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СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

У статті науково обґрунтовано синергетичні засади фахової підготовки студентів інструментально-вико-
навських спеціальностей в університеті. Здійснено аналіз філософських та науково-педагогічних праць з дослі-
джуваної проблеми. Розкрито сутність синергетики як методологічного підходу та нового міждисциплінарного 
напрямку наукових досліджень. Проаналізовано сучасні концепції розвитку системи віщої освіти на синергетич-
них засадах. Визначено синергетичні властивості індивідуальної, ансамблевої та оркестрової підготовки май-
бутніх бакалаврів музичного мистецтва. Зосереджено увагу на формуванні у студентів професійних якостей 
та навичок самоорганізації, необхідних для педагогічної та концертно-виконавської діяльності. Охарактеризо-
вано значення професійної комунікації (вербальної та невербальної) у творчій взаємодії студента і викладача 
на заняттях з інструментально-виконавських дисциплін. Обґрунтовано педагогічні умови реалізації синерге-
тичного підходу в інструментально-виконавських класах. Фахову підготовку майбутніх інструменталістів в 
університеті визначено як організовану і впорядковану систему занять з інструментально-виконавських дис-
циплін та практик, у процесі яких здійснюється підготовка студентів до педагогічної та концертно-виконав-
ської діяльності. Доведено педагогічну доцільність застосування синергетичного підходу у фаховій підготовці 
студентів-інструменталістів в університеті. Сформульовано висновки: 1) синергетичний підхід є актуальним 
напрямком фахової підготовки студентів-інструменталістів в університеті, який відображає сучасні вимо-
ги щодо професійної мобільності та креативності музикантів-виконавців; 2) організація освітнього процесу в 
інструментально-виконавських класах на синергетичних засадах сприяє творчому розвитку студентів, форму-
ванню нестандартного стилю мислення, опануванню навичок творчої співпраці та самоорганізації; 3) знання 
синергетичних властивостей інструментального виконавства (сольного, ансамблевого, оркестрового) забезпе-
чує ефективність фахової підготовки студентів-інструменталістів в університеті.

Ключові слова: студент-інструменталіст, університетська освіта, фахова підготовка, інструментально-
виконавські дисципліни, синергетичний підхід.
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SYNERGETIC FOUNDATIONS FOR PROFESSIONAL TRAINING 
OF INSTRUMENTALIST STUDENTS AT UNIVERSITY

The article scientifically substantiates the synergetic basis of the professional training of instrumental-performance 
students at the university. An analysis of philosophical and scientific-pedagogical works on the problem in question 
was carried out. The essence of synergetics as a methodological approach and a new interdisciplinary area of scientific 
research is revealed. Modern concepts of higher education system development based on synergetic principles are analysed. 
Synergetic properties of individual, ensemble and orchestral training of future bachelors of music art are identified. The 
focus is on developing students' professional qualities and self-organisation skills necessary for pedagogical and concert-
performing activities. The importance of professional communication (verbal and non-verbal) in the creative interaction 
between student and teacher in instrumental-performance classes is described. The pedagogical conditions for the 
implementation of the synergetic approach in instrumental-performance classes are substantiated. The professional 
training of future instrumentalists at the university is defined as an organised and streamlined system of instrumental-
performance classes and practices, that prepares students for pedagogical and concert-performance activities. The 
pedagogical feasibility of the synergetic approach in the professional training of instrumentalist students at university 
is proved. Conclusions are formulated: 1) synergetic approach is a relevant area of professional training for student 
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instrumentalists at university, which reflects contemporary requirements for the professional mobility and creativity of 
musician-performers; 2) organising the educational process in instrumental-performance classes on a synergetic basis 
promotes students' creative development, formation of non-standard style of thinking, mastering the skills of creative 
cooperation and self-organisation; 3) knowledge of synergetic properties of instrumental performance (solo, ensemble, 
orchestral) ensures the effectiveness of professional training of instrumental students at university.

Key words: instrumentalist student, university education, professional training, instrumental-performance disciplines, 
synergetic approach.

Постановка проблеми. Фахова підготовка 
бакалаврів музичного мистецтва у вітчизняних 
університетах відкриває для студентів широкі 
можливості щодо опанування інструментально-
виконавської майстерності та набуття досвіду 
професійної діяльності за час навчання у виші. 
А це, своєю чергою, ставить перед викладачами 
інструментально-виконавських дисциплін нові 
завдання – упровадження в освітню практику 
ефективних наукових підходів, реалізація яких 
забезпечить підготовку конкурентоспроможних 
музикантів, здатних до концертно-виконавської та 
педагогічної діяльності в умовах нестабільності 
суспільних процесів.

Досягнення цієї мети передбачає організа-
цію освітнього процесу в інструментально-вико-
навських класах на синергетичних засадах, що 
сприятиме ефективному формуванню у студентів 
навичок самоорганізації, професійної мобіль-
ності, креативності.

Аналіз досліджень. Застосування синергетич-
ного підходу в освітній галузі та окремі аспекти 
теорії самоорганізації в педагогічному процесі 
знайшли відображення у працях вітчизняних 
науковців (О. Вознюк, А. Євтодюк, С. Клепко, 
К. Корсак, В. Кушнір, В. Лутай та інші). У сис-
темі музично-педагогічної освіти науково обґрун-
товано теоретико-методологічні основи форму-
вання готовності майбутніх учителів музики до 
інноваційної діяльності на засадах синергетич-
ного підходу (К. Завалко), системно-синергетичні 
особливості оркестрово-ансамблевої підготовки 
майбутнього вчителя музики (Т. Пляченко). Проте 
синергетичні засади фахової підготовки майбут-
ніх інструменталістів-виконавців в умовах уні-
верситетської освіти ще не знайшли належного 
висвітлення в науковій літературі. 

Актуальність та недостатня теоретична розро-
бленість означеної проблеми обумовили завдання 
нашого дослідження.

Мета статті – науково обґрунтувати синерге-
тичні засади фахової підготовки студентів-інстру-
менталістів в університеті.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
синергетичних основ фахової підготовки студен-
тів інструментально-виконавських спеціальнос-
тей ми обґрунтовуємо необхідністю організації 

освітнього процесу в інструментально-виконав-
ських класах з урахуванням синергетичних влас-
тивостей музично-виконавської діяльності та спе-
цифіки творчої взаємодії студента і викладача у 
процесі засвоєння навчального репертуару.

Вітчизняні науковці (О. Вознюк, А. Євтодюк, 
С. Клепко, В. Кушнір, В. Лутай та інші) визна-
чають синергетику як новий міждисциплінарний 
напрямок наукових досліджень, як методологіч-
ний підхід, як спосіб мислення, як нову парадигму, 
що сприяє глибокому пізнанню таких складних 
нелінійних відкритих систем, як суспільство, а 
також однієї з його підсистем – освіти.

Синергетика як наука вивчає закони самоор-
ганізації складних систем та репрезентує універ-
сальні закони їх розвитку. Ключовими поняттями 
синергетики є системність і система (як інтегра-
тивна цілісність, як сукупність взаємопов’язаних 
елементів, що утворюють певну цілісність з роз-
виненими внутрішніми і зовнішніми зв’язками).

У контексті синергетики змінюється статус 
самого наукового знання та класичної парадигми 
мислення, що робить цей процес парадоксальним 
і багатозначним (Добронравова, 1990), несе в собі 
творчий потенціал, проникаючи у сферу багатьох 
наукових напрямів, зокрема й у сферу педагогіч-
ного знання. Це зумовило появу нового науко-
вого напряму – педагогічної синергетики, станов-
лення якої пов’язане з розвитком науки і техніки  
у ХХ столітті, що потребувало широкого вико-
ристання наукових знань, уміння творчо мислити 
і діяти, приймати рішення у нестандартних умо-
вах, професійної мобільності та навичок роботи у 
групах і колективах (Саух, 2001).

Аналіз наукових праць у галузі філософії 
освіти показав, що синергетична модель освіти 
побудована на відкритості освіти, інтеграції усіх 
способів освоєння людиною світу, використанні 
різноманітних інформаційних систем, особистіс-
ній спрямованості процесу навчання, зміні ролі 
викладача у нових умовах відкритого, рухливого 
і незворотного світу. Тому організація освітнього 
процесу в університеті на синергетичних заса-
дах потребує від викладача перебудови особистої 
позиції у стосунках зі студентом: від авторитар-
ного управління до спільної діяльності і співп-
раці; від застосування репродуктивних методів 



215ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

навчання до орієнтації на продуктивну і творчу 
розумову діяльність.

Відтак, синергетика є тим актуальним напрям-
ком освіти, який дозволяє відійти від маніпуля-
тивної педагогіки та сприяє свободі самовира-
ження й самореалізації особистості в освітньому 
середовищі. 

Однією із сучасних освітніх парадигм, спря-
мованих на подолання кризових явищ у вітчизня-
ній освіті на синергетичних засадах, є концепція 
К. Корсака, у якій визначено такі завдання: 1) орі-
єнтація на формування вільної людини, готової до 
розв’язування багатофакторних проблем і само-
стійної діяльності у швидкозмінному демократич-
ному суспільстві (самодетермінізм, самоактивність 
людини); 2) упровадження активної та діяльніс-
ної форм «спільного» навчання через об’єднання 
зусиль вихованців і викладачів з метою переваж-
ного розвитку особистості та критично-креатив-
них здібностей молодого громадянина як «людини 
відповідальної», здатної розв’язувати особисті та 
глобальні проблеми (синергійне навчальне серед-
овище); 3) поширення вчення про людину як 
складну і багатовимірну сутність, застосування у 
вихованні і навчанні новітніх досягнень наукового 
людинознавства, участь молоді у визначенні форм, 
змісту і методів навчання; 4) розвиток гуманістич-
ної педагогіки (педагогіки співробітництва), неав-
торитарного типу управління системою освіти, 
підвищення ролі громадськості в освітній політиці 
й вирішенні головних питань діяльності кожного 
окремого закладу освіти (природовідповідний під-
хід до управління освітою); 5) застосування на 
вищих рівнях освіти принципу «від майбутнього 
до сучасного», вільний доступ до правди, під-
готовка молоді до інноваційної діяльності, непе-
рервної самоосвіти, трансформації суспільства і 
збереження природного довкілля через утворення і 
формування «людства» як здатної до усвідомлених 
дій реальної єдності (синергійна відкритість світу) 
(Корсак, 2004).

Наведені концептуальні положення є актуаль-
ними для фахової підготовки студентів-інстру-
менталістів у вітчизняних університетах, оскільки 
професійна діяльність музикантів є публічною 
(відкритою), ґрунтується на колегіальності і твор-
чій співпраці, потребує постійного оновлення 
концертного репертуару та швидкої адаптації до 
нових умов діяльності.

Тому сучасні наукові дослідження у галузі 
музичної педагогіки орієнтовані на розро-
блення інноваційних методик навчання студентів 
музично-педагогічних та музично-виконавських 
спеціальностей на синергетичних засадах.

На основі синергетичного підходу К. Завалко 
обґрунтовує інноваційну концепцію музичного 
навчання як новітню систему поглядів, об’єднану 
єдиним фундаментальним задумом, що визначає 
розуміння явищ і процесів музичного навчання та 
передбачає більш ефективну реалізацію процесу 
музичного виховання, є основою для розробки 
системи музичного виховання та конкретних 
педагогічних технологій. Застосування дослідни-
цею синергетичного підходу дало змогу констату-
вати, що інноваційна діяльність передбачає вищий 
ступінь педагогічної творчості і винахідництва 
у педагогічній практиці, а також спрямоване на 
формування творчої особистості, враховує соці-
ально-економічні та політичні зміни в суспільстві 
та проявляється у визначенні мети, завдань, змісту 
і технологій інноваційного навчання (Завалко, 
2013: 13–14).

Оскільки центральним поняттям синергетики 
є системність, то основними категоріями синер-
гетики (які трактують і як властивості системи) 
науковці визначають відкритість, нелінійність, 
флуктуаційність, атракторність, фрактальність, 
когерентність, емерджентність і самоорганіза-
цію (Вознюк, 2009; Євтодюк, 2002; Корсак, 2004; 
Кушнір, 2003). Тлумачення означених категорій 
у контексті оркестрово-ансамблевої підготовки 
майбутнього вчителя музики здійснено у науко-
вих працях Т. Пляченко (Пляченко, 2010; Пля-
ченко, 2012). Сформулюємо стисло їх значення.

Відкритість системи оркестрово-ансамбле-
вої підготовки студентів дослідниця вбачає в: 
інтеграції дисциплін філософсько-естетичного, 
психолого-педагогічного, історико-теоретичного 
та музично-інструментального циклів; різно-
манітності джерел інформації, необхідної для 
здійснення оркестрово-ансамблевого навчання 
студентів; комплементарності традиційних та 
інноваційних форм, методів і засобів навчання; 
поширенні досвіду концертно-виконавської 
діяльності навчального оркестру (ансамблю) 
через участь у різноманітних виховних і куль-
турно-освітніх заходах. Флуктуаційність (неврів-
новаженість, нестабільність) цього виду фахової 
підготовки студентів обумовлена щорічною змі-
ною виконавського складу навчальних оркестрів 
та ансамблів, що призводить до зміни підходів в 
організації освітнього процесу та необхідності 
адаптувати навчальний репертуар інструмен-
тального колективу з урахуванням виконавського 
рівня його учасників. Нелінійність процесу орке-
строво-ансамблевої підготовки майбутнього 
вчителя музики авторка вбачає у тому, що в 
одному навчальному колективі можуть займатися  
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студенти різних курсів з різним рівнем сформо-
ваності інструментально-виконавських умінь, що 
передбачає багатоваріантність методів та засобів 
навчання і виховання оркестрантів. Атракторність 
досліджуваного процесу обумовлена тим, що 
атракторами в оркестрово-ансамблевому навчанні 
можуть виступати ідеальна теоретична модель 
керівника оркестру/ансамблю (або реальна осо-
бистість викладача, диригента) та реально діючий 
музичний колектив, на який у своїй діяльності 
орієнтуються студенти і викладач оркестрового 
класу. Фрактальність (подібність) як властивість 
діяльності навчальних музично-інструменталь-
них колективів та їхніх керівників Т. Пляченко 
пояснює екстраполяцією окремих методів інди-
відуального навчання гри на певному музичному 
інструменті в систему оркестрово-ансамблевої 
підготовки студентів, подібністю принципів орга-
нізації та діяльності різних за кількісним і якісним 
складом музично-інструментальних колективів, 
спільністю видів діяльності керівників навчальних 
оркестрів та ансамблів. Когерентність (погодже-
ність) складових компонентів системи музично-
інструментального навчання науковець розглядає 
як кореляцію навчальних дисциплін (на заняттях 
яких студенти здобувають фахові знання, уміння й 
навички, необхідні для оркестрово-ансамблевого 
виконавства та роботи з учнівськими музично-
інструментальними колективами), а також як узго-
дженість дій суб’єктів музично-виконавського 
процесу (диригента й оркестру, різних груп орке-
стру, окремих учасників колективу, солістів) під 
час виконання музичного твору. Емерджентність 
музично-інструментального колективу розкрито 
через його системні властивості, які виявляються 
в тому, що сумарна дія (звучання оркестру) пере-
вищує за своїм ефектом просте додавання ефектів 
дій (звучання одного музичного інструмента чи 
однієї оркестрової партії), обумовлюючи темб-
рову однорідність і ритмічну синхронність зву-
чання інструментів, поєднання тембрів усіх груп 
оркестру, що звучать у різних регістрах, взаємоз-
багачення їхніх обертонів, підсилення гучності, 
досягнення потужного звучання оркестру (Пля-
ченко, 2012). 

Наведені теоретичні положення реалізації 
синергетичного підходу в оркестрово-ансамб-
левій підготовці майбутніх учителів музики є 
актуальними і для фахової підготовки студентів 
спеціальності «Інструментальне виконавство 
(оркестрові інструменти)», що дозволить органі-
зувати роботу навчальних оркестрів та ансамблів 
великого складу на наукових засадах.

Оскільки у фаховій підготовці студентів-

інструменталістів в університеті значна частка 
аудиторних годин відводиться на заняття в індиві-
дуальних класах та самостійну підготовку зі спе-
ціального музичного інструменту, то в контексті 
нашого дослідження необхідним є розгляд такої 
категорії синергетики, як самоорганізація.

Самоорганізація музичного колективу та самоор-
ганізація окремого виконавця є процесами, що обу-
мовлені різними чинниками та призводять до різних 
результатів (як позитивних, так і негативних).

Так, приміром, самоорганізація оркестру як 
чітко структурованої системи відбувається через 
порушення її стабільного, упорядкованого, ієрар-
хічного стану (пов’язаного зі зміною виконавського 
складу, зміною керівника, зміною системи чи умов 
навчання тощо), коли перебудовуються чітко нала-
годжені інтегративні зв’язки між структурними 
компонентами системи (окремими виконавцями, 
групами оркестру, диригентом і колективом) і від-
буваються деструктивні процеси (деієрархізація, 
диференціація), що виводять музичний колектив 
на нову траєкторію розвитку (інший виконавський 
рівень; інший виконавський склад; іншу структуру 
і змістове наповнення навчальних завдань; інший 
рівень професійного спілкування учасників колек-
тиву тощо). Такі зміни не завжди мають негатив-
ний характер, вони можуть вести до удосконалення 
системи функціонування оркестру шляхом заро-
дження нових інтеграційних зв’язків, нових форм 
колективної взаємодії, нових моделей навчання 
(Пляченко, 2010: 59). 

Досліджуючи сутність самоорганізації сту-
дента-інструменталіста, ми виходимо із специфіки 
професійної діяльності музиканта-виконавця, 
який має самостійно формувати свій концертний 
репертуар та самостійно вибудовувати траєкто-
рію свого професійного розвитку (удосконалення 
техніки гри, формування індивідуальної виконав-
ської манери тощо).

Тому у фаховій підготовці студента-інструмен-
таліста ми акцентуємо увагу на опануванні таких 
професійних якостей та навичок самоорганізації, 
як: 1) здатність самостійно визначити мету про-
фесійного й особистісного самовдосконалення, 
досягнення якої дає змогу студентові вийти на 
новий рівень професійного розвитку (наявність 
ідеалу концертного виконавця та виховання в собі 
необхідних якостей); 2) уміння самостійно вибрати 
ефективні методи і засоби самоосвіти, самовихо-
вання, самовдосконалення (самостійний пошук 
різних інформаційних джерел для опрацювання 
фахової літератури та музичного матеріалу різного 
ступеню складності; систематичне вдосконалення 
виконавської техніки та інтерпретаційних умінь; 
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здатність до самоаналізу та самокоригування);  
3) уміння раціонально спланувати свій позана-
вчальний час та ефективно його використовувати 
для розвитку професійних умінь і особистісних 
якостей (щоденні багатогодинні самостійні заняття 
на інструменті; участь у концертах, конкурсах, 
майстер-класах тощо; виховання в собі пунктуаль-
ності, дисциплінованості, працелюбності, креатив-
ності, цілеспрямованості тощо).

Синергетичні властивості фахової підго-
товки майбутніх інструменталістів проявляються 
також у творчій взаємодії студента і викладача 
як суб’єктів освітнього процесу, спільна діяль-
ність яких спрямована на професійний розвиток 
студента засобами інструментального виконав-
ства. У цьому процесі важливу роль відіграють 
засоби професійної комунікації (вербальні та 
невербальні), досконале володіння якими сприяє 
засвоєнню теоретичної інформації на практичних 
заняттях з фаху.

Вербальна комунікація – це процес взаємо-
обміну інформацією за допомогою мови (усної, 
писемної), який відбувається за своїми внутріш-
німи законами, потребує активної розумової 
діяльності та ґрунтується на певній системі уста-
лених норм (Волкова, 2006: 115). 

До засобів вербальної комунікації, які застосо-
вують у музично-виконавських класах, відносять 
пояснення основних положень інструментального 
виконавства, постановку навчальних завдань, 
теоретичний аналіз музичного твору, спеціальну 
музичну термінологію, систему нотних знаків 
тощо. Їх застосування потребує від викладача і 
студента дотримання культури мовлення, чіткого 
й лаконічного формулювання думок, що сприяє 
розвитку аналітичного мислення і творчої уяви 
студента, збагаченню його професійного тезау-
русу, створенню сприятливого психологічного 
клімату і творчої атмосфери на занятті.

Невербальна комунікація на заняттях інстру-
ментально-виконавських дисциплін здійсню-
ється з використанням міміки, жестів, візуаль-
ного контакту зі студентом під час гри тощо. До 
невербальних засобів комунікації також відносять 
зовнішній вигляд викладача (одяг, зачіску, аксесу-
ари) та поведінку, які є важливими у формуванні 
естетичного смаку і загальної культури студента.

Ефект синергії музично-виконавської комуні-
кації особливо яскраво виявляється у фаховій під-
готовці студентів в ансамблевих класах (камерний 
ансамбль, концертмейстерський клас, фортепіан-
ний дует тощо).

Одним із основоположних чинників ансамб-
левої комунікативності І. Польська визначає зміс-

тову специфіку функціонально-ролевої взаємодії 
різних ансамблевих партій, ідентифікацію їхніх 
тембрів із певними емоційно-психологічними 
образами. Дослідниця стверджує, що ансамб-
леве виконавство вирізняється персоніфікова-
ним характером функціональної взаємодії між 
окремими партіями, інструментальними темб-
рами, а також між самими учасниками (Польська, 
2003: 315). Основними складовими внутрішньо-
ансамблевої взаємодії та спілкування, які відо-
бражають багатоманітність паралельно діючих 
аспектів спільного фізичного та соціокультур-
ного існування партнерів з ансамблю, І. Польська 
визначає: просторовий (композиція та мізансцена 
ансамблю); часовий (спільність фабульного часу 
музичного твору, спільність реального репетицій-
ного часу, спільність виконавського темпоритму, 
відключеність від реального оточуючого часу); 
виконавський (спільність культурного та профе-
сійного рівня, спільність професійно-виконав-
ської школи та підготовки, спільність професій-
ної роботи, типологічна спільність виконавських 
дій, спільність трактування, інтерпретації та 
виконавської технології); психологічний (спіль-
ність психічних процесів – пам’яті, волі, емоцій, 
уваги, уяви, інтелекту, темпераменту; соціально-
психологічна спільність – спільність інтересів, 
цілей, дружність, взаємна симпатія, підтримка, 
взаєморозуміння); біофізичний (біологічне від-
чуття «сусідства», фізичної зручності чи незруч-
ності, енергетики один одного тощо) (Польська, 
2003: 327–328).

Синергетичні властивості фахової підготовки 
студентів-інструменталістів також проявляються і 
в концертмейстерському класі, де творчі здібності 
студентів формуються і розвиваються у процесі 
творчої адаптації музичного матеріалу – транспо-
нування, перекладення, елементарного аранжу-
вання та гри на слух. Виконання таких навчальних 
завдань потребує знання фактури викладу музич-
ного матеріалу, нестандартного підходу до інтер-
претації акомпанементу, розвиненого внутріш-
нього музичного слуху, оригінальності музичного 
мислення і творчої уяви.

Творчі уміння і навички, здобуті на заняттях 
з інструментально-виконавських дисциплін, сту-
денти реалізують і вдосконалюють у процесі про-
ходження педагогічної та концертно-виконавської 
практик, які є обов’язковою складовою фахової 
підготовки бакалаврів музичного мистецтва.

Отже, фахова підготовка майбутніх інстру-
менталістів в університеті є організованою і впо-
рядкованою системою занять з інструментально-
виконавських дисциплін та практик, у процесі яких 
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здійснюється підготовка студентів до педагогічної 
та концертно-виконавської діяльності.

З урахуванням специфіки індивідуальної, 
ансамблевої та оркестрової підготовки студентів 
ми визначили педагогічні умови реалізації синерге-
тичного підходу в інструментально-виконавських 
класах: 1) створення такого освітнього серед-
овища, яке сприяє становленню творчої особис-
тості, розвитку у студентів інтересу до навчання, 
прагнення інтелектуального самовдосконалення 
та самореалізації у концертно-виконавській діяль-
ності; 2) спрямованість фахової підготовки на 
формування у студентів синергетичного стилю 
мислення, здатності поєднувати раціональне й 
ірраціональне, традиційне і нове, заздалегідь під-
готовлене і спонтанне, прогнозоване й імовірне; 
3) надання студентам можливості формування 
власного виконавського досвіду, побудованого не 
лише на використанні вже перевірених методів, а 
й на власній інтуїції; 4) створення на заняттях з 
інструментально-виконавських дисциплін умов 
для формування у студентів навичок самооргані-
зації, що забезпечить неперервність аудиторного 

навчання і самостійної роботи, а в подальшому – 
успішність професійної діяльності.

Досвід практичної роботи викладачів інстру-
ментально-виконавських дисциплін засвідчує, що 
дотримання визначних нами педагогічних умов 
забезпечує ефективність фахової підготовки сту-
дентів-інструменталістів в університеті.

Висновки. Узагальнення результатів прове-
деного наукового дослідження дає підстави для 
таких висновків: 1) синергетичний підхід є акту-
альним напрямком фахової підготовки студентів-
інструменталістів в університеті, який відображає 
сучасні вимоги щодо професійної мобільності та 
креативності музикантів-виконавців; 2) організа-
ція освітнього процесу в інструментально-вико-
навських класах на синергетичних засадах сприяє 
творчому розвитку студентів, формуванню нестан-
дартного стилю мислення, опануванню навичок 
творчої співпраці та самоорганізації; 3) знання 
синергетичних властивостей інструментального 
виконавства (сольного, ансамблевого, оркестро-
вого) забезпечує ефективність фахової підготовки 
студентів-інструменталістів в університеті.
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