба ляльки»; Г. Телеман. «П'єса» фа-дієз мінор;
С. Майкапар. «Педальні прелюдії»«; А. Роулей. «Озеро».
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Під час гри із запізнілою педаллю ніколи не вимагати рахування вголос,
тому що не можна одночасно слухати рахування і педальні фарби.
Пряма педаль загострює почуття ритму і розвиває «педальне дихання» уміння робити педальні цезури, тобто розділяти (а не зв'язувати, як із
запізнілою педаллю). Щоб уникнути шуму і бруду при вживанні прямої
педалі, варто навчити натискати лапку неглибоко, «з місця» і тільки:

Спочатку педагог повинен дуже точно фіксувати в нотах педальні
позначення і аргументувати їх. А коли учень навчиться контролювати
педалізацію слухом і розбиратися у стилістичних тонкощах, досить буде
лише символічно позначати «педальну ідею».
Прилучення до гам на початковому етапі навчання
«Гами – це музична таблиця множення».
«Гами лише тоді корисні, коли вивчаються не тільки
пальцями, але й вухами».
«Повірте, скільки б ви не вправлялися в гамах, цього
може бути занадто мало, але ніколи не буде занадто
багато».
Йосип Левін
Мета вивчення гам
1. Навчити сприймати гаму не як суху формулу, а як мелодичну лінію, що
має фразировку, певний темпо-ритм, і яку треба виконувати плавно,
рівно, співучим звуком.
2. Навчити розрізняти барви тональностей і ладів.
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3. Пристосувати пальці до різних рельєфів клавіатури («топографії» кожної
тональності).
4. Привчити до певної аплікатури, щоб у творах найкраща аплікатура
обиралась пальцями автоматично.
На це спрямована методика роботи над гамами з перших кроків їх
вивчення.
Приступати до гам треба одразу після засвоєння прийому legato,
використовуючи спеціально підібраний пісенний матеріал до чотирьох-,
п'яти- восьмиступеневого звукорядів, тоді гама запам'ятається у свідомості
учня як змістовна мелодія.
І. Підбір по слуху пісеньок-звукорядів від білих клавіш
у мажорі і мінорі від до, ре, мі, соль, ля кожною рукою окремо
1. Верхні та нижні тетрахорди грати спочатку в одній аплікатурній
позиції, потім з підкладуванням першого пальця.

Те ж саме від ре, мі, соль, ля.
2. Звукоряди спочатку підбирати 3-м пальцем; потім грати аплікатурою
гами з перекладуванням довгих пальців і підкладуванням першого.
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Слід одразу привчати учня триматися ближче до чорних клавіш,
перший палець підводити трохи заздалегідь і опускати його без супутнього
руху зап'ястка вниз.
3. Арпеджіо з трьох звуків:
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Мета:
• запам'ятати і відрізняти звучання мажору і мінору;
• усвідомити, що групування в гамі по 3 і 4 звуки найзручніше (по дві
позиційних групи в октаві);
• зрозуміти, що від третьої ступені (і третього пальця в обох руках!) залежить
зміна ладу;
• навчитись не уникати чорних клавіш.
II. Гра мажорних і мінорних (гармонічних) гам
від білих клавіш (крім фа і сі)
Спочатку грати кожною рукою окремо, потім двома руками в такому
порядку: у зустрічному русі (бо перекладування технічно легше), у
розбіжному русі, у паралельному русі (що набагато складніше).
Слід обов'язково використовувати вправи:
• на автоматизацію позицій (гра кластерами, інтервалами, мотивами по три і
чотири звуки), що допомагає краще засвоїти аплікатурну формулу і
сприймати гаму як ланцюжок груп-мотивів, а не окремих звуків;
• на зміни позицій – для самостійності, рухливості і завчасного приготування
першого пальця при підкладуванні; для перекладування

третього і

четвертого; для активізації кожного пальця; для зміцнення четвертого пальця
і запам'ятовування місця його використання;
• на об'єднання позицій – для досягнення цілісності і рівності гами-мелодії.
Мета:
• набути навичку грати всі ці гами однаковою аплікатурою;
• навчитись підкладувати перший та перекладувати третій і четвертий
пальці;
• усвідомити, що перекладувати палець зручніше з білої на чорну клавішу, а
підкладувати – з чорної на білу (ніж з білої на білу); що перший на початку
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позиції «сам» виштовхує звук, а звуки в кінці позиції «самі» затихають,
тому потрібно свідомо вирівнювати звучання;
• навчитись орієнтуватись на клавіатурі і координувати рухи обох рук.
ІІІ. Вивчення гам-виключень Фа і Сі
Їх варто вчити спочатку кожною рукою окремо, усвідомлюючи
аплікатурні зміни в лівій руці в гамі Сі та у правій руці в гамі Фа.
ІV. Гра мажорних гам від чорних клавіш
Учень повинен самостійно підібрати аплікатуру (з огляду на те, що 1-й
та 5-й не можна ставити на чорні клавіші і що в кожній октаві на ті самі
клавіші повинні попадати ті самі пальці).
В результаті досвідів (евристичний метод) учень робить «відкриття»,
що:
• від чорної клавіші зручно починати довгим пальцем – правою рукою 2-м,
лівою 3-м (крім гами Соль-бемоль);
• 1-й палець правої руки завжди попадає на найближчу білу (фа і до), 4-й –
на сі-бемоль, а 4-й у лівій руці – на IV ступінь гами;
• Соль-бемоль мажор – виключення для лівої руки, яка починає з 4-го
пальця.
Учити ці гами краще спочатку окремо правою рукою вгору, лівою –
вниз, потім кожною рукою в обидва боки, і переважніше в порядку
зменшення бемолів: Ges, Des і т. д.
V. Гра хроматичного звукоряду
1. Від ре правою рукою вгору, лівою вниз, двома руками в протилежному
русі – спочатку з підтекстовкою (для усвідомлення груп), потім рівно
за ритмом з пульсацією по чотири звука.
1-3

1-2-3

1-3-1-3

1-2-3

Чи-рик

го-ро-бець

ку-ку-рі-ку

пів-ни-ку

(енергійно)

(співучо)

(енергійно)

(співучо)

2. Від мі-бемоль правою рукою вниз, від ре-бемоль лівою рукою вверх.
Аплікатурою 3-1, 3-2-1, 3-1-3-1, 3-2-1.
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3. Від ре і соль-дієз двома руками в протилежному і зустрічному русі.
Паралельний рух вводити, коли автоматизується гра кожною рукою
окремо.
VI. Гра тризвучних акордів і арпеджіо від білих клавіш (крім сі)
в мажорі і мінорі
Грати спочатку тонічні, потім в оберненні, усвідомлюючи закономірність їх переміщень і аплікатурні правила.

***
Коли гра набуде свідомості, свободи і зручності, треба починати
нарощувати темп і автоматизувати рухи. Методика роботи на цьому етапі
потребує використання спеціальних вправ, наприклад:
• обігравання тріолями (секстолями) кожного ступеня гами відповідною
аплікатурою;
• гра окремо двох звуків при зміні позиції з акцентуванням першого і
миттєвим приготуванням пальця для взяття наступного звука;
• гра на crescendo до кінця кожної позиції;
• гра групами по три, по чотири, по п'ять звуків для акцентування різних
звуків, укріплення різних пальців і досягнення синхронності між руками;
• гра з інтервалом у дві октави між руками, що дозволяє краще чути дві
самостійні мелодії і т. п.
Мета:
• досягти самостійності,

рухливості,

спритності пальців (особливо

першого);
• навчитися використовувати гнучкі допоміжні рухи зап'ястя – як бічні,
горизонтальні, так і ресорні, вертикальні.
Поради педагогові
• Запам'ятовування аплікатури, знаків, співуче проголошення звуків,
виразне інтонування мелодичної лінії в гамі вимагає такої розумової
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зосередженості й слухової уваги, що довіряти дитині вчити гами
самостійно не можна, а працювати над ними слід перший час тільки на
уроці.
• Пам'ятати, що мелодичність не виключає чіткості, яка залежить від
активності пальців і своєчасного зняття попереднього звука.
• Не квапитися переходити до швидкої гри гам.
• Нарощувати темп краще на гамах з декількома дієзами, що змушує
триматися ближче до чорних клавіш і зберігати природне положення рук
на клавіатурі (відповідно до шопенівської постановки).
• D7 спочатку грати двома руками 2-4 пальцями з розв'язуванням у тоніку:
правою рукою 3-м, лівою – 1-м пальцем.
• До гри довгих арпеджіо приступати не раніше третього-четвертого року
навчання, тому що вони вимагають складних рухів зап'ясть і пальців.
Рекомендована література
1. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Гл. II
«Основи початкового навчання». Гл. IV «Педаль на початковому
наавчанні». Гл. V «Читання нот з листа». – Львів, 2001.
2. Герасимович Д. Методика викладання гри на фортепіано. – К., 1962.
3. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. IV «Чтение
нотного текста». Гл. V «Начальное обучение». – М., 1971, 1978.
4. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Об основных
тенденциях музыкальной педагогики XX века. Гл. IV, V. – Л., 1974.
5. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – М., - Л., 1973. Гл. II «Фортепиано и
начальное музыкальное обучение». Гл. III «Обзор фортепианных школ для
начинающих».
6. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа пианиста в
первые годы обучения. – М., 2005.
7. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
8. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1 / Ред.-сост. В.А. Натансон. Ст:
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Ключарева Т. «Развитие слухового, музыкального и художественного
восприятия в начальном периоде обучения». Цейтлин Е. «К вопросу об
организации

руки

начинающего

пианиста

в

«донотном»

периоде

обучения». – М., 1979.
9. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 2 / Ред.-сост. В. А. Натансон.
Ст.: Гольденвейзер А. «О музыкальном воспитании и обучении детей».
Цейтлин Е. «Организация руки начинающего пианиста». – М., 1967.
10. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 3 / Ред.-сост. В. А. Натансон.
Ст.: Лерман М. «О некоторых задачах обучения будущого пианиста».
Ляховицкая С. «Развитие активности и самостоятельности учащихся».
Фейгин М. «Музикальний опит учащихся». – М., 1971.
11. Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 4 / Ред.-сост. В. А. Натансон.
Ст.: Брянская Ф. «Навык игри с листа». Галич В. «О развитии внутреннего
слуха, творческой инициативьі и фантазии на индивидуальних занятиях в
фортепианннх

классах».

Савшинский

С.

«Детская

фортепианная

педагогика» (стр. 3-30). – М., 1976.
12. Гарбер Л. А. Вопросы формирования музыкальних спосібностей у детей
раннего возраста. – М., 1965.
13. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. VIII
«Основные вопросы работы с начинающими». – М., 1982.
14. Ляховицкая С. О дошкольном обучении в ДМШ. – Л., 1981.
15. Малахова И. Н. Первые шаги в мире звуков. Знание. Народный
университет. Педагогический факультет. № 3. – М., 1977.
16. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 1-2 кл. ДМШ. – К., 1977.
17. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игри. Гл. І. Стр. 21-30. – М., 1967,
1973, 2005.
18. Остроменский В. Восприятие музыки как педагогическая проблема. – К,
1975.
19. Ребенок за роялем. Сборник статей / Ред.-сост. Ян Достал. – М., 1981.
20. Рябов К, Мурзина Е. Фортепиано. 1 класс. – К., 1988.
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21. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. Разд. І «Значение первоначальннх
навыков в процессе пианистического развития». – М., 1984, 2004.
22. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. Гл. 7 §§ 4, 5, 9. – М., 1984.
23. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навиков. – Л., 1985.
24. ЩаповА. Фортепианная педагогика. Гл. III. – M, 1960.
Навчальні посібники
1. ПодвалаВ. Створюймо музику! 1-2 класи. – К., 1990
2. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Изд. 4. – М., 1989
3. Баренбойм Л., Брянская Ф., Перунова Н. Путь к музицированию. Школа
игры на фортепиано. – Л., 1981
4. Баренбойм Л., Перунова Н. Путь к музыке. – Л., 1988
5. Гнесина Е.Ф. Фортепианная азбука. – М., 1978, 2005
6. Лещинская К, Пороцкий В. Малыш за роялем. – М., 1992
7. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при
обучении фортепианной игре в младших классах детских музыкальных
школ. – Л., 1975
8. Рябов И., Рябов С. Пианист. Шаг за шагом. 1 класс. – К., 1991.
9. Тургенева 3., Малюков А. Пианист-фантазер. – М., 1988.
10. Хереско Л. Музыкальные картинки. – Л., 1978
11. ШульгинаВ., Маркевич Н. Юным пианистам. – К., 1985
Інші засоби навчання
• Демонстрація наочних і нотних посібників для засвоєння початкових
понять про музичну мову і виховання музичних здібностей.
• Показ вправ:
• без інструмента (для усвідомлення фізичних можливостей всіх частин
ігрового апарату, відчуття вільності м'язів і зібраності, активізації
пальцевих рухів);
• на інструменті (на нон легато і легато);
• для засвоєння техніки педалізації.
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Самостійні завдання
• Виготовлення наочних посібників для донотного етапу навчання:
- картки з інтонаційно-гармонічними і ритмічними формулами;
- одно-,

дво-,

п'ятилінійний

нотні

стани

без

ключового

знаку,

одинадцятилінійний нотний стан з двома ключами і нотки для
викладування;
- екран з набором блідих і яскравих кружків (для засвоєння слабких і
сильних долей);
- драбина-звукоряд з фігуркою, що перемішується;
- терцієве розташування нот на лінійках і між ними;
- схематичне зображення регістрів і октав з малюнками, аплікаціями
(звірів, птахів, людей...), які сприяють висотно-тембровим асоціаціям із
звучанням фортепіано.
• Підбір

музично-ілюстративного

матеріалу

(різнохарактерних

і

різножанрових п'єс) для виховання у учня-початківця всіх видів слуху,
почуття ритму, мислення, емоційного відгуку на музичні образи, творчої
ініціативи.
• Складання планів перших уроків з початківцем.

Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1.У чому полягає специфіка навчання початківців на індивідуальних уроках з
фаху?
2.Яким чином методи роботи з малюком залежать від його психологічних
особливостей?
3.Які форми роботи слід використовувати на уроках з учнем-початківцем?
4.Які методи роботи з учнем-початківцем найбільш доцільні?
5.Що розуміється під комплексним уроком з малюком?
6.Головні умови засвоєння нотної грамоти з учнем-початківцем на уроках
133

з фаху?
7.Які форми роботи слід використовувати на уроках з учнем-початківцем для
розвитку всіх видів слуху?
8.Чому навчається учень, прослуховуючи і аналізуючи різнохарактерні
п'єси?
9.Яких форм роботи потребує розвиток почуття ритму у учнівпочатківців?
10.В якій послідовності треба формувати первинне почуття ритму?
11.Що таке словесна ритмізація і метризація? Як їх застосовувати в
музичному навчанні?
12.Як виховувати в учня художнє почуття ритму?
13.Мета творчого виховання учня.
14.Які творчі завдання доцільно задавати учневі на «донотному» етапі
навчання?
15.Які творчі завдання (і чому) найкраще сприяють розвитку всіх музичних
здібностей?
16.Мета варіювання, дотворення і доповнення музичного тексту.
17.Які творчі завдання можна задавати учневі в роботі над репертуаром?
18.Мета вправ без інструмента на великі рухи і дрібні пальцеві рухи.
19.Чим

слід

керуватися,

щоб

навчити

учня

правильно

сидіти

за

інструментом?
20.З чим повинен бути зв'язаний перший досвід звуковидобування?
21.3 яких вправ починати перші спроби гри учня?
22.Які основні прийоми гри повинен засвоїти учень на початковому етапі
навчання і в якій послідовності?
23.Техніка виконання прийому поп legato.
24.В якій послідовності засвоювати гру поп legato?
25.Техніка виконання прийому legato.
26.Послідовність прилучення учня до гри legato.
27.Які навички повинен набути учень у грі legato?
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28.Яке значення має артикуляція у вихованні піаністичних навичок?
29.Як різноманітити прийоми гри учня-піаніста?
30.Дотримування яких принципів забезпечує правильне читання нот?
31.Які навички допомагають швидко читати ноти?
32.Які умови потрібні для грамотного читання нот з листа?
33.З якої педалізації доцільніше починати – прямої чи запізнілої – і чому?
34.У чому полягають техніка і принципи запізнілої педалізації?
35.Роль прямої педалізації і умови її використання.
36.Мета вивчення гам у ДМШ.
37.Коли і з чого слід починати вивчати гами?
38.В якій послідовності краще прилучати учня до гри гам?
39. Які навички і розуміння повинен набути учень в грі гам:
• від білих клавіш?
• від чорних клавіш?
• хроматичних?
• акордів та арпеджіо?
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РОЗДІЛ IV. ВИВЧЕННЯ РЕПЕРТУАРУ
Тема 12. Розвиток техніки піаніста
Вивчення інструктивного матеріалу – гам, етюдів
• Поняття про піаністичну техніку.
• Типи техніки.
• Види техніки та їх відмінність за фактурними викладеннями і прийомами
гри.
• Елементи техніки та їх засвоєння.
• Методи і способи роботи над технічними труднощами у фортепіанній
фактурі.
• Робота над інструктивними етюдами: типові недоліки виконання, причини
їх появи і способи виправлення. Послідовність роботи.

***
У широкому розумінні техніка піаніста – це володіння всіма прийомами
виконавства, які забезпечують гарне звуковидобування (туше), різноманітну
артикуляцію й динаміку, тонку педалізацію, майстерність фразування і
поліфонічної гри, а також швидкість і спритність у тому числі.
У вузькому смислі – це вміння у швидких темпах грати рівно за звуком і
ритмом.
Загальновідома істина: техніка – лише засіб для досягнення мети. Однак
без цього засобу мети не досягти. Тому на певному етапі варто вважати цей
засіб метою і привернути серйозну увагу учня до технічного тренування.
Розвиток техніки за всіх часів був головним питанням фортепіанної
педагогіки. Кожна епоха і кожна школа висувала свою теорію, роблячи
помилки і знаходячи вірні рішення.
Сучасна педагогіка сприйняла кращий досвід минулого, підсумувала всі
досягнення і відвела питанням технічного розвитку спеціальне місце в
роботі.
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Типи техніки
Техніка необхідна виконавцеві, щоб використовувати її в художніх
творах. Репертуар кожної епохи повинен виконуватися відповідно до вимог
стилю і традицій цієї епохи. «Працюючи над технікою, потрібно мати на
увазі кінцеву художню мету. Граючи гами, варто передбачати, що у Баха і
Генделя доведеться зіткнутися з «нонлегатним» видом пальцевої техніки, у
Шопена пасажі потребують «легатної» техніки, а пасажі Ліста –
стрімкості, вогненності і т. д. Коли маєш на увазі майбутні художні
завдання, робота над технікою стає осмисленою, плідною». (Н. Перельман).
Карл Мартінсен у книзі «Індивідуальна фортепіанна техніка» висловив
основну думку: не можна розвивати техніку у відриві від художніх
завдань. І у зв'язку з цим він класифікував всю техніку за трьома типами.
«Класичний» тип («статична» техніка) передбачає перевагу дрібної
пальцевої техніки: «блискавичний пальцевий удар», максимальну точність
пальцевого руху від «кісточки» при вільно звисаючій легкій руці й зап'ясті,
яке злегка переміщується по горизонталі.
«Романтичний»

тип,

або

«вагова»,

«подушечна»

техніка

(«екстатична»), розвиває тонкість відчуттів у подушечках пальців, «злиття»
із клавішею шляхом натиску при повній звільненості руки, яка опирається
всією своєю вагою на «співаючу» подушечку. («Подушечка присмоктується
до дна клавіші, від неї до плечового суглоба, ніби простягнуто вільно
звисаючий канат, у ліктьовому суглобі він обтяжений свинцевою гирькою.
Між подушечкою і звисаючим вниз ліктем здійснюються підйоми, крутіння,
обертання

зап'ястя,

«витрушування»,

хитання

передпліччя»).

Найважливіший артикуляційний прийом – строго зв'язне, співуче пальцеве
legato. Оволодіння «подушечною» технікою неможливе без «відпущенності»
м'язового апарату. Вага всієї руки поступово переміщується з однієї
«співаючої» подушечки на іншу за допомогою низького занурення і
високого підйому зап'ястя («дугова «гра). «Якщо в техніку класичного типу
кисть і рука приєднуються до розмахового руху самостійного пальця, то в
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романтичній техніці пальцьовий змах приєднується до розмахового руху
кисті та руки».
Крупна техніка поряд із дрібною здобуває рівне з нею значення, якщо
не переважне.
Експресіоністський тип («експансивний») техніки плечового пояса,
синтезує прийоми перших двох типів, додаючи свої. Основні рухи цього типу
техніки: опора на дно клавіші злегка фіксованою рукою, що представляє
замкнуте єдине ціле, від себе, вглиб клавіатури, з наступною віддачею вверх
по руці до самого плечового суглоба «до себе», наче із клавіатури. Головне
відчуття техніки плечового пояса – зворотний упор пальцевої подушечки в
плече, поштовх, а головне завдання – приведення всього апарату до
фіксованої, пружної єдності. Ця техніка застосовується там, де треба
домогтися сильного, бравурного звучання.
Оволодіння цим типом техніки – завдання професіоналів.
Починаючі ж піаністи повинні спочатку виробити пальцеву техніку
класичного типу, тому що саме вона є фундаментом для побудови інших
типів техніки.
Види техніки і прийоми гри
За видами фактурного викладення і прийомами гри техніку (будь-якого
типу) прийнято ділити на дрібну і крупну.
До дрібної техніки відносяться наступні фактурні викладення:
позиційні групи, гами, всі види арпеджіо, прикраси (мелізми), трель,
пальцеві репетиції, мелодичні і гармонічні фігурації, подвійні терції.
До крупної: акорди, октави (у тому числі ламані) та інші подвійні ноти
(квінти, сексти), тремоло, стрибки.
Кожен вид техніки вимагає різного ступеня участі ланок апарату, тобто
різних прийомів. Прийом гри – це правильний розподіл праці між усіма
частинами апарату і їх взаємодопомога.
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Прийоми гри у дрібній техніці
Прийоми гри передбачають провідну роль пальців і допоміжні рухи
зап'ястя, передпліччя і плеча.
• Вільно звисаюча рука – основа розвитку пальцевої техніки. Уявний
«канат», пропущений від подушечки пальця до плеча і обтяжений
«гирькою» у лікті, дасть відчуття того, що кожний палець ніби
«підвішений» безпосередньо в плечі. Якщо за кожним змахом пальця
буде постійно стояти ціле всього ігрового апарату, то ізоляція пальців
виключається.
(Коли

пальцям

і

зап'ястям

доводиться

пасивно

витримувати

навантаження верхніх частин рук, розвивається ізольована пальцева техніка,
що веде до затиснутості всього ігрового апарату).
• Пальці активно «беруть», а не «намацують» або «стукають»; завжди
дивляться вниз і автоматично роблять одночасно 4 дії: удар і миттєве
звільнення, віденок відігравшого, змах наступного. Пальцевий змах основа моторної техніки. Наростання швидкості змаху розвиває силу
пальця («сила – у швидкості»).
У початківців бажано вимагати в інструктивній техніці більш високих
змахів, а в п'єсах – ближче до клавіш.
• П'ясток-»купол» (долоня) утворюється завдяки «пальцям-стовпчикам»
1-му й 5-му. По «кісточках» визначається стійкість пальців («ямок» бути
не повинно).
• Гнучке зап'ястя бічними рухами постійно переміщує вагу руки
відповідно до мінливої послідовності пальців, що створює для них
найкращі умови і «корисну» свободу.
• Верхні частини рук підтримують і дозують вагу, а також забезпечують
цільну гру, поєднуючи дрібні рухи і направляючи руку по малюнку
пасажу.
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Це – узагальнений прийом гри для всієї пальцевої техніки. Але в
залежності

від

стилю

і

характеру

музики,

яка

вимагає

звукової

різноманітності, доводиться різноманітити і прийоми гри.
А. В. Бірмак (учениця А. Єсипової і А. Шнабеля) внесла значний вклад у
методику роботи над «художньою технікою». Прийоми гри в дрібній техніці
вона класифікувала наступним чином:
1. «Перлинна» техніка (jeu perle), яка створює враження «молоточкової»
чіткості, дзвінкості, округлості звука, вимагає чіпких «хапаючих» рухів
пальців під долоню без тиску всієї руки (репетиції виконуються тільки цим
прийомом).
2. Техніка leggiero застосовується для надання звучанню легкості, прозорості,
ажурності

та

досягається

легкими,

ніби

ледве

«поплескуючими»

розмаховмими рухами менш закруглених пальців без вагового тиску.
3. «Мелодична» техніка використовується в «співаючих» пасажах і
досягається «зануренням» злегка витягнутих пальців у клавіші з меншим
або більшим натиском (залежно від вимог нюансування). Основною
ланкою тут є верхні частини рук: м'якими натисками вони передають
динамічне навантаження пальцям, а гнучкі бічні або обертові рухи зап'ястя
і передпліччя зручно й вигідно для пальців його розподіляють.
4. Техніка martellato лише умовно може вважатися пальцевою, оскільки
вимагає включення в гру крупних м'язів, які передають пальцям вагу і
динамічне навантаження прийомом поштовху до міцно поставлених
пальців.
5. Техніка пальцевого glissando допомагає зіграти гамоподібний пасаж
гранично стрімко з прагненням найшвидше досягти останньої ноти. У
цьому випадку не ставиться завдання інтонаційної виразності і
вимовляння кожної ноти. Цей прийом виконується ковзанням пальців за
рукою без підйому і розмаху, без бічних рухів кисті. Арпеджіо технікою
glissando нездійсненні.
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Прийоми гри у великій техніці
Ведучими є рухи верхніх частин рук і зап'ястя, тоді як пальці
позбавляються

самостійності,

стаючи

«міцними

підпорками»,

що

витримують вагу великих м'язів.
Оволодіння великою технікою вимагає:
• «хапаючої» активності пальців;
• ресорності зап'ястя;
• свободи всієї руки від плеча;
• допомоги спини і навіть усього корпуса.
Елементи техніки
Г. Г. Нейгауз систематизував всі технічні труднощі, що зустрічаються у
фортепіанному репертуарі, і розбив їх на 8 елементів, які назвав
«напівфабрикатами». Засвоївши на інструктивному матеріалі, їх легко потім
пристосувати до художнього контексту.
1. Взяття одного звука (вироблення туше) вимагає вміння передати
будь-які градації динаміки і артикуляції, різноманітні емоції; виховує
здатність слухати довжину звука і передслухати його. Вправляючись різними
пальцями, дитина здобуває любов до досвіду.
«Тверде форте, невиразне піано – плоди звука «без наслідків». «Сідаючи
за фортепіано, помоліться на ньому протягнутому звуку. Додаю текст
«молитви»:

«Ревні звукопоклонники можуть прочитати її й у зворотному порядку».
«Для всіх інструментів tenuto – дія, лише для фортепіано воно –
бездіяльність, але, на щастя, уявна, тому що замінюється напруженою
внутрішньою динамікою слуху, уваги і контролю» (Н. Перельман «У класі
рояля»).
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Репетиції виконуються ковзанням пальців під долоню неглибоким
зануренням у клавішу з ощадливим підйомом і опусканням зап'ястя, що
сприяє звільненню руки. Обов'язкова умова – зібрана форма п'ястка.
2. Гра в одній позиції вимагає розвитку самостійності пальців,
виразності й рівності вимови.
• Два сусідніх звуки – трель – буває рахована і вільна: вправлятися всіма
парами пальців повільно і швидко, голосно і тихо, високо піднімаючи
пальці і не відриваючи їх від клавіш («вібрато»).
• Будь-які

сполучення

трьох,

чотирьох,

п'яти

звуків:

навчитися

вирівнювати звучання різних за своїми можливостями пальців («один –
як усі, всі – як один»).
• Прикраси (форшлаги, морденти, пралльтриллери, группетто, шлейфери)
виконуються легкими пальцями одним рухом, мелодично («мелізм» від
слова «мелос»). Особлива увага – закінченню, яке часто зминається.
3. Гами. Зміни позицій вимагають уміння переносити руки по
горизонталі за допомогою підкладування і перекладування. Гами слід учити,
застосовуючи спеціальні вправи:
• позиційним

методом

(кластерами,

«кроками»

1-3,1-4

пальців,

позиційними групами із зупинками і на crescendo до кінця кожної позиції
й т. п.);
• методом вичленовування ланки з підкладуванням і перекладуванням:
багаторазове повторення цієї ланки з акцентуванням останнього звука
перед зміною позиції та гри першого звука нової позиції форшлагом (для
миттєвого приготування пальця, що міняє позицію);
• методом
секстолями

ритмічного
(«змійка»),

варіювання
гра

(обігравання

пунктированим

кожного

ритмом

та

ступеня
іншими

ритмічними варіантами в сполученні з артикуляційними, наприклад:
• методом перебіжки по позиціях (з грою першого звука наступної позиції
форшлагами) або більшими відрізками – по октавах, по дві октави;
• методом угруповування (по два, три і більше звуків);
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• і акцентування (першого звука кожної групи, що зміцнює всі пальці по
черзі й виховує вміння управляти метричною пульсацією).
4. Арпеджіо всіх видів вимагають активної участі, гнучкості зап'ястя
для збереження плавності й цілісності лінії, а також передбачливості і
цілковитої рівномірності руху.
• У коротких і ламаних арпеджіо акцент-пульсацію на першій ноті слід
робити тільки за допомогою бічного руху, а «середину» добре
«проспівувати».

Дуже

важлива

робота

першого пальця,

який

«обіймає» октаву і «забирає» її до другого пальця. Корисна вправа із
затриманими звуками:

Вона розвиває долонні м'язи і допомагає відчути інтервал напруженим,
«натягнутим».
• У довгих арпеджіо, які вимагають підвищеної обертальної здатності
зап'ястя («хвилі й «петлі), треба плавно і гнучко пересувати всю руку з
мінімальним поворотом ліктя, підготовляючи перший палець вчасно і
непомітно, дослухуючи останній звук позиції й не акцентуючи перший,
тобто зберігаючи «слухове легато». Перший палець не з'єднується на
legato із третім і четвертим попередньої групи, тому що у швидкому
темпі це нездійсненно. Зате можна створити ілюзію legato, щоб перерва
між позиціями не була чутна.
• У широких гармонічних фігураціях романтичного типу бас грається
сміливим кидком, а наступні ноти не окремо кожна, а одразу групою
зібраними «хижими» пальцями миттєвим ковзаючим рухом.
5. Подвійні ноти від секунд до октав (нон і децим) вимагають
синхронності й динамічної рівності або, навпаки, динамічної переваги
провідного голосу. Прийоми гри розрізняються залежно від величини
інтервалу.
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• Терції виконуються з'єднанням прийомів дрібної і крупної техніки.
• Октави (квінти, сексти) вимагають «міцного обруча-півкільця», що йде
від першого пальця по куполоподібній долоні до п'ятого. Весь упор
зосереджується в «обручі», а не в «горбатому» зап'ясті: для цього
зап'ястя повинне бути трохи нижче п'ястка.
Вчити октави треба одним п'ятим пальцем, тримаючи перший на відстані
октави « у повітрі»; точно так само – першим. Октави, залежно від художніх
завдань,

виконуються

різними

прийомами:

майже

тільки

пальцями

(«мелодичні), тільки кистю, тільки передпліччям (від ліктя), або всією рукою
(martellato ff – від плечового суглоба).
• Октавні репетиції слід грати невисокими змахами, змінюючи
положення зап'ястя і передпліччя з низького на високе і не притискаючи
лікоть до тулуба.
• Тремоло зручніше грати з опорою на п'ятий палець: у piano меншими
розмаховими рухами, у forte – більшими. Щоб уникнути затиску,
необхідно чергувати рухи зап'ястя і передпліччя вверх і вниз.
6. Акорди вимагають вільності руки й «ресорного» зап'ястя при
зосереджених пальцях, які роблять хапальний рух («хапандо «). Головне в
акордах, як і у подвійних нотах, – синхронність, рівність усіх звуків в одних
випадках і уміння взяти сильніше будь-який звук акорду – в інших випадках.
Варто розвивати «почуття п'ятого пальця», тому що ряд акордів, як
правило, у верхніх нотах містить мелодію, яка грається п'ятим пальцем. Зміна
аплікатури здійснюється

в повітрі в момент переносу.

Перш

ніж

«розкритися» для нового акорду, пальці повинні мати тенденцію зібратися,
що створює відчуття звільнення.
На початковому етапі необхідно вчити акорди співучим portamento, на
кожному одну мить «відпочити», відчути спокій, повну свободу і природну
вагу руки від плечового суглоба до кінчиків пальців, а потім спритно,
швидко, близько до клавіатури «схопити» наступний акорд. (Одна з кращих
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порад Ліста: «Хапати акорд, злегка втягуючи пальці усередину, а не
опускати їх на клавіші, як мертві тикалки»).
Щоб домогтися стійкості та звучної «начинки», корисно повчити акорди
інтервалами в різних сполученнях.
Щоб прослухати всі звуки акорду, можна пограти вправи на затримку по
черзі кожного звука зі зняттям пальців, знятих з інших звуків; і навпаки:
взяття одного звука з додаванням всіх інших.
7.Стрибки, переноси, «перельоти» руки на велику відстань вимагають
уваги (випередити поглядом), почуття свободи, польотності, розумної
економії рухів і вищої вимогливості слуху до звука (не «викрикнути»).
Стрибок виконується єдиним сміливим рухом по дузі. Його треба на
мить загальмувати над клавішею, в яку треба влучити, що допомагає точності
попадання. Палець повинен невеликим хватальним рухом усередину, до себе,
перпендикулярно опуститися на клавішу, «як орел на здобич, а не пасивно,
каменем».
Стрибки корисно вчити із закритими очима, виробляючи «м'язове
почуття».
8. Поліфонія, «найчудовіший у фортепіанній музиці елемент». Вимоги і
техніка виконання ті ж, що у подвійних нотах і акордах, тільки в співучому
варіанті. Пильну увагу треба звертати на ясну чутність затримань, особливо
дисонансів.

Примітка: Мартінсен, пропонуючи свою класифікацію елементів
техніки, крім згаданих додає ще хроматину, поліритмію, зміну рук в
одноголоссі (середній голос у поліфонії, або розподіл між руками віртуозних
пасажів).
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Методи і способи роботи над технічними труднощами
«Робота над технікою повинна бути цікавою і
різноманітною,

тільки

тоді

вона

буде

успішною».
Н. Перельман
Педагог повинен бути винахідливим у боротьбі з недоліками піанізму у
кожного учня, постійно застосовуючи нові, індивідуально підібрані технічні
засоби. Завдяки цьому і учень згодом стане винахідливим у боротьбі з
технічними труднощами.
1. Вичленовування (незручних переходів або того, що «забовтується») з
багаторазовим повторенням і поліпшенням. («Треба вигладити кожен
куточок і розібрати кожен гвинтик, щоб уже потім легше все зібралося
в єдине ціле». С. Рахманінов).
2. Метод трелей: дублювання кожних двох суміжних звуків.
3. Перегрупування: пасаж учиться дуолями, тріолями, квартолями,
квінтолями; «безглуздя» звукової лінії окупається абсолютною міцністю
запам'ятовування.
4. Акцентування не тільки зміцнює почуття метричної пульсації, але й
змушує охоплювати групу звуків, а також запам'ятовувати аплікатуру
(наприклад, 4-й палець у гамі) і вирівнювати звучання «слабкого» пальця
(4-го або 5-го).
5. «Перебіжки» із зупинками виконуються сміливим кидком руки на
перший звук, включаючи великі об'єднуючі рухи – для охоплення
великої групи звуків.
6. Накопичення з додаванням наступних нот («з розгону»), або з
поверненням (те ж саме, тільки від кінця до початку).
7. Гра в прямому і зворотному напрямках кілька разів без перерви.
8. Конфіскація, коли тимчасово позбавляються деяких звуків – так, щоб
зробити пасаж зручним для руки.
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9. Варіанти, які можна використати окремо, а можна й поєднувати:
• динамічний («Хто вправляється голосно, той учить із притупленою
увагою, дрімаючою звукотворчою волею. Хто вчить із напруженим
вслуховуванням, той вправляється здебільшого дуже тихо, краще
запам'ятовує і уникає затисків». К. Мартінсен);
• артикуляційний – зміна штриха (наприклад, гаму повчити пальцевим
staccato, або чергувати поп legato і legato у кожній групі);
• ритмічний – пунктирування або більш складні варіанти. (К. Ігумнов,
Ф. Блуменфельд не визнавали цей метод, як найбільш «ремісничий», що
механізує й спотворює музику. Але в роботі над інструктивним
матеріалом він доречний, тому що активізує по черзі різні пальці).
• фактурний (напр., гармонічні фігурації вчаться акордами, а акорди –
інтервалами і т.п.)
10. Технічне групування і позиційний метод – це розчленовування
швидкої музичної мови на прості групи, щоб грати було зручно (на
відміну від музичного фразування, яке буває незручним для виконання).
Цей метод допомагає перебороти незручність стрибка або гри слабким
пальцем: узяття подиху перед ним вирівнює звучання. «Технічне
групування лежить у природі фортепіанної техніки, треба тільки
«різати» зі знанням «анатомії» пасажу — по «суглобах», а не по
«живому тілу». Ф. Бузоні.
Найпростіша технічна група – це ноти в одній аплікатурній позиції, які
виконуються при зовсім спокійній руці. Як тільки стає необхідним
перемістити руку вправо або вліво по клавіатурі, з цього моменту
починається вже інша позиція.
Будь-який пасаж можна розбити на позиційні технічні групи. В одній
групі може виявитися 2-3-4 ноти, а в іншій – багато нот.
Позиційний метод – це мислення по позиціях, що допомагає спростити
складне і знайти порядок у заплутаному (наприклад, довге арпеджіо мислити
три рази по три звуки замість десяти, а гармонічну фігурацію – акордами).
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Технічне групування може складатися з однієї позиції, а може включати
й кілька змін позицій.
Є ще один вид групування – по напрямку мелодичного малюнка. До
нього варто прибігати тільки в довгих і складних пасажах. Звичка постійно
мислити і реально вчити не окремими пальцями, а різними позиціями
руки – найважливіша умова для оволодіння впевненою і продуманою
технікою.
Щоб тривала робота над технікою не приїдалася, увага не притуплялася
і самоконтроль не слабшав, необхідно не тільки використовувати різні
методи, але й змінювати способи роботи.
Для закріплення позиційного мислення Мартінсен пропонує залишати на
клавішах всі пальці, що відіграли включену в позицію фігуру, занурюючи їх
до дна; потім рухом від плеча підняти й у злегка зафіксованому стані
опустити на початкову клавішу нової позиції, і т. д. Цей спосіб допомагає
усвідомити, що 1-й палець є найважливішим для впевненої техніки. До
того ж за ним найлегше спостерігати під час гри. Якщо пасажі виконуються
правою рукою вверх або лівою вниз, то перший палець повинен починати
позицію, а якщо напрямок пасажів зворотний, йому треба завершувати
позицію.
Ще способи, які рекомендує К. Мартінсен:
«Вражає, як жартуючи йде яке-небудь важке місце після того, як
змусиш учня програти його разок у всіх тональностях однією й тією ж
аплікатурою навіть у найскрутніших станах».
«Кожною рукою окремо вчити обов'язково, але тільки те, що одразу
не виходить обома руками разом».
«Учіть партію лівої руки так, ніби вона була написана для віолончелі
соло; і так само партію правої руки, як соло скрипки. Потім з'єднуйте, але
так, щоб здавалося, начебто праве вухо управляє правою рукою, а ліве –
лівою».
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«Ті, що починають вчитись, і ті, що переучуються, повинні протягом
довгого часу вчити в дуже повільному темпі. Вмілі ж піаністи повинні
невеликими комплексами одразу грати швидко».
А. Щапов наполягає на використанні «дуже корисного способу
беззвучної гри, при якому пальці поза темпом занурюють у клавіші до дна
без звуковидобуватя: уявне інтонування із глибоким «промацуванням»
клавіш закріплюють м'язово-інтервальне відчуття».
Безліч інших способів роботи знайде творчий, вдумливий педагог і
заохотить до цієї роботи учня так, щоб постійне і всебічне тренування
ігрового апарату стало нібито його другою натурою.
Робота над етюдами
Завдання педагога
Інструктивні етюди дуже зручні для розвитку швидкості, чіпкості,
спритності пальців, тому що не ускладнені глибоким змістом і художніми
завданнями, однак містять технічні труднощі в «чистому» виді.
Типові недоліки в інструктивній техніці:
• нерівність ритмічна і звукова;
• незграбність при змінах позицій, фактури і на поворотах;
• недогравання, недослуховування звуків у кінцях побудов;
• статичність, ваговитість;
• поверховість звучання, легковагість;
• погана вимовлюваність... та багато інших.
Розвинути техніку учня – це означає:
1. Налагодити контакт апарату із клавіатурою (тобто навчити грати з
опорою, вільними руками, але без зайвих рухів, зручно для себе).
2. Навчити різноманітним прийомам гри, як у дрібній, так і у крупній
техніці (тобто різним піаністичним рухам).
3. Виробити вміння грати «техніку» якісно: ясно, рівно за ритмом і
темпом, різноманітно за звучанням.
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4. Привчити до суворого контролю (не прощати собі помилок).
5. Навчити аналізувати виконання і шукати причину помилок («Чому не
виходить?»). Це можуть бути:
• аплікатура;
• неправильний прийом (напр., високий зап'ясток, зігнуті пальці та ін.);
• ігнорування позиційного і технічного групування, а також інших
методів роботи - вичленовування, акцентування, варіантів і т. ін.;
• затиски, психічна невпевненість;
• зайві рухи, розхитаність (свобода, не виправдана метою досягнення
музично-звукових завдань);
• передчасний перехід до швидкого темпу;
• неправильна домашня робота (недостатня кількість повторень, гра
двома руками від початку до кінця та ін.).
6.Оснастити вмінням знаходити способи виправлення помилок (див.
тему «Методи і способи роботи»).
7.Переконати учня, що художні завдання необхідні, тому що сприяють
подоланню технічних труднощів. Але в інструктивних етюдах вони
мають допоміжне значення.
8.Навчити сприймати дрібні тривалості як мелодичну лінію, що потребує
інтонування і фразування, в акордах чути гармонію, а ряд октав (або
квінт, секст) при відсутності формального legato уміти зв'язувати в цільну
лінію.
Послідовність роботи
(див. тему «Процес роботи над твором»)
I. Виявлення характеру, ритмічної пульсації, використаних елементів
техніки, технічних «формул», структури (відзначити повтори, секвенції,
зміни тональності та межі розділів).
II. Докладна робота над фактурою: обдумування аплікатури (перевіряти
надійність якої слід швидким темпом), мотивних і позиційних групувань,
вибір артикуляції їй прийомів гри.
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III.Заучування напам'ять і відпрацьовування з використанням різних
методів і способів: по елементах і формулах; кожною рукою окремо і
разом;
IV.«Розгладжування

швів»,

вибір

оптимального

темпу

і

доцільної

педалізації (пам'ятати, що надлишок педалі в інструктивних етюдах
говорить про відсутність смаку).
V.Робота над формою (динаміка, кульмінації, цезури), цілісністю і
технічною свободою.
Примітка: корисно щодня вчити етюд у трьох темпах: повільно з
перебільшеним

артикулюванням

та

інтонуванням

для

пальцевого

«впрацьовування», помірно — для досягнення свободи і зручності, швидко –
для перевірки міцності вивчення.
Рекомендована література
1. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Гл. III «З історії
технічних проблем». «Праця над розвитком техніки». – Львів, 2001.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. ІV «Paбота над
различннми видами фортепианного

изложения»; Гл. V,

VI, VIII.

(«Этюды»). – М., 1971,1978.
3. Алексеев А. Работа над музыкальным произведением с учениками школы
и училища. Раздел І, гл. 8, 10. – М., 1957.
4. Бирмак А. О художественной технике пианиста. – М., 1973.
5. Гат Й. Техника фортепианной игры. – М., 1967.
6. Гофман И. Фортепианная игра. – М., 1961.
7. Касьяненко О. Работа пианиста над фактурой. – К., 2003.
8. Коган Г. Работа пианиста. Гл. 22-33. Приложение. – М., 1969, 2003,2005.
9. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М., 1985, 2003.
10. Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. VII
«Развиие технических навыков учащихся». – М., 1982.
11. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на
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фортепиано. – М., 1977, 2003.
12. Мастера

советской

пианистической

школы.

Очерки

под

ред.

А. Николаева. – К., 1990.
13.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 3-4 кл. ДМШ. – К., 1979.
14.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 5-7 кл. ДМШ. – К., 1982.
15. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Гл. IV. – М., 1967, 1973,
2005.
16. Николаев Л. Очерки по истории фортепианной техники и теории
пианизма. – Л., 1980.
17. Очерки по методике обучения игре на фортепиано. Вып. 2. Ст.:
Николаев А. «Некоторые вопросы развития фортепианной техники». –
М., 1965.
18. Развитие фортепианной техники в младших классах музыкальной школы.
Методические рекомендации педагогам ДМШ. – М., 1972.
19. Савшинский С. Пианист и его работа. – Л., 1961; - М., 2003.
20. ТерентьеваН. Черни и его этюды. – М., 1978.
21. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. Разд. III «Развитие техники». – М.,
1984, 2004.
22. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. Гл. VI «Развитие
двигательно-моторных умений и навыков». – М., 1984.
23. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах.
Гл.

2 «Различные

виды

клавирных трудностей и способы

их

преодоления». – М., 1987.
24. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – Л., 1985.
25.ЩаповА. Некоторые вопросы фортепианной техники. – М., 1968.
26.ЩаповА. Фортепианная педагогика. – М., 1960. Гл. V. Гл. VI.
Інші засоби навчання
• Нотні приклади різних фактурних викладень.
• Зразки всіх елементів техніки в інструктивних і художніх творах.
Виконавський показ прийомів гри в різних типах техніки.
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Самостійні завдання
• Підбір зразків різних видів і елементів техніки з дитячого репертуару.
• Надання прикладів з власного репертуару на прийоми гри в різних типах
техніки.
• Визначення способів, форм і методів роботи над технічними труднощами
у творах з власного виконавського репертуару.
• Реферат за обраною темою. Наприклад:
• «Помилки і відкриття в галузі педагогічних пошуків найкращих шляхів
розвитку

техніки

на

протязі

всієї

історії

існування

клавірно-

фортепіанного виконавства»
• «Сучасний погляд на технічний розвиток учня-піаніста»
• «Досвід педагогічних шкіл різних напрямків в галузі розвитку
фортепіанної техніки»
• «Проблеми виховання техніки піаніста»
• «Особливості вивчення інструктивних етюдів»
• «Робота над технічними труднощами в фортепіанній фактурі».
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1.Визначення техніки в широкому та вузькому розумінні?
2.Через які помилки прийшло розуміння розвитку техніки піаніста на протязі
всієї історії фортепіанної педагогіки?
3.Які позитивні ідеї минулих часів сприйняла сучасна фортепіанна
педагогіка?
4.Хто і як класифікував технічні прийоми гри за стильовими особливостями?
5.На які види поділяється вся «техніка» (у вузькому розумінні) за
фактурними

викладеннями

та

прийомами

гри?

Які

це

викладення? Які прийоми гри? (загальне визначення).
6.По яких елементах Г.Нейгауз класифікував всі технічні труднощі?
7.Як виховувати туше і вміння слухати довгі звуки?
8.Який прийом слід застосовувати в репетиційній техніці?
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фактурні

9. Які навички виховуються в позиційній грі?
10. Яких умінь потребує гра гам і гамоподібних викладень? Як набувати ці
вміння?
11. Які рухи допомагають виконанню арпеджіо всіх видів та гармонічних
фігурацій?
12. Яких прийомів потребує гра подвійних інтервалів?
13.Що є головним у виконанні акордів? Як відпрацьовувати акордову
техніку?
14.Як учити стрибки?
15.Які вимоги до виконавця висуває техніка гри поліфонічних викладень?
16.Якими методами відпрацьовування слід користуватись для подолання
технічних труднощів?
17.Чим відрізняється музичне групування від музичного фразування?
18.Що таке позиційний метод і в яких випадках слід його використовувати?
19.Які способи роботи допомагають технічно засвоювати фортепіанну
фактуру?
20.Які типові недоліки у виконанні інструктивних етюдів потребують
упередження або виправлення?
21.Чому саме інструктивні етюди і вправи найкраще сприяють розвитку
техніки учня?
22.Які вміння та навички повинен набути учень в роботі над інструктивним
матеріалом?
23.Яку роль виконують художні завдання в роботі над етюдами?
24.Завдання педагога на всіх етапах роботи з учнем над інструктивним
етюдом?
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Тема 13. Вивчення поліфонії
«Поліфонія – це найкращий засіб для
розвитку розуму, душі, слуху і піанізму «
Г. Нейгауз
• Цілі і завдання педагога в роботі над поліфонічними творами.
• Початковий етап прилучення учня до поліфонічного слухання: прості
підголоски, проста імітація, поліфонізований супровід до мелодії, канон.
• Вивчення підголоскової поліфонії.
• Вивчення контрастної (різнотемної) поліфонії.
• Вивчення імітаційної поліфонії.
• Засоби виразності в поліфонії Й. С. Баха – текстологічні та виконавські.
Мета вивчення:
• розвиток поліфонічного слуху і всіх інших його видів;
• активізація мислення і тренування уваги, яку треба вміти швидко
перемикати;
• навчання

різноманітних

артикуляційних

прийомів

і

динамічного

забарвлення;
• виховання координації рухів, що необхідні для виконання різних штрихів,
контрастної динаміки, а також вагового наповнення звуків різної
тривалості.
Майже вся фортепіанна музика поліфонічна: в акордовому супроводі
лінія баса має певну змістовність, акомпанемент фігурацій у «перепочинках»
мелодії стає виразним підголоском.
Як немає поліфонії без гармонії, так немає і гомофонно-гармонічної
музики без елемента поліфонії. Вся слов'янська музика відрізняється
насиченою поліфонічністю (так виявляється її вокальна природа і вплив
фольклору).
Завдання педагога: у роботі над поліфонією навчити учня чути:
горизонталі – самостійність, індивідуальність голосів,
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вертикалі – сполучення, взаємозв'язок голосів, їх злитий «хор» або
«розмову», «діалог».
Самостійність голосів полягає у:
• різному динамічному забарвленні (регістрове відстояння),
• ритмічній своєрідності кожного (напр., рух великими тривалостями
одного голосу контрастує з рухливим ритмічним малюнком іншого);
• неоднаковості інтонаційної виразності (напр., поступовий рух в одному й
широка інтерваліка в іншому);
• відмінності артикуляційних прийомів (різні штрихи в кожному голосі);
• несхожості фразування (розбіжність початків, кульмінацій і закінчень).
Об'єднання голосів в ансамбль вимагає:
• дослуховування витриманих звуків, які створюють разом з голосом,
що рухається, гармонічні комплекси, приховані дисонанси;
• особливої уваги до кадансів, тому що саме в них виразно проступають
гармонічні вертикалі, і спільність голосів стає очевидною;
• пошуків діалогічних зв'язків (особливо питально-відповідальних),
чому сприяє швидке перемикання уваги з виразних інтонацій в одному
голосі на смислові опори в іншому.
Навчати учня краще за все на кантиленній поліфонії, тому що
стриманий темп сприяє вслуховуванню, осмисленню, виробленню співучості
й досягненню гарного контакту із клавіатурою.
Початковий етап
• На донотному етапі виховання поліфонічного слухання починається з
прилучення до простої імітації та підголосків.
- Вправи на переноси ритмо-інтонацій через октаву та ігри з педагогом в
«мелодичну луну» («Де ж... – де ж, пташечки... – пташечки, ваше... –
ваше, гніздечко... – гніздечко»).
- Підігравання учителем другого голосу до мелодії, яка грається учнем (у
терцію або октаву простими ритмічними варіантами) і заповнення пауз
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імітаційними відіграшами.
- Гра «з рук» симетрично викладених мелодичних ліній двома руками
одночасно ( «Їжачок» Д. Кабалевського).
• Гра по нотах п'єсок, де до 1-голосної мелодії додаються найпростіші
підголоски.
• Вивчення п'єс, де проста імітація є основним прийомом розвитку (тобто
грають по черзі кожною рукою). Гарною підмогою є підтекстовка,
порівняння з луною (тоді імітацію грають тихіше), або з перекликом
солістів (тоді імітація підкреслюється). Обов'язковою при цьому є гра в
ансамблі з педагогом.
• Робота над поліфонізованим супроводом (як у «Старовинній французькій
пісеньці» П. Чайковського), що вимагає вміння грати 2-голосся однією
рукою (один із голосів витриманий).
З часом поліфонія стає окремим розділом репертуарного плану, який
передбачає включення трьох видів поліфонії:
підголоскового складу (обробки народних пісень),
контрастну поліфонію (2-голосні танцювальні п'єси старовинних
композиторів),
імітаційну поліфонію (т. зв. «чисту»): канони, фугети, інвенції, фуги.
Підголоскова поліфонія
Підголоскова поліфонія – найбільш простий вид поліфонії.
Вона містить основний провідний голос – мелодію, а підголоски
набагато менш самостійні (на відміну від контрастної та імітаційної
поліфонії, де всі голоси абсолютно самостійні й рівноправні).
Навчання дитини музиці починається з пісні, тобто з одноголосної
мелодії, яку зручно потім «співати» в оточенні допоміжних голосів.
Звуковидобування, прийоми гри прості і зрозумілі дитині, тому що не
вимагають знання стилю, епохи і всіх традицій клавірного виконання,
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допускають більшу виконавську свободу (можна сміливіше використовувати
агогічні відхилення і педаль).
Як правило, це слов'янська музика – обробки народних пісень. Вони
мають

куплетно-варіаційну

форму,

що

сприяє

збагаченню

мелодії

різноманітними підголосками.
Педагог повинен провести аналогію з хоровим співом у народі, де
основну мелодію починає заспівувач, а потім приєднуються інші співаки
(підголоски, часто імітаційні), підхоплює хор (фактура стає акордовою),
вплітаються народно-щипкові інструменти. Мелодія може передаватися в
кожному новому куплеті іншим голосам, перекидаючись у різні регістри і
варіюючись.
Як учити
Щоб учень засвоїв провідну роль основної мелодії та відносну
самостійність підголосків, треба:
• вчити спочатку по нотах окремо мелодію і підготоски;
• грати в ансамблі з учителем, міняючись ролями: один – солістзаспівувач, другий - виконавець підголосків (вслуховуючись в усю фактуру
цілком і запам'ятовуючи ансамбль голосів, учень потім уникне помилок при
переході до 2-ручного виконання і придбає навичку брати подих перед
вступом кожного голосу – «ауфтакт», а також доводити до кінця фразу, чути
її закінчення);
• вчити напам'ять основну мелодію і підголоски окремо, і тільки
після цього з'єднувати голоси.
У випадку акордового складу підголосків треба окремо працювати над:
• гармоніями, їх синхронністю, виявленням одного звука в акорді –
носія провідної мелодії,
• максимально

зв'язним

їх

поєднанням

(за

принципом

«ланцюгового дихання»),
• подоланням статики за допомогою горизонтальної спрямованості
основної мелодії.
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Контрастна поліфонія
(різнотемна)
До цього виду поліфонії відносяться переважно танцювальні п'єси
композиторів XVІІ-XVIII ст.: Леопольда Моцарта, Вольфганга Амадея
Моцарта, Перселла, Кореллі, Телемана, Генделя, синів Баха і, звичайно ж,
самого І. С. Баха, «Нотний зошит Анни Магдалени» якого містить шедеври
контрастної поліфонії. Особливим багатством мелодій і ритмів відрізняються
«Менуети»: мажорні – граціозні, життєрадісні; мінорні – замислені, сумні, зі
зм'якшеними рисами танцювальності.
Танцювальна мініатюра старовинних композиторів – це, як правило,
п'єси у двочастинній формі, які викладені двоголосно.
Основну мелодію веде верхній голос, а нижній, супроводжуючий,
уступає по виразності, але має самостійну безперервну лінію, яка включає
іноді й моменти імітації («Менует» соль мінор – 2-й та 4-й т.; «Менует» Фа
мажор – 14-й, 18-й, 20-й т.; «Менует» ля мінор – перші чотири такти
кожного розділу; «Менует» Соль мажор – 12-й т.; «Менует» соль мінор –
імітація в оберненні у 3-му і 4-му т-х.).
У таких п'єсах основою теж є робота над самостійністю голосів та їх
поєднанням. Зручність роботи з учнем над індивідуальністю голосів саме на
матеріалі контрастної поліфонії пояснюється тим, що:
• голоси віддалені один від одного і не переходять з руки в руку;
• тільки один (верхній) голос є ведучим, що дозволяє легше зосередити
увагу;
• кожен голос зберігає стійкий мелодико-ритмічний малюнок, а також
властиві тільки йому динаміку і артикуляцію від початку до кінця;
• у танцях часто початки і кінці фраз збігаються, що дозволяє брати подих
обома руками разом.
У контрастній поліфонії дитині легше почути темброве забарвлення,
інтонаційну і ритмічну індивідуальність кожного голосу, гармонію в
кадансах, а також простіше координувати рухи рук.
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Крім

того, робота над танцювальною мініатюрою старовинних

композиторів:
• виховує почуття стилю (тому що епоха клавіризму висуває свої вимоги),
• прищеплює почуття ритмічної гнучкості (у танцювальній музиці ритм –
головний виразний засіб і провідний виконавський початок),
• підготовлює слух, мислення і піанізм до більш складної – імітаційної
поліфонії (два самостійних голоси завжди присутні в інвенціях, фугах як
Тема й Протискладення, що утворюють контрастний контрапункт).
Як учити
(Послідовність і форми роботи)
Розбір.
• Визначити жанрову характерність (виходячи з назви танцю).
• Виявити форму (тональний план, каданси) і своєрідність кожного голосу
(привласнити кожному «інструментовочну» динаміку і артикуляцію).
• Обговорити фразування (цезури), мотивну будову і мікродинаміку.
• Переглянути аплікатуру.
Робота по голосах різними способами.
• Виразно інтонувати.
• Окремо працювати над ритмом: плескати, «грати» на закритій кришці
фортепіано, скандувати з підтекстовкою або на склад «та-та».
• Технічно відпрацьовувати прикраси («мелізм» - мелос, мелодія): повільно,
співучо програвати з верхньої допоміжної ноти за рахунок тривалості
основного звука; учити в темпі «легкими» пальцями.
• Співати в зручній теситурі.
• Грати в ансамблі з педагогом «питально-відповідальні» мотиви в «діалозі і
кожен голос по черзі цілком.
• Учити напам'ять.
З'єднання двох голосів зі збереженням особливостей кожного (на уроці
- під пильною опікою вчителя, а вдома – лише закріплення).
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• Ритм обох голосів відплескувати і «грати» на кришці інструмента двома
руками одночасно (з напругою внутрішнього слуху).
• Співати один, грати другий.
• Верхній голос грати на октаву вище (або нижній на октаву нижче).
• Грати з перебільшенням динамічної контрастності голосів.
При цьому продовжувати відпрацьовувати кожен голос окремо, щоб не
притупилося усвідомлення і слухове сприйняття самостійності голосів.
Робота над формою
• Продумати загальний виконавський план (велику динаміку, основану на
контрастних порівняннях).
• Визначити роль кадансів у загальній побудові (і вміти грати їх окремо).
• Ввести педаль (дуже ощадливо, головним чином у кадансах і на довгих
нотах, зрідка для зв'язності).
Примітка: інші форми роботи див. у темі «Процес вивчення твору».
Імітаційна поліфонія
Після засвоєння простої імітації (яка зустрічається й у підголосковій, і в
контрастній поліфонії) переходять до п'єс канонічного складу.
В них імітуються всі фрази мелодії від початку до кінця твору. Дуже
важливим є порядок способів роботи над канонами.
• Спочатку вчити в простій імітації, повторюючи фразу за фразою по черзі
в основній мелодії й у тій, що імітує (корисно грати потім по слуху – від
різних звуків і в різних регістрах).
• Потім учити зі стреттною імітацією кожної фрази, зупиняючись перед
черговою фразою основної мелодії і «чекаючи» імітацію, «що доганяє».
• Після вигравання в ансамблі з учителем по перекликах окремих фраз і
цілком по голосах,
• з'єднувати все двома руками.
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Навичка

роботи над

канонами необхідна

в плані перспективи

подальшого поліфонічного виховання, тому що стретна імітація в поліфонії
Баха є важливим засобом розвитку.

***
Після канонів можна переходити до «Маленьких прелюдій», а потім і до
«чистої» поліфонії.
В «Інвенціях» І. С. Баха учень знайомиться з такими поняттями, як
тема, протискладення, інтермедія, приховане двоголосся, «опорна лінія»,
ямб, хорей, осягає стильові особливості звуковидобування, артикуляції,
динаміки, своєрідність фразування і ритму, смисловий зміст бахівських
інтонацій і мотивів, прийоми аплікатури.
Імітаційна поліфонія набагато складніша за контрастну через більшу
самостійність голосів, їх виразно-смислову рівноправність та безперервну
плинність (без чіткого синтаксичного розчленування).
Як учити
Ознайомлення:
• Визначення
(припустимо,

характеру
для

якого

музики

та

клавішного

її

інструментальної
інструмента

природи

призначена

–

клавесина? клавікорда? органа?).
• Виявлення форми (позначення теми, протискладень, інтермедій, а також
модуляцій і кадансів).
Робота по голосах:
• Вивчення Темя_(«вождя») у першому проведенні:
- усвідомлення ритмоінтонаційних особливостей і мотивної будови;
- виконавське трактування Теми (фразування і артикуляція, роль
пауз, характер звуковидобування, мікродинаміка, темп);
- спів і гра Теми від будь-якого звука (у всіх тональностях)
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однаковою аплікатурою.
• Вивчення Відповіді-імітації («супутника»), тобто Теми в другому
проведенні: порівняльний аналіз із Темою – тональне, регістрове,
темброве, динамічне протиставлення.
• Вивчення Протискладення, його інтонаційно-ритмічної своєрідності і
смислового навантаження: продовжує зміст Теми? Починає новий? у чому
контрастує з Темою?
• Гра Теми і Протискладення поспіль в одному голосі, робота над їх
співвідношенням.
• Гра Теми у всіх проведеннях, вивчення її «перетворень» (інтонаційноритмічних, тонально-ладових й ін.).
• Гра всіх проведень утриманого Протискладення.
• Вивчення Інтермедій (розвивають тематичний матеріал чи будуються на
новому? куди модулюють?).
• Робота над мелодією кожного голосу по закінчених відрізках (початки й
закінчення яких частіше не збігаються); укрупнення цих відрізків (від
кадансу до кадансу).
Робота над двоголоссям
• З'єднання двома руками Теми-відповіді і Протискладення-контрапункта
(робота над розбіжністю акцентів, кульмінацій, цезур, артикуляції та
динаміки).
• Пророблення середнього голосу окремо, який переходить з однієї руки в
іншу, а також у двоголоссі з верхнім, у двоголоссі з нижнім.
• Вивчення двоголосся в одній руці, що вимагає:
- продуманої аплікатури,
- чіткої динамічної диференціації,
- попереднього відпрацьовування двома руками.
• Гра двох крайніх голосів (без середнього) у триголосній поліфонії.
• Гра нижнього голосу двома руками в октаву (в ансамблі з педагогом, який
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грає верхній голос).
• Гра в ансамблі з педагогом у всіх можливих варіантах сполучення голосів.
• Гра одного голосу та спів іншого.
• Гра обох голосів і підспівування одному з них по черзі.
З'єднання трьох голосів по самих коротких смислових відрізках,
додаючи до вивченого двоголосся раніше вивчений один голос.
Виучування напам'ять – обов'язково за участю педагога, який
активізує увагу, примушує працювати аналітичне мислення і напружувати
логічну пам'ять учня
• спочатку кожного голосу окремо,
• потім з'єднуючи їх по пам'яті (просуваючись дрібними побудовами від
кінця до початку).
Робота над цілісністю.
• Досягнення гармонічної узгодженості голосів (тобто прослуховування
вертикалей).
• Вибудовування форми (визначення ролі кадансів, інтермедій, цезур,
уточнення динаміки великого плану і кульмінацій).
• Підпорядкування темпу обраній одиниці руху і досягнення темпової
стійкості.
• Приєднання педальних барв.
• Використання всіх форм роботи, що характерні для цього етапу (див. тему
«Процес вивчення твору»). Особливо корисна гра всієї фактури з
почерговим «виділенням» то одного, то другого (то третього) голосу.
• Набуття вміння починати «зненацька» з будь-якого проведення Теми, з
початку кожної Інтермедії. Необхідно також упевнене знання всіх
кадансів – у будь-якій послідовності.
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Засоби виразності в поліфонії Баха
(музична мова Баха)
Текстологічні засоби виразності
Музична мова – це засоби виразності, обрані композитором для втілення
певного змісту в кожному конкретному творі: тональність, мелодія, гармонія,
ритм, фактура, прийоми розвитку музичного матеріалу, форма, жанр.
Засоби виразності в поліфонії Баха підпорядковані суворій системі
правил, які засновані на стійких традиціях епохи бароко. Драматизм,
патетика, велич цього стилю в мистецтві, а також глибока релігійність людей
того часу і самого композитора визначили зміст і музичну мову творів Баха.
Без знання специфіки бахівської музичної мови та виконавських
властивостей

інструментів,

для

яких він писав,

неможливий вибір

виконавських засобів виразності.
1. Мелодії Баха не відрізняються емоційною яскравістю і красою, що
усолоджує слух. їхній зміст полягає у багатстві перетворень, які вимагають
творчої роботи думки (тому темам Баха не можна надавати перебільшено
емоційний характер). Короткі мотиви, що складають мелодію, мають чітко
певний зміст і скріплені глибокою внутрішньою єдністю – діалогічною або
питально-відповідальною.
Улюблений мотив Баха – ямб («чоловічий») – «переступає» через
тактову риску від слабкої долі до сильної. Рідше зустрічається хорей
(«жіночий») – у межах такту від сильної долі до слабкої, але і він частіше
використовується у складі з ямбом (амфібрахій ).
Інтонації,

які

наповнюють

мотиви,

також

несуть

змістовне

навантаження, суворо визначене символікою епохи барокко: це подихи,
запитання, вигуки і т.п. Така глибока смислова змістовність не дозволяє
лише красиво проспівувати бахівську мелодію: вона повинна бути
«розказана» і пережита внутрішньо, а не зовні.
Специфічною особливістю бахівської мелодії є прихована поліфонія:
діалогічне двоголосся в одному голосі (мотиви, що розділені стрибком,
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питання-відповіді), а також «опорна лінія», що присутня майже в кожній
Темі («захований» у звивистій мелодії поступінний рух).
2. Ритм – один із найсильніших засобів виразності в музиці Баха. Кожна
ритмічна фігура має певний зміст і несе характерне емоційне навантаження.
Специфіка бахівського ритму – у відсутності метричності: смислові
акценти доводяться частіше на слабкі долі – відповідно до інтонаційних
вершин фрази. Особливістю є також використання здебільшого суміжних
ритмічних одиниць і частою їхньою зміною, а також великою кількістю
синкоп і пунктирів.
Пружність і відточеність – необхідна умова виконавського втілення
бахівського ритму в будь-яких, навіть співучих мелодіях.
3. Гармонія в поліфонії Баха чітко проступає в кадансах, яким властива
вагомість, значущість (для чого Бах часто використовує додаткові голоси).
Гармонія виявляється також і в мелодіях, що викладені по звуках акордів, і в
нестійких вертикалях, які утворені контрапунктом голосів.
Особливу силу виразності мають зменшені тризвуки й септаккорди.
4. Прийоми розвитку. Імітація, ритмічне варіювання: пунктирування,
проведення тем у збільшенні, у зменшенні, секвенціювання, включення
нового матеріалу (в інтермедіях). Найсильніші прийоми – проведення теми
в оберненні (конфліктний діалог!) і stretta; а низка стрет завжди є
показником найвищої напруги.
5.

Поліфонічна

фактура.

Вона

то

згущується,

ущільнюється

(подвоєння, додавання голосів, збільшення кількості коротких тривалостей є
показником

посилення

емоційної

та

динамічної

напруженості),

то

розріжується, стає прозорішою (зменшення голосів, введення пауз, великих
тривалостей, що є показником ослаблення напруженості).
Типовими для Баха є також хорально-акордова і фігураційна типи
фактур.
6. Форма визначається кадансами і змінами тональності. Типова для
Баха – 2-частиннана, часто старосонатна, іноді з елементами 3-частинності
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(повернення до основної тональності після відхилень створює враження
репризності). В інвенціях і фугах вся форма будується тільки з проведень тем
та інтермедій. Кодетти, каданси і каденції, а також кода – ті ж «інтермедії»,
тільки не всередині, а «після», наприкінці.
Інтермедії виконують подвійну роль: вони або з'єднують, або
роз'єднують. їх значимість у тім, що вони містять модуляції й каданси. Для
кращого розуміння форми корисно зробити її наочною – скласти схему
проведень тем та інтермедій з вказівкою тональностей.
7. Жанри клавірної музики Баха в усьому багатстві представлені в
«Партитах»,

«Англійських» і «Французьких» сюїтах.

У темах фуг

«ховаються» жанрові прообрази Алеманд, Курант, Сарабанд, Жиг, Гавотів,
Буре, Менуетів та ін.
Прелюдії – імпровізаційні п'єси, які мають однотипний мелодичний рух
і втілюють один образ, один емоційний стан.
Виконавські засоби виразності в музиці Баха
Головними засобами виразності в клавірній музиці були ритм,
фраіуваїшя і артикуляція; динаміку ж визначали можливості інструментів.
Сучасному виконавцеві доводиться піклуватися ще про стилістично вірне
звуковидобування, динамічну і темброву відповідність звучанню клавесина,
клавікорда або органа.
Ритм – пружний, відточений, із правильним розміщенням тематичних
акцентів. Він визначає артикуляцію і допомагає виявити фразування.
Фразування визначається розумінням мотивної будови.
Затактові ямбічні мотиви «переступають» через тактову риску, ніби
«стираючи» її, і кульмінація фрази припадає на слабку долю. Тому
фразувальна ліга не збігається з межами такту, а смисловий акцент не
збігається із сильною долею такту. Сильний же час підкреслюється там, до є
хореїчні мотиви.
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Довгі фразувальні ліги Баху не властиві, тому що вони приховують
живий образний діалог між мотивами, і мелодія стає монотонною,
невиразною). Хоча в повільних темпах доречне вокальне фразування, що
поєднує на широкому подиху мотиви під однією лігою. Але й тут короткі
«мотиви-слова» повинні виразно прослуховуватися.
Артикуляція залежить від власного уявлення про фразування і вимог
клавірної педагогіки:
• сугубо пальцева гра дуже близько до клавіш;
• точність, ясність вимови («Гра Баха відрізнялася в найвищій мірі
чіткістю удару « (біографи);
• різноманітність і часта зміна артикуляційних прийомів;
• звукова рівність;
• величезне значення аплікатурних прийомів і першого пальця.
Загальні стилістичні принципи виконання штрихів
Legato-cantabile

проспівується

активними,

самостійними

рухами

кожного пальця, не терпить в'язкості.
У росо legato розсипчастість досягається дуже швидким і різким зняттям
пальців, що відіграли.
У тепо legato – трохи більші, ніж в legato, розмахи пальців злегка
підкреслюють кожний звук.
Staccato у Баха не полегшує, а обтяжує звук, позначає не гостроту, а
роздільність, ясність, чіткість вимовлення.
Коротке й легке застосовується в басі, щоб згладити грузність
нижнього регістра («Волинка», Маленька прелюдія C-dur з II зошита,
Інвенції: 2-голосна B-dur, 3-голосна Es-dur).
Пружне, майже гостре – у жвавих імітаціях (2-голосна інвенція F-dur) і
у верхніх голосах творів святкового характеру (Маленька прелюдія E-dur з ІІ
зошита).
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Загальна артикуляція
Уявлення про те, для якого інструмента призначена п'єса, визначає вибір
артикуляції:
• у «клавікордових» - зв'язне legato (але не грузне) і м'яке витримане поп
legato;
•

в «клавесинних» - росо і тепо legato, чітке, пружне поп legato.
Правильно знайдена артикуляція – кращий засіб виявлення характеру

музики.
«Інструментувальна» артикуляція
Вона привласнюється кожному голосу у двоголоссі, щоб відтінити їх
своєрідність і підкреслити самостійність: «прийом вісімки» по вертикалі
(виняток роблять для вокальної кантилени, ліричної музики).
Міжмотивна артикуляція
Міжмотивна цезура застосовується, щоб зробити чутними межі мотивів.
Вона найкоротша, ледве помітна, щоб не порушувати цілісність мелодичної
лінії; у нотах позначається лігою або похилою рискою, або крапкою над
останньою нотою мотиву (її не можна ста катувати!).
Виконання секвенцій неможливе без міжмотивної цезури між ланками.
Більш помітними цезурами привертається увага до вступів Тем. Каденції
необхідно відокремлювати цезурами з двох сторін.
Мотивна артикуляція
Завдяки частим і тонко диференційованим змінам артикуляційних
прийомів стає чутним мотивний зміст мелодичної лінії, і виразність її
набагато посилюється. Клавірна педагогіка виробила суворі правила
використання прийомів артикуляції.
Роздільної вимови вимагають:
• ходи на великі інтервали і рух по тонах акордів;
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• «прийом фанфари» (смілива інтерваліка);
• «прийом вісімки» (великі тривалості в сусідстві з дрібними) підкреслює
енергію одного мотиву і пластику іншого;
• «прийом синкопи» - один із самих стійких у поліфонії Баха;
• ямби – їх роздільне промовлення надає мотивам більшої енергії та
чіткості (

;

• «мужні» хореї в характері твердого кроку – виконуються строго, з
однаковою опорою (

напр. у «Маленькій прелюдії» C-dur з ІІ зошита –

другі такти кожного розділу).
До злиття прагнуть відповідно:
• близькі інтонації, поступовий рух;
• короткі тривалості в сусідстві з довгими;
• хореї;
• обернені ямби
Динаміка і звуковидобування
Вони

також

«клавікордових»

залежать
п'єсах

від

ніжне,

інструментального
матове,

м'яке,

призначення:

камерне

звучання

у
з

використанням мікродинаміки; у «клавесинних» – дзвінке, концертне, з
контрастною динамікою; в «органних» – насичене, з глибокими басами і
контрастною динамікою за принципом solo – tutti.
Але в кожному разі треба уникати крайностей – форсування або
млявості, розм'якшеності звука. Forte наповнене, але стримане, без
перевантаження. Piano глибоке, мужнє, вольове – навіть у сумі й скорботі.
Основа

роботи

над

звуковидобуванням

–

досягнення

глибини,

співучості, довжини і дослуханості звука.
Динаміка крупного плану
Загальна для всієї п'єси, залежить від характеру музики і припустимого
інструментального призначення.
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Формоутворююча – контрастна і «терасна»:
• контрастна йде від властивостей клавесина і органа – зміна tutti й solo
(доречна після кадансів, фермат, пауз, для відтінення інтермедій іншим
тембром);
• «террасна» (східчаста) – для наростань і спадів.
Фактурна, де саме фактура музичної тканини підказує динамічне
рішення. Напр., показниками посилення динаміки є:
• густа, щільна фактура;
• далекість голосів один від одного;
• каданси («тихі» каданси доречні, коли голоси зближуються);
• переміщення фактури у верхній регістр;
• терцієві, секстові, октавні подвоєння;
• одночасне проведення Теми у двох голосах (3-голосна інтенція а-тоll);
• стрети;
• насичення інтермедій і протискладень тематичними інтонаціями;
• поява речитативу або каденції;
• гармонічні дисонанси;
• яскраві символи («приречення», «хрест», «credo»).
«Інструментувальна» (регістрова) – припускає виконання на двох
мануалах клавесина (права рука – f, ліва – Р) і використовується переважно у
2-голосній поліфонії, тому що у фактурі з більшою кількістю голосів її
неможливо зберегти.

***
Окремої турботи вимагає проблема: «виділяти» Тему чи «не виділяти».
Далеко не кожне проведення Теми потребує динамічного підкреслення.
Більш яскравого проведення вимагають Теми в оберненні, зменшенні,
збільшенні, у більш високому або стретному викладі, а також там, де вони
проводяться як переклик (2-голосна Інвенція F-dur).
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Якщо ж Тема і Протискладення за змістом – єдине ціле, то треба
зберегти їхню динамічну єдність і не підкреслювати Тему-Відповідь
(2-голосна інвенція C-dur).
Небажано підсилювати динамікою проведення Теми в низькому регістрі.
«Тема – корінь фуги, але насолоджуватися хочу плодами» (Перельман).
Дрібна динаміка
Інтонаційна динаміка підкреслює виразність музичної риторики
(красномовства) – крутого підйому, вигуків, питань, подихів і т. п.
Мотивна виявляє:
• проховане двоголосся: діалоги, питально-відповідальні співвідношення
(питання трохи напруженіше),
• ямби і хореї (ямби твердіші, хореї м'якші),
• спрямованість руху мотивів (ті, що сходять вгору – яскравіші, що
сходять униз – слабкіші),
• ланки секвенції – висхідні або побудовані на тематичному матеріалі,
навіть якщо вони йдуть униз, – підсилює, а низхідні – зменшує.
Мікродинаміка допомагає також:
• виявити «опорну лінію» (цю «звукову доріжку» слід виконувати з
трохи більшою опорою);
• позначити «ієрархію» тривалостей, які вимагають різного вагового
наповнення (більша вартість із більшою глибиною);
• вибудувати гармонію з голосів, які вступають по черзі;
• утримати «на слуху» інтонаційну вершину.
Примітка: мотивна динаміка в багатоголосній поліфонії застосовується
тільки у верхньому голосі! (в усіх – заважає розрізняти голоси, створює
строкатість).
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Темп і агогіка
Помірність в усьому – основна естетична вимога. Коло темпів у Баха
досить вузьке – різні варіанти помірного. Повільні темпи містять активне
внутрішнє життя. А швидкі позбавлені неприборканості, стрімкості. Вибір
темпу визначається не тільки характером, але й «корисністю» для учня
(тобто більш стримані). Невеликі агогічні відхилення доречні в кадансах,
кодах, речитативах, каденціях, а невеликі відтягнення – до вступів
органного баса і особливо виразних проведень теми.
Педалізація
Дво- і триголосну поліфонію в школі варто вчити спочатку без педалі.
Але по досягненні пальцевої впевненості бажано додати і педалізацію –
продуману та ощадливу.
«Точкова» зв'язуюча

педаль

допомагає

плавності звучання,

дає

можливість пальцю залишити клавішу і у вільному русі готуватися до нового
добування звука.
Педаль, яка узята на слабкому часі й знята на сильному, підкреслює рух
затактів.
Запізніла педаль, що узята на довгих звуках, темброво збагачує звучання
фортепіано, бідніше обертонами, ніж клавесина, клавікорда і органа.
Коротка пряма педаль допомагає підкреслити гостроту ритму, синкопи
sf.
Нарешті, педаль є підтримкою гармонії, що особливо необхідно в
кадансах.
Примітка: чотириголосну поліфонію доцільно із самого початку вчити з
педаллю.
Має сенс використовувати і ліву педаль, яка підсилює динамічний і
тембровий контраст у формоутворенні.
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Інші засоби навчання
• Виконавські приклади.
• Прослуховування аудіозапису клавірної музики.
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Самостійні завдання
• Знаходження зразків підголоскової, різнотемної та імітаційної поліфонії у
збірках педагогічного репертуару для ДМШ, стисла характеристика
текстологічних засобів виразності і виконавських завдань.
• Визначення і перелік виконавських проблем, які стають перед викладачем
на початковому етапі роботи над клавірною поліфонією Баха, різнотемною й імітаційною; шляхи і варіанти вирішення цих проблем.
• Виконавський показ з власного репертуару різних елементів музичної
мови Баха і всіляких випадків застосування виконавських засобів
виразності, що притаманні клавірній музиці.
• Реферат за обраною темою. Наприклад:
• «Імітація як головний прийом розвитку музичного матеріалу в канонах,
інвенціях і фугах».
• «Використання артикуляційних прийомів у клавірній поліфонії Баха»
• «Особливості

виконавських

засобів

виразності

в

підголосковій

поліфонії»
• «Фразування і артикуляція в різнотемній поліфонії»
• «Вибір засобів виразності в клавірній поліфонії Баха»
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1.Мета вивчення поліфонії у фортепіанному класі.
2.Завдання педагога в роботі над поліфонією.
3.В якій послідовності слід виховувати в учня-початківця поліфонічне
слухання і мислення?
4.У чому полягає своєрідність вивчення підголоскової поліфонії?
5.Якими способами слід відпрацьовувати підголоскову поліфонію?
6.Які п'єси відносяться до контрастної поліфонії?
7.Які характерні особливості мають танцювальні п'єси старовинних
композиторів?
8.Які навички набуває учень в роботі над контрастною поліфонією?
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9.Завдання педагога в роботі над контрастною поліфонією.
10.Як учити канони?
11.У чому полягає особливість вивчення імітаційної поліфонії?
12. Чим відрізняється вивчення поліфонічних творів Баха від поліфонії
слов'янських композиторів?
13. Завдання педагога в роботі над імітаційною поліфонією.
14. У чому полягає своєрідність музичної мови творів Баха?
15. Які якості притаманні мелодіям і ритму бахівської музики?
16. І шовні засоби виразності в поліфонії Баха.
17. Чим відрізняються ритм, фразування і артикуляція у виконанні клавірної
музики Баха?
18. Особливості використання динаміки у виконанні бахівської поліфонії.
19. Чим слід керуватись при визначенні темпу, використанні агогічних відхилень
та педалізації?
Тема 14. Робота над художніми творами малої форми
• Специфіка роботи над рухливими п'єсами: моторними, скерцозиими,
танцювальними, токатними, маршовими. Особливості виконавських
засобів виразності і прийомів гри.
• Специфіка роботи над ліричними п'єсами: романсово-пісенними,
оповідальними, епічними, декламаційно-драматичними.
• Вивчення

кантилени.

Проблеми

звуковидобування,

інтонування,

фразування, піаністичного дихання, тонкощів педалізації й агогіки,
розподілу динамічних і тембрових барв між фактурними шарами.

***
За жанровими ознаками п'єси розрізняють як моторні, скерцозні,
танцювальні, токатні, маршові (рухливі) і кантиленні, оповідальні, епічні,
декламаційні (ліричні). І кожна з них може бути програмною – з ефектами
звукозображальності.
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Специфіка роботи над рухливими п'єсами
Швидкі – моторні, скерцозні п'єси вимагають такої ж роботи, як етюди,
але з тією різницею, що в етюдах художні завдання носять допоміжний
характер, а в п'єсах вони є головною метою. Тому в «техніці» повинна бути
виражена образна суть музики.
Актуальними залишаються проблеми:
• чистоти, виразності і рівності вимовлення фактури;
• точної ритмічної пульсації;
• координації й ощадливості рухів.
Але до них додаються проблеми художньої інтерпретації. Зростає
роль:
• темпо-ритмічної образності, пошуків характеру руху;
• артикуляційних прийомів;
• динаміки, тембрових барв;
• агогіки;
• педалізації.
***
У танцювальних п'єсах основою роботи повинно стати виявлення
специфіки, характерності танцю (вальс, мазурка, полька, гопак...) і
своєрідності ритму.
Особливої уваги заслуговує осмислене виконання штрихів відповідними
(і різноманітними) руховими прийомами.
Дуже важлива педалізація – ощадлива, переважно пряма – для з'єднання
баса з акордом, посилення акцентів, гострих гармоній. Вона підкреслює
танцювальну характерність.
Пророблення таких п'єс доречно починати з партії супроводу, де
рельєфніше проявляється характер танцю. Бажано вивчити її напам'ять і
акомпанувати педагогові, який виконує мелодію. Після цього легше
домогтися потрібної виразності й у мелодії.
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***
У маршових і токатних п'єсах карбований ритм стає головним
засобом виразності, що вимагає особої відточеності рухів рук, чіпких
активних пальців і пружного «тугого» зап'ястя.
Динаміка також повинна забезпечити яскравість художнього образа, що
й визначає її специфіку: це рельєфні контрасти, енергійні потужні зростання,
яскраві акценти. Такі п'єси розвивають почуття ритму, сміливість, емоційну і
виконавську енергію.
Переважна артикуляція в таких п'єсах – marcato, martellato.
Специфіка роботи над ліричними п'єсами
Особливе місце в репертуарі учнів займають ліричні п'єси, які
розвивають

музикальність,

емоційність,

артистичність

і

виконавську

ініціативу завдяки доступності музичної мови, яскравій образності й
стислості форми.
П’єси розрізняються як:
• романсова й пісенна кантилена;
• оповідальна або епічна лірика;
• декламаційно-драматична музика;
• звукозображуючі
характеру

(«Ранок»

замальовки
Прокоф'єва,

образів
«Зима»

природи

споглядального

Свиридова,

«Жайворонок»

Чайковського).
Турботою педагога повинні стати:
• виразність інтонування;
• різниця в інтонуванні мелодії, підголосків, прикрас;
• вибір способів дотику до клавіатури, тонкість пальцевих відчуттів, краса
звука;
• виховання «дихаючої» руки, тому що від виконавського дихання залежать
фразування, виразність і співучість музичного мовлення;
• агогіка – навчання природності rubato, гнучкості й свободі ритмічного
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руху;
• прилучення до тонкощів художньої педалізації, використання тембрової
(лівої) і демпферної (правої) – запізнілої, півпедалі, чвертьпедалі,
неповної, вібруючої, випереджаючої педалі.
Узагальнення
У рухливих п'єсах:
• ясність, виразність звуковидобування;
• чіткість артикуляції, визначеність рухів (організовані руки), гарна
координація;
• володіння ритмічним фразуванням, художнім акцентуванням;
• метроритмічна стійкість;
• коротка, скупа (переважно пряма) педаль.
У ліричних п'єсах:
• краса і різноманітність звучання;
• володіння прийомами «подушечної» техніки, «вагової»« гри, зап'ясткової
ресори;
• гнучкість і підкреслена виразність інтонування;
• вільна агогіка, rubato;
• щедра педалізація (переважно запізніла).
Робота над кантиленою
(співучою мелодією)
Фортепіано – ударний інструмент за механікою, і тільки психологічно,
завдяки уяві та піаністичній майстерності можна домогтися співучості.
Тому робота над кантиленою має свої специфічні особливості.
1. Якість звука, його краса і співучість – головна турбота в роботі над
кантиленою. Наслідування гарним співакам сприяє оволодінню технікою
співучого звуковидобування і legato.
• Слід використовувати тільки натиск, а удар і поштовх, що дають
призвуки, повністю виключити.
• Пальці-щупальця треба трохи витягнути (щоб збільшилась площа
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подушечки) і активізувати не тільки на f, але й на p.
• Руку тримати зовсім вільно і поступово підсилювати тиск від ліктя або
плеча в клавішу «до дна», вагу руки «переливати» з клавіші в клавішу.
• Палець, який відіграв, не відривати одразу, а «знехотя» відпускати
клавішу, залишаючи його вільно «лежати» на ній (пальці ніби «місять»
клавіатуру).
Повний, соковитий звук досяжний, тільки якщо у грі бере участь вся
рука.
Дуже допомагає показ прийому на руці учня.
Примітка: Інший прийом, який любив Лешетицький, у шкільній
практиці не застосовується – з'єднання розмаху й падіння пальця (удару) із
прогинанням, ресорою кисті (пружним рухом).
2. Інтонування (уміння створювати лінію) і почуття руху –
взаємозалежні проблеми фортепіанного співу. Звуки – це крапки, які
вгасають на фортепіано. А заповнення простору між ними і є лінією,
найменшою часткою якої є інтонація. Здатність чути тяжіння звуків,
розрізняти ступінь натягу між ними допомагає виразно і пластично вести
мелодію,

тобто

створювати

лінію.

А

плавності

й

горизонтальній

спрямованості лінії сприяє почуття руху, що до того ж згладжує нерівності,
незграбність (коли звуки то «стирчать», то «провалюються») краще, ніж
продумана динаміка. Горизонтальне слухання «уперед, увесь час уперед» і
очікування,

предслухання

наступного

звука

забезпечують

зв'язність,

допомагають уникнути подробиць, які відволікають від головного.
Звідси випливає ще одна проблема – фразування.
3. Уміння фразувати вимагає знання меж фрази (ліга часто позначає
мотиви або артикуляцію, а не фразування), її мотивної будови і
місцезнаходження кульмінаційної «точки», до якої «котиться» і об яку
«розбивається» мелодична «хвиля». Виразності мотивів, що складають
фразу,

сприяють

словесні

підтекстовки.
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Вони

допомагають

знайти

інтонаційні опори усередині мотивів та природно розподілити подих на всю
фразу.
4. Володіння диханням руки допомагає «проспівати» фразу – тобто
зіграти лінію одним цілісним рухом, співчуваючи всім тілом, аж до м'язів
живота. Будь-який додатковий рух усередині «крупного подиху» розриває
фразу, порушує legato.
Перевірити, чи дихає рука, легко на широкому інтервалі: грає учень із
механічною легкістю чи «вокалізує», переносить палець із внутрішнім
зусиллям і ледь помітним відтягненням.
Розрахувати подих треба так, щоб його вистачило на всю фразу до
кінця. Для цього треба почати «з місця», без атаки, поступово «видихаючи»,
приберігаючи повний видих на кульмінаційну «точку» (інтонацію!), а звуки,
що залишилися, дограти ніби за інерцією.
«Малюнок» фрази легше визначити в більш рухливому темпі. Корисно
повчити одразу з кульмінаційного звука, поступово додаючи попередні.
Великий змах руки потрібний на коротких («смичкових») фразах, де
весь запас подиху випускається на перший звук.
Від уміння керувати диханням залежать лінія, виразність інтонування,
ясність фразування і цілісність мелодії.
5. Гармонічний акомпанемент, фон підкреслює красу мелодії («короля
грає оточення»). Проблема в тому, що потрібно чути гармонічні барви, не
приглушуючи мелодію, не заважаючи їй співати, дихати. Для цього
необхідно тримати звукову дистанцію:
• гармонії грати максимально рівно за звуком, м'яко, легко,
• баси – соковито, повнозвучно (іноді звучніше мелодії), утримуючи
звукове «панування» над усією гармонією.
Лінія баса – на другому місці після мелодії. («Яка чудова мелодія, що
густо настояна на басах», - Перельман).
6. Запізніла педаль збагачує кантилену фактурно і темброво. Педаль і
бас повинні бути нерозривно зв'язані один з одним.
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7. Чуйна агогіка (rubato) вимагає гарного смаку і почуття міри,
розуміння стилю.
Ритмічна свобода не безмежна і залежить від інтонування та
нюансировки.
Дрібні ноти в кантилені схильні до уповільнення.
Виконання кантилени вимагає напруженої роботи внутрішнього слуху,
дослуховування і передслухання, уяви і музичної культури.
Рекомендована література
1. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Гл. VI «П'єси
малої форми». – Львів, 2001.
2. Шукайло В. Ф. Педалізація у професійній підготовці піаніста. – Харків,
2004.
3. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. V, VI («Пьесы
малой формы»). – М., 1971, 1978.
4. Алексеев А. Работа над музыкальным произведением с учениками школы
и училища. Раздел І, гл. 4,5,6,9; раздел II, гл. 1,2. – М., 1957.
5. Коган Г. Работа пианиста. Гл. 8-22. – М., 1969, 2003, 2005.
6. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. Очерк
третий. Очерк четвертый. Очерк пятый. – М., 1990.
7. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 3-4 кл. ДМШ. – К., 1979.
8. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. 5-7 кл. ДМШ. – К., 1982.
9. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Гл. III «О звуке». – М., 1967,
1973., 2005.
10. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. Раздел II. «Работа над звуком». –
М., 1984,2004.
Інші засоби навчання
• Нотні і виконавські приклади п'єс з репертуару ДМШ, що мають різні
фактурні викладення, різноманітний образний зміст і характер.
• Виконавський показ притаманних для цих п'єс артикуляційних прийомів,
динаміки, агогіки, педалізації тощо.
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Самостійні завдання
• Знаходження у власному репертуарі зразків фактури, що мають різні
жанрові

ознаки;

обґрунтування

використаних

засобів

виконавської

виразності.
• Підбір різноманітних п'єс з дитячих репертуарних збірок для планування
роботи на півріччя з учнем визначеного рівня здібностей (моделювання
робочого плану).
• Реферат за обраною темою. Наприклад:
«Робота над ритмом в рухливих п'єсах»
- «Особливості застосування демпферної і тембрової педалі в програмних
п'єсах»
- «Проблема виконавського дихання в кантилені і рухливих п'єсах»
- «Мелодичне інтонування і прийоми гри в повільних п'єсах романтичного
стилю»
- «Специфіка виконання творів малої форми з різними жанровими
ознаками»
- «Особливості роботи над жанровими п'єсами»
- «Виконавські завдання в кантиленних п'єсах».
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1 .У чому полягає специфіка роботи над моторними п'єсами?
2. Мета вивчення танцювальних п'єс і особливості роботи над ними.
3. Які виконавські засоби виразності є головними в маршових п'єсах?
4. В чому полягає специфіка роботи над ліричними п'єсами?
5. Що сприяє засвоєнню техніки співучого звуковидобування і legato в роботі
над кантиленою?
6. Від чого залежить вміння вести мелодичну лінію і фразувати її?
7. Як виконувати гармонічний акомпанемент у кантилені? Його залежність
від педалізації.
8. Що таке rubato в кантиленній музиці?
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Тема 15. Вивчення творів великої форми
• Специфіка роботи над творами великої форми; основні цілі і вимоги до
вивчення сонат і варіацій.
• Вивчення сонатної форми.
• Вивчення варіаційних циклів і рондо.

***
Вивчення великої форми має найбільші труднощі з ряду причин:
великий обсяг тексту, часта зміна ритмічних малюнків, стилістика і технічне
втілення (тому що там присутні всі технічні труднощі малих форм). Але
найбільш специфічними труднощами є розкриття образного змісту і
побудова форми.
Художні завдання
1. Виявлення контрастності між темами (або варіаціями) і усередині кожної
партії, а також їхнього споріднення.
2. Вибір різноманітних виконавських засобів виразності (звуковидобування,
динаміки, артикуляції, тембрових барв і т. д.), обумовлених не тільки
образністю кожної партії в сонатній формі, кожної варіації або епізодів у
рондо,

але

й

стилем,

а

також

уявленим

інструментуванням

(оркестровкою).
3. Керування часом – змінами різноманітних і часто складних ритмів при
збереженні стрижневого темпу.
4. Уміле використання цезур (включаючи паузи) як засобу виявлення
контрастності та побудови форми, їхнє смислове наповнення.
5. Збереження наскрізного розвитку, цілісності форми, незважаючи на
закінченість тем у сонаті та чіткість меж варіацій.
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Технічні завдання
1. Володіння різними фактурними викладеннями (що здобувається в роботі
над етюдами, поліфонією, кантиленою, жанровими п'єсами) і вміння
швидко перемикати увагу з однієї фактури на іншу, тобто з одного
піаністичного прийому на інший.
2. Подолання складностей мелізматики (особливо трелей), поліритмії та всіх
технічних елементів.
3. Засвоєння різноманітних прийомів гри.
Примітка: технічні труднощі у великій формі повинні бути трохи нижчі,
ніж в етюдах і п'єсах, які вивчаються в той же час, щоб подолання цих
труднощів не відволікало від головного – рішення художніх завдань і
побудови форми.
Всі названі проблеми взаємообумовлені й повинні вирішуватися
одночасно в процесі розкриття художнього образа. Виявлення образного
змісту є головним засобом побудови форми і стимулом у рішенні звукових і
технічних завдань.
Мета вивчення творів великої форми – виховання почуття форми,
горизонтального мислення, стійкої уваги, розуміння стилю, темпоритмічної
стійкості, тембрового слуху (і всіх інших видів слуху), уяви, виконавської
волі, інтелекту.
Сонатна форма
Специфікою будь-якої сонатної форми є сюжетність, подійність,
строго задана драматургія і принцип контрасту в основі всіх засобів
виразності.
1. Особливість драматургії сонатної форми – це життя і взаємодія двох
тем-образів (Головної і Побічної партій):
• їхня образна характеристика в експозиції («зав'язка», знайомство з
«героями»);
• їхні зіткнення або протиставлення і боротьба за першість у розробці, яка
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відрізняється

емоційною

напруженістю

і

наявністю

головної

кульмінації – у точці «золотого перетину» (розвиток «подій»);
• їхнє переродження після всіх подій, тональне зближення і примирення в
репризі («розв'язка»);
• узагальнення, висновок у коді («епілог», післямова, «резюме від
автора»).
Насиченість подіями і масштабність форми сонати дозволяють провести
аналогію з жанром роману. А кращим допоміжним засобом у розумінні
драматургії має стати програмність: спочатку казка, потім оперне лібрето
або опис картин природи чи душевних станів людини. Теми-образи тоді
«оживають», музика стає одухотвореною, необхідність її «розповідати»
допомагає зберегти безперервний наскрізний розвиток і вибудувати форму.
2. Контрастність (без якої немає сонатної форми) легше виявляється за
допомогою програмності та уявного інструментування.
Шукати контрастність (як і споріднення) треба в усіх елементах
музичної мови – тобто текстових засобах виразності: жанровості, фактурі,
інтонаціях, ритмі й т. д.
А сформоване в результаті цих пошуків образно-емоційне уявлення
допомагає вибрати інструментування і підібрати відповідні виконавські
засоби виразності: звуковидобування, тембри, фразування, артикуляцію,
динаміку, педалізацію.
3. Організація часу – темп, ритм, агогіка і цезури – вимагає особливої
турботи. У кожній темі повинен бути знайдений свій художньо-ритмічний
образ. І зміна цих образів не повинна перешкоджати збереженню темпу, його
стійкості. Цезури допомагають перемкнутися на новий образ, привертають
увагу напруженим очікуванням, сприяють підготовці апарату до нових
(інших) ігрових рухів. Вони виконують роль розділових знаків (які не
вимовляються вголос) або абзаца, нового рядка. їх «виконання» повинно
бути осмисленим і емоційно пережитим.
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Примітка: у романтиків наскрізний розвиток і нарощування динамізму
заміняється варіюванням, тому в побічних партіях та епізодах можливі
значні відхилення від темпу.
Як учити
1. Епоха, стиль. Форма, тональний план, межі тем і партій.
2. Порівняльні характеристики тем в експозиції, виявлення контрастності і
єдності (тобто дослідження текстових засобів виразності).
3. Простежування «подій» у розробці та порівняльний аналіз репризи з
експозицією (уявлення сюжету).
4. «Інструментування» і пошук виконавських засобів виразності.
5. Профілактика і усунення технічних труднощів: перегляд аплікатури,
розшифровка прикрас, відпрацьовування поліритмії, вибір прийомів гри,
способів і методів роботи.
6. Відпрацьовування кожної партії окремо, потім кожного розділу форми.
7. Знаходження одиниці пульсації й темпового «еталона» (який виявляється
в

найдрібніших

тривалостях);

приведення

всіх

тем

до

єдиного

темпоритмічного «знаменника».
8.Виявлення кульмінацій та їх підпорядкування головній. Складання
загального динамічного плану і підпорядкування йому дрібної динаміки
(щоб уникнути строкатості).
9.Обмірковування агогіки і цезур, їх емоційно-смислового навантаження.
10. «Диригування» сонатою за участю внутрішнього слуху і гра цілком з
«режисурою» педагога.
Варіації
(оновлене повторення)
Типи варіацій
За ступенем відходу від теми:
• строгі – західна класика (зберігають тональність, форму, гармонічний
план);
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• вільні – романтика та російська і українська класика (зв'язок з темою
умовний, кожна варіація досягає повної самостійності як п'єса з
індивідуальним змістом; форма, гармонічний план, жанровий вигляд
зазнають більших змін).
По методах варіювання:
• жанрово-характерні, де кожна варіація подає тему в новому жанровому
висвітленні – як мазурку, скерцо, марш, токату і т. д.;
• орнаментальні,

де

основний

метод

варіювання

–

прикрашення

мелізматикою, фігураціями, колоратурою;
• остинатні, в яких тема незмінна, а інші голоси оновлюються за рахунок
ритму, гармонії й т.п.
Специфіка варіацій полягає в наступному.
1. Вони з'єднують у собі риси як великої, так і малої форми: подібно до
мініатюри, кожна варіація оригінальна, неповторна і лаконічна; разом з тим
низка цих мініатюр повинна скластися в єдине ціле.
2. Варіаційний цикл має подвійну структуру часу: з одного боку, темп,
заданий Темою, визначає один час; з іншого боку, кожна варіація,
претендуючи на самостійність, відхиляється від основного темпу, тобто
протікає в іншому часі.
3. Специфічним є розкриття змісту: у варіаціях відсутні конфліктність і
сюжетна драматургія, тому виявлення образного змісту полягає в
простеженні своєрідності Теми-першоджерела і «неповторності» кожної
варіації як самостійної мініатюри, а також їхньої спільності, споріднення з
Темою і одна з одною, і в той же час підкресленні їхньої несхожості,
контрастності.
Виконавські проблеми
1. Розкриття образного змісту і побудова форми (за допомогою
підкреслення варіаційних відмінностей, перевтілень аж до контрастності) і
наскрізного розвитку - «уперед» без опори на сюжетність.
2.Гнучке сполучення основного темпу з відхиленнями від нього. «Хтось
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колись буркнув, що варіації треба грати в єдиному темпі. Єдність темпів у
варіаціях – стійкий забобон. Варіації та рондо – не карусель, що
обертається з нудною сталістю, а коло спокус, куди сталості шлях
замовлений». Н. Перельман
3.Уміле використання цезур, якими можна об'єднати і роз'єднати варіації,
по-різному

згрупувати

їх,

підкреслити

значення

окремих

варіацій,

привертаючи до них увагу більш тривалою цезурою, що «насторожує».
Групуючи варіації класичного типу (строгі) по фактурній або жанровій
подібності, легко помітити риси циклічності: сонатне алегро – анданте –
скерцо – фінал. А у вільних варіаціях підсилюються віртуозність, динаміка,
танцювальний початок, а також присутній ліричний центр.
Як учити
1. Стиль. Тип. Аналіз Теми - першоджерела, узятого за основу.
2. Виявлення своєрідності кожної варіації і порівняльний аналіз її з Темою і
з попередньою варіацією,
3. Пошук інструментальних асоціацій і виконавських засобів виразності.
4. Групування по фактурній, жанровій, образній подібності; обмірковування
цезур і характеру ауфтактів.
5. Простежування циклічності.
6. Динамічний план у кожній варіації та загальний для всієї форми:
передбачення

зростання

до

кульмінаційної

варіації,

як

правило,

останньої – найбільш віртуозної, яскравої, енергійної (у цьому
відмінність варіаційної форми від сонатної).
7. Темпова драматургія: вибір стержневого темпу та обґрунтування
відхилень від нього.
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Рондо(коло)
Тематизм

рондо

зазвичай

носить

жвавий,

жанровий,

пісенно-

танцювальний характер. Контрастність епізодів не перешкоджає єдності,
цілісності завдяки рефрену- скріплюючому загальному началу.
Учити як варіації, тільки замість Теми – рефрен: внести в кожне його
повторення

елемент

нового,

переборюючи

одноманітність;

епізоди

порівнювати, виявляючи контрастність.
Рекомендована література
1. Воробкевич Т. П. Методика викладання гри на фортепіано. Гл. VI «Твори
великої форми». – Львів, 2001.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Гл. V, VI
(«Вариационные цикли. Сонатины. Сонаты»). – М., 1971, 1978.
3. Алексеев А. Работа над музыкальным произведением с учениками школы
и училища. Раздел II. – М., 1957.
4. Воспитание пианиста ДМШ / Сост. Б. Милич. Ст.: Ваулин Е. «Воспитание
учеников ДМШ и работа с ними над произведениями крупной формы». –
К., 1964.
5. Как исполнять Бетховена. Мастер-класс под ред. А. М. Меркулова. – М.,
2003.
6. Как исполнять Гайдна. Мастер-класс под ред. А. М. Меркулова. – М.,
2003.
7. Как исполнять Моцарта. Мастер-класс под ред. А. М. Меркулова. – М.,
2003.
8. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. Гл. IV, V, VIII, IX, XI. –
М., 1986.
9. Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. Очерк
пятый (гл. 4). – М., 1990.
10.Музыкальная форма / Под ред. Тюлина Ю. Раздел І, гл. 1, 3, 4. Раздел II,
гл. 7, 8, 9. – М., 1974.
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11.Попова Т. В. О музыкальных жанрах. Гл. «Сонатные циклы и сонатная
форма». – М., 1981.
12.Цукерман В. Анализ музыкальных произведений. Гл. «Вариационная
форма». – М., 1974.
13.Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах.
Стр. 57-58. – М, 1987.
Інші засоби навчання
• Графічні схеми старосонатної і класичної сонатної форми, а також
варіаційної і форми рондо.
• Цитування спогадів про роботу над творами великої форми корифеїв
педагогічної майстерності.
• Виконавське

ілюстрування

теоретичного

матеріалу

зразками

з

педагогічного репертуару ДМШ.
Самостійні завдання
• Аналіз виконавських проблем в роботі над творами великої форми з
власного навчального репертуару.
• Реферат за обраною темою. Наприклад:
- «Специфіка розкриття образного змісту в творах сонатної форми»
- «Специфіка роботи над варіаціями»
- «Особливості вивчення рондо».
Контрольні запитання на закріплення матеріалу
1. Мета вивчення великої форми.
2. В чому полягає найбільша трудність вивчення творів великої форми?
3. Чого потребують художні завдання у творах великої форми?
4. Чого потребують технічні завдання у творах великої форми?
5. У чому полягає специфіка сонатної форми?
6. Як найкраще виявити драматургію розвитку музичних образів в сонатній
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формі?
7. Чого потребує виконавська організація часу в сонатній формі?
8. Завдання педагога в роботі з учнем над сонатною формою.
9. Які є типи варіацій?
10.В чому полягає специфіка вивчення варіаційних циклів?
11.В чому полягає специфіка вивчення форми рондо?
12.Які виконавські проблеми постають перед учнем в роботі над варіаціями і
формою рондо?
13.Завдання педагога в роботі з учнем над варіаціями і рондо.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО
Рівні навчальних
досягнень
За 5За 12бальною
бальною
системою системою
22

1
2

2+

3

3-

4

3

5

3+

6

4-

7

4

8

4+

9

Критерії
І. Початковий
Студент не має уявлення про предмет
Студент не розуміє основних питань програми, не
може висловити свою думку.
Студент знає незначну частину навчального
матеріалу, має уривчасті уявлення про предмет.
II. Середній
Студент знає менш як половину навчального
матеріалу, може дати відповідь з кількох простих
речень, односкладно відповідає на окремі запитання
викладача; позаурочні завдання не виконує.
Студент має початковий рівень знань з предмета,
відповідає примітивно, спрощеною мовою; вибірково
виконує позаурочні завдання.
Студент знає оглядово навчальний матеріал, здатний
стисло дати визначення основних понять з предмета;
позаурочні завдання виконує недбало.
III. Достатній
Студент виявляє знання і розуміння основних
положень
навчального
матеріалу,
відповідає
правильно, але недостатньо послідовно; формально
виконує позаурочні завдання.
Студент розуміє основоположні проблеми з
методики навчання, може застосувати вивчений
матеріал на практиці, правильно використовує
термінологію, але у відповіді робить окремі помилки,
які виправляє за допомогою викладача; систематично
виконує позаурочні завдання.
Студент має досить повні знання з методики
навчання гри на інструменті, вільно володіє
професійною мовою, вміє аналізувати і робити
висновки, але відповідає з деякими неточностями;
старанно виконує позаурочні завдання.
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5-

10

5

11

5+

12

IV. Високий
Студент вільно володіє матеріалом методики, може
застосувати його на практиці, має власну точку зору
стосовно проблем методики, вміє аналізувати та
систематизувати
інформацію,
користуватись
ілюстративним
матеріалом,
якісно
виконує
позаурочні завдання.
Студент здатний використовувати глибокі знання з
методики на практиці, вирішує творчі завдання, має
аргументовану точку зору на суттєві проблеми
предмета,
вільно
користується
нотними
ілюстраціями, відмінно виконує всі позаурочні
завдання.
При відтворенні навчального матеріалу студент
виявляє міцні і глибокі знання, досвідченість в
галузі вивчення рекомендованої методичної
літератури, володіє інформацією про сучасні
методики викладання, підкріплює відповідь
нотними
цитатами,
виконавським
показом,
прикладами із свого власного навчального досвіду,
творчо виконує всі позаурочні завдання.
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