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ТЕМБРАЛЬНОГО СЛУХУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  
У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розглядаються результати роботи над розробкою компонентно-критеріальної структу-
ри проблеми формування тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального 
навчання. Простежується динаміка його розвитку та подано поетапний план експериментальної робо-
ти формування даного феномену. Визначено рівні сформованості тембрального слуху, які ґрунтуються 
на якісних характеристиках досліджуваного феномена, та визначені як здатність студентів до розви-
тку звуковисотності слуху, тембрального вирівнювання, пошук індивідуалізованих рішень в області 
інструментального звучання, пошук вишуканого звукового колориту, що підвищує інтерес слухачів, їх 
слухову активність. 
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Ефективність формування тембрального слу-ху майбутніх учителів музики у процесі інструмен-тального навчання перевірялась у ході проведення експериментальної частини дослідження. Для з’я-сування стану сформованості досліджуваного фе-номена та відстеження динаміки його розвитку було розроблено поетапний план експерименталь-ної роботи, що включала констатувальний, форму-вальний і контрольний етапи експерименту. Про-грамою передбачено вирішення наступних за-вдань: 
– за розробленими критеріями та показника-ми формування тембрального слуху майбу-тніх учителів музики у процесі інструмен-тального навчання визначити рівні сфор-мованості досліджуваного явища у студен-тів спеціальності “Музичне мистецтво” ВНЗ України; 
– на основі діагностики цього педагогічного явища виявити загальний стан сформова-ності тембрального слуху майбутніх учите-лів музики у процесі інструментального навчання; 
– дослідити позитивні або негативні зміни, що відбулися після впровадження авторсь-кої методики формування тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання; 
– відстежити позитивну динаміку формуван-ня тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального на-вчання на основі порівняння кількісних і якісних показників. Констатувальний експеримент з визначення стану сформованості тембрального слуху майбут-

ніх учителів музики у процесі інструментального навчання було проведено на базі факультету мис-тецтв імені А.Авдієвського Національного педаго-гічного університету імені М. П. Драгоманова та інших вищіх навчальних закладах України. У ході констатувального експерименту було задіяно  254 респонденти. З метою проведення аналізу визначених компо-нентів, критеріїв та показників в експерименталь-ній роботі з вивчення стану сформованості темб-рального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання нами були розроблені рівні сформованості означеного феномену, а саме: незадовільний, низький, середній та високий. Визначення рівнів сформованості тембраль-ного слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання ґрунтувалося на якіс-них характеристиках досліджуваного феномена, що у нашій роботі визначалося як здатність сту-дентів до розвитку звуковисотності слуху, темб-рального вирівнювання, пошук індивідуалізова-них рішень в області інструментального звучання, пошук вишуканого звукового колориту, що підви-щує інтерес слухачів, їх слухову активність. Оскільки формування тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструмен-тального навчання є складним процесом з багато-рівневою структурою, передбачалося, що рівні йо-го сформованості у студентів мають відображати кожен із структурних компонентів досліджуваного явища, а саме: 
– пізнавально-інформаційний, який характе-ризує рівень музичної ерудиції та визнача-
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ється необхідністю накопичення музико-знавчих та методичних знань, розвитком темброво-слухових умінь та активізацією музичного мислення; 
– когнітивно-операційний, який свідчить про обізнаність у засобах музичної вираз-ності, наявність елементарних відомостей з ансамблевого виконання, про міру сфор-мованості знань щодо інструментального мистецтва і бажання їх розширювати ; 
– оцінно-емпатійний, що показує ступінь здатності до оцінки емпатійно-вольового стану у виконавській діяльності; 
– результативно-діяльнісний, який акуму-лює функціонування всієї змістово-структурної моделі формування тембраль-ного слуху, спрямованої на творчу саморе-алізацію майбутніх учителів . Незадовільний рівень сформованості тембра-льного слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання характеризується наявністю фрагментарної художньо-естетичної потреби до розвитку слухових уявлень, нестійким послабленим інтересом до виконавської діяльнос-ті, відсутністю розуміння необхідності й значущо-сті оволодіння нею, відсутністю потреби до засто-сування тембральних прийомів у процесі інстру-ментального виконавства. Активність у процесі розвитку тембрального слуху майбутніх учителів музики залежить від характеристики звуковидо-бування та якості виконання інструментальних творів, у випадку ускладнень студенти схильні до її припинення, оскільки орієнтуються на оцінні судження оточення при відносній байдужості до творчого процесу та отриманого результату. Низький рівень сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інстру-ментального навчання свідчить про те, що сту-денти мають мінімально необхідні інструмен-тально-виконавські вміння і не здатні застосову-вати їх на при грі на музичному інструменті. Ни-зький рівень відрізняється малим багажем відпо-відних знань, недостатнім досвідом концертних виступів та обсягом розвитку умінь саморегуляції в процесі інструментально-виконавської діяльно-сті, нерозумінням необхідності якісного виконан-ня інструментального твору, невмінням психоло-гічно настроїтись на виконання музично-художнього образу і подолання хвилювання у процесі інструментально-виконавської діяльнос-ті. Незважаючи на явну недостатність для повно-цінної інструментально-виконавської діяльності, цей рівень є першим щаблем на шляху до форму-вання тембрального слуху у процесі інструмен-тального навчання. Середній рівень характеризується стійким інтересом майбутніх учителів музики до оволо-

діння тембрально-виконавськими навичками, проявом інтересу до пізнання інструментального мистецтва, але при цьому студенти лише частко-во усвідомлюють їх значущість і необхідність та застосування у практично-виконаській діяльнос-ті. Художньо-естетична потреба студентів цього рівня до оволодіння темброво-слуховими вміння-ми викликана як зовнішніми, так і внутрішніми мотивами та відповідає їхнім особистісним потре-бам саморозвитку і самовдосконалення. Майбутні вчителі музики, які віднесені до середнього рівня, володіють знаннями поодиноких методів і прийо-мів тембрального звуковидобування, не можуть самостійно оволодіти ними, саморегуляція та са-моконтроль творчих мистецьких та педагогічних дій присутні частково. Оволодіння студентами елементарними навичками ансамблевого музику-вання на середньому рівні означає, що вони вияв-ляють часткову обізнаність щодо означених при-йомів, але у них ще неповністю сформований тем-брально-слуховий мінімум інструментально-виконавських знань та вмінь. Середній рівень свідчить про те, що майбутні вчителі музики не спроможні самостійно оволодіти тембральними навичками звуковидобування при інструменталь-но-виконавській діяльності, не готові без сторон-ньої допомоги аналізувати тембрально-слухові враження, не здатні до поетапного, послідовного вирішення творчих завдань, але намагаються прогнозувати, моделювати та на основі ряду отриманих компетенцій частково добирати мето-ди для формування тембрального слуху у процесі інструментального навчання. Студенти не прояв-ляють самостійності щодо пошуку інформації для створення яскравих тембральних образів, а керу-ються настановами та вказівками викладача. Означений рівень передбачає послаблене усвідо-млення майбутніми вчителями музики особистіс-них цілей інструментально-виконавської діяльно-сті, можливості ефективного її застосування, усві-домлення перспективи власного вдосконалення у процесі фахового навчання. Високий рівень сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інстру-ментального навчання характеризується активіза-цією їх інтересу до цього виду діяльності, усвідом-ленням значущості й необхідності оволодіння нею, що викликається професійно-ціннісними та пізнавальними мотивами, проявом творчої актив-ності. Студенти, які віднесені до цього рівня, воло-діють комплексом інтегрованих музично-вико-навських знань, здатні апелювати до власної темб-рально-інформативної бази як засобу активізації інструментального спілкування. Цей рівень харак-теризується також наявністю у студентів навичок функціонально-цільового аналізу, розвиненою 
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інтуїтивною й аналітично-оцінювальною сферою, здатністю до об’єктивної самооцінки та корекції власної виконавської та педагогічної дії, сформо-ваністю знать щодо інструментального мистецт-ва і бажання їх розширювати, гнучкістю самостій-ного мислення, що виявляється в аналізі нетипо-вих інтерпретаційних ситуацій, у співвідношенні їх з перспективними творчими цілями. Високий рівень характеризується стійким пізновально-ціннісним відношенням студента як до самостій-ного конструювання власних мотивів виконавсь-кої діяльності у процесі інструментального на-вчання, так і до конструювання мети власного акмерозвитку. Високий рівень визначається та-кож сформованою емоційно-вольовою сферою, наявністю умінь саморегуляції в процесі інстру-ментально-виконавської діяльності, ініціативніс-тю, демонстрацією розвинутих темброво-слухових умінь у інструментально-виконавській діяльності, побудованих на позиціях творчого діалогового спілкування. Таким чином, сформованість тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інстру-ментального навчання на високому рівні означає їх здатність до самостійного обґрунтованого по-шуку доцільних методів удосконалення інструме-нтально-виконавського процесу для отримання якісно нового власного результату музичної ді-яльності. Доречно зазначити, що досягнення сту-дентом вищого рівня означає, що подальший роз-виток тембрального слуху у процесі інструмен-тального навчання стане об’єктивною необхідніс-тю, постійним стремлінням до акмерозвитку та професійного удосконалення. 

Для визначення реального стану сформова-ності тембрального слуху майбутніх учителів му-зики у процесі інструментального навчання було проведено педагогічне діагностування досліджу-ваного явища у межах навчального процесу ви-щих педагогічних закладів освіти за спеціальніс-тю “Музичне мистецтво”. Метод діагностування є першочерговим ета-пом нашого педагогічного дослідження, завдяки якому відбувається розв’язання проблеми розвитку тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва через фіксацію, вимір й оцінку даного педагогічного явища, що дозволяє охарактеризува-ти стан його сформованості. Сам термін «діагно-стика» походить від двох грецьких коренів «діа» та «гносис» і означає «розпізнавальне пізнання». Проведення педагогічної діагностики на ос-нові визначених критеріїв сформованість темб-рального слуху майбутніх учителів музики у про-цесі інструментального навчання (рівень музич-ної ерудиції, що визначається необхідністю нако-пичення музикознавчих та методичних знань, розвитком темброво-слухових умінь та активіза-цією музичного мислення; обізнаність у засобах музичної виразності, наявність елементарних ві-домостей з ансамблевого виконання, про міру сформованості знать щодо інструментального мистецтва і бажання їх розширювати; ступінь зда-тності до оцінки емпатійно-вольового стану у ви-конавській діяльності; функціонування всієї зміс-тово-структурної моделі формування тембраль-ного слуху, спрямованої на творчу самореалізацію майбутніх учителів музики) забезпечує визначен-ня реального стану окресленої проблеми нашого дисертаційного дослідження. 
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Пен СІЮЄ · Критеріальна структура сформованості тембрального слуху  майбутніх учителів музики  у процесі інструментального навчання 
Пен Сиюе. Критериальная структура сформированости тембрального слуха будущих учите-

лей музыки в процессе инструментального обучения 
В статье рассматриваются результаты работы над разработкой компонентно-критериальной 

структуры проблемы формирования тембрального слуха будущих учителей музыки в процессе инстру-
ментального обучения. Прослеживается динамика его развития и представлены поэтапный план экс-
периментальной работы по формированию данного феномена. Определены уровни сформированности 
тембрального слуха, основанные на качественных характеристиках исследуемого феномена, и опреде-
лены как способность студентов к развитию звуковысотности слуха, тембрального выравнивания, 
поиск индивидуализированных решений в области инструментального звучания, поиск изысканного 
звукового колорита, повышает интерес слушателей, их слуховую активность. 

Ключевые  слова :  тембральный слух, будущие учителя музыки, инструментальное обучение, ис-
ходная структура, уровни сформированности тембрального слуха. 

 
Pen Siyue. Criteria structure of the formation of timbral hearing of future music teachers in the 

process of instrumental learning 
The article discusses the results of work on the development of the component-criterion structure of the prob-

lem of forming the timbral hearing of future music teachers in the process of instrumental learning. The dynamics 
of its development is traced and a phased plan of experimental work on the formation of this phenomenon is pre-
sented. The levels of formation of timbral hearing based on the qualitative characteristics of the studied phenome-
non are determined, and are defined as the ability of students to develop hearing pitch, timbral equalization, the 
search for individualized solutions in the field of instrumental sound, the search for exquisite sound color, in-
creases the listeners' interest, their auditory activity. The method of diagnosis is the primary stage of our peda-
gogical research, which solves the problem of development of timbral hearing of future teachers of music through 
the fixation, measurement and evaluation of this pedagogical phenomenon, which characterizes the state of its 
formation. Carrying pedagogіchnoї dіagnostiki on osnovі viznachenih kriterіїv sformovanіst timbral ear 
maybutnіh uchitelіv muzyky in protsesі іnstrumentalnogo navchannya (rіven muzichnoї eruditsії scho 
viznachaєtsya neobhіdnіstyu nakopichennya muzikoznavchih she methodically knowledge rozvitkom timbre and 
auditory umіn that aktivіzatsієyu muzichnogo mislennya; obіznanіst in zasobah muzichnoї viraznostі, nayavnіst 
elementarnih vіdomostey From the ensemble of the visions, about the world of formality, to know how to instru-
mental mystery and bajanny ıh rozshiryuvati; s zdatnostі to otsіnki empatіyno-volovogo will have vikonavskіy 
dіyalnostі; funktsіonuvannya vsієї zmіstovo-strukturnoї modelі formuvannya timbral ear, spryamovanoї on 
CREATIVE samorealіzatsіyu maybutnіh uchitelіv muzyky) zabezpechuє viznachennya real will okreslenoї prob-
lemi nashogo disertatsіynogo doslіdzhennya. 

Key  words :  timbre hearing, future music teachers, instrumental training, initial structure, levels of forma-
tion of timbral hearing. 


