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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО 

ГІТАРНОГО ВИКОНАВСТВА 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент І.В. Ревенко. 

 

Стаття присвячена гітарному виконавству як самобутньої сфери 

музичного мистецтва, що включає у своєму стильовому розмаїтті різні напрями 

та культурні тенденції європейської музики. Класична гітара міцно закріпилася 

в системі сучасної професійної музичної освіти – в середніх і вищих навчальних 

закладах все більша кількість студентів прагне оволодіти мистецтвом гри на 

цьому популярному інструменті. Відповідно актуальним стає осмислення 

теоретичних та методичних аспектів навчання гри на класичній гітарі і 

виховання творчої особистості музиканта-виконавця, які є комплексними за 

своєю природою і зачіпають всі сторони діяльності студента. 

Ключові слова. Класична гітара, теорія, методика, виконавство. 

 

Annotation. Guitar performance on an ordinary stage of its own development - 

as a matter of self-reliance is the sphere of musical mystery, which includes in its own 

style different direction and cultural trends of European music. The classical guitar 

has been secured in the system of currently professional music education - in the middle 

and and the higher education institution all students have more than half the price of 

the most popular instruments. One of the most relevant is the understanding of the 

theoretical and methodical aspects of starting the music and the creative work of the 

musician, who are complex for their nature and enriching all student’s activities. 

Keywords. Classical guitar, theory, methodology, performance. 

 

Постановка проблеми. В другій половині 20-го століття класична гітара 

ствердилась на концертній естраді та в системі музичної освіти від музичних 

шкіл до вищих навчальних закладів. З’явилась нова генерація виконавців та 

педагогів, новий репертуарний пласт, нові засоби виражальності; в інструмент 

внесено низку конструктивних вдосконалень, що помітно розширило спектр 

технічних виражальних засобів, обумовило деякі нові підходи до класичних 

традицій, що відображають загальну творчу тенденцію оновлення музики ХХ ст. 
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Ці новації в гітарному мистецтві, в свою чергу, обумовлюють потребу перегляду 

традиційних методик. Необхідні нові підходи у формуванні виконавської 

майстерності талановитої молоді з застосуванням новітніх методик у суміжних 

сферах музичної педагогіки й виконавства, які неможливо втілити без достатньої 

теоретичної та методичної бази. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми , пов’язані з 

методикою джазового гітарного виконавства досі не є об’єктом спеціального 

наукового інтересу у вітчизняній музичній науці, а окремі питання методичного 

характеру розглядаються в основному в сучасних дослідженнях, присвячених 

класичній гітарі. Методичні аспекти сучасної гітари так чи інакше обговорюють 

автори спеціальних навчальних посібників, спрямованих на практичне освоєння 

гітарного виконавства – В. Молотков, В. Манілов, О. Бадьянов, Ю. Щоткін, а 

також про це йдеться в окремих роботах методичного характеру, які 

висвітлюють специфічні питання гітарної техніки. До робіт, пов’язаних з 

узагальненням теоретичного досвіду музичної педагогіки можна віднести 

К.Мартинсена, П.Казальса, Г.Нейгауза, А.Баренбойма, Л.Ауера, А.Бірмак, 

В.Апатського, Б.Асаф’єва, В.Лосєва, В.Москаленка, І.Пясковського, 

І.Котляревського, Є.Гуренка, А.Мухи, О.Сокола, ін. 

Мета статті. Визначити найважливіші теоретичні та методичні аспекти 

формування виконавської майстерності сучасного гітариста, які можуть 

забезпечити високий професійний рівень сучасного музиканта. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. На сучасному 

етапі розвитку музичного мистецтва статус класичної гітари міцно закріпився в 

якості одного з провідних інструментів, який привертає все більше молодих 

музикантів. Закріпившись у системі академічної музичної освіти , класична 

гітара є досить популярним інструментом, оскільки вона пов'язана з традиціями 

популярної музики. [3,с.241] 

Якщо ми говоримо про системну професійну освіту, то необхідно 

враховувати принципову обов’язковість звернення до конкретних 

інформаційних джерел, що формує теоретичні уявлення студента. У зв’язку з 
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цим відповідальність за розвиток професійного кругозору майбутнього 

музиканта-виконавця лягає на його педагога за фахом. В даному випадку 

продуктивним буде рекомендувати студентам цілий ряд наукових досліджень, 

які забезпечать їхні теоретичні уявлення, і що головне – в систематизованій 

формі. [5,с.73-74] 

Сучасні медіатехнології (Інтернет насамперед) також можна віднести до 

теоретичної бази, адже вони з надлишком дозволяють ознайомитися з 

виконавською діяльністю видатних майстрів. [4,с.125] 

Однак продуктивним в даному випадку буде вимога осмисленого підходу 

до аудіо - або відеоматеріалу: студент повинен намагатися його аналізувати, 

ставлячи завдання зрозуміти «що» і «як» робить виконавець . Завдання ж 

педагога – обговорити особисті спостереження студента , направляючи його 

міркування в необхідне русло. [1,с.207] 

Методична цінність звернення студентів до зазначених джерел інформації 

полягає у формуванні цілісних уявлень про різноманітність музики, про її 

специфіку, про взаємозв’язки культурного контексту, в якому вона формувалася, 

про звукову своєрідність та виконавську практику. [2,с.28] 

Такі уявлення значною мірою можуть розширити виконавську 

індивідуальність студента і сприяти розвитку його творчих здібностей: 

оперуючи теоретичними фактами, студент має можливість їх комбінувати, 

створюючи свою версію виконавської манери. [6,с.506] 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, 

розмірковуючи про аспекти формування виконавської майстерності та високого 

професійного рівня сучасного гітариста, необхідно враховувати принцип 

комплексності: володіння теоретичною і методичною базою, що складають 

основу виконавського мистецтва. Теоретичні та методичні напрацювання 

можуть бути використані для подальшого розвитку системи навчання та 

виховання талановитої молоді, а також для підвищення рівня наукового 

забезпечення творчої діяльності та якісного розвитку гітарного мистецтва в 

цілому. 
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