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Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культур-
ного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добро-
буту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностя-
ми культури та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та най-
вищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фі-
зичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, 
які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяль-
ності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу укра-
їнського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпе-
чення сталого розвитку України та її європейського вибору [2].

Останнім часом все більше у сфері освіти людина відтворюється не 
стільки як професіонал, скільки як носій цілісного культурного потенці-
алу. Особистість навіть за професійними ознаками не може вміститися 
у вузькі рамки професії. Особистість завжди ширше за свою професію. 
Отже, освіта, музична освіта, що розуміється нами як розширення мож-
ливостей кожного, допомагає нам зробити в житті найскладніший вибір 
бути Людиною [3, 155].

У наш час не втрачають актуальності висновки, яких дійшов німець-
кий філософ І. Гердер у працях «Ідеї до філософії історії людства» та 
«Листи щодо заохочення гуманності». Він стверджує, що освіта та ви-
ховання сприяють передачі духовних традицій і цінностей від покоління 
до покоління, забезпечуючи таким чином наступність в історії культури, 
перспективи духовного удосконалення людини і суспільства [1, 636].

Процес формування бандуриста-виконавця академічної освіти 
є складним і тривалим та відбувається під впливом світоглядних орієн-
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тацій та вимог, які висуваються сучасним музикознавством та суспіль-
ством в цілому.

У системі вищої академічної освіти «бандурист» – це виконавець, 
який поєднує в собі дві можливі виконавські спеціалізації: бандурист-
інструменталіст та бандурист-вокаліст. Критерієм оцінювання кваліфі-
кованості музиканта є досконале володіння грою на інструменті, навички 
технічної та вокальної майстерності.

Обов’язковою умовою та невід’ємною складовою становлення му-
зиканта є саморозвиток його особистості. Важливою умовою, первинною 
сходинкою саморозвитку особистості є внутрішня потреба в самоздій-
сненні та самопізнанні. Самопізнання відбувається під час виявлення 
своїх біологічних особливостей і потреб, у розумінні себе як частини 
соціуму, усвідомленні себе як духовного феномену. Але пізнати себе, 
відчути свою силу – справа непроста.

Сенс життя людини полягає у творчому саморозвитку, творенні само-
го себе. Розглядаючи проблему саморозвитку особистості, потрібно 
враховувати її біологічний, психологічний та соціальний аспекти, 
пам’ятати про сутнісну суперечливість людини.

Саморозвиток – це усвідомлений і керований особистістю процес, 
в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових 
і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності. Процес 
саморозвитку не має меж, як немає меж досконалість людини.

Слід підкреслити, що для формування бандуриста-виконавця має 
значення психолого-педагогічний вплив, який відбувається через розу-
міння неповторності кожного студента як індивідуальності не тільки 
в анатомічному розумінні, але й у своїй психологічній першооснові, що 
відіграє вирішальну роль у виконавській діяльності. При цьому завдан-
ням викладача стає систематичний розвиток позитивних моральних 
якостей студента на основі розвитку його вольових рис. Активізація 
вокально-виконавської діяльності бандуриста здійснюється не на основі 
його окремих психічних функцій, а завдяки цілісній установці, яка ви-
кликає комплексний процес усієї психофізіологічної системи бандурис-
та. Чим конкретніше самовизначиться бандурист у своїх прагненнях, тим 
очевиднішою виявляється його спрямованість на сприйняття світу, тим 
індивідуально своєріднішим і довершенішим стає його виконавський 
стиль. Для створення досконалого виконавського апарату у процесі тво-
рення цілісного художнього образу вивчається феномен озвучення в кіль-
кох аспектах: підсвідомому, раціональному та духовному. 
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Проблема саморозвитку особистості в контексті формування банду-
риста-виконавця розглядається як механізм самореалізації, як взаємодія, 
що веде до розвитку; а творчість людини – як одна з форм проявів цього 
механізму. Усі спеціальні кваліфікації бандуриста розглядаються у прак-
тичній інтелектуальній та фізіологічній єдності з метою подальшої роз-
маїтої музичної діяльності: концертний виконавець – володіння осно-
вами інструментального, вокально-інструментального сольного (моно-
ансамбль) та ансамблевого виконавства; педагог – освоєння методики 
інструментального, вокально-інструментального, ансамблевого виконав-
ства та диригування; диригент – опанування основами хорового (одно-
типні хори, ансамблі сольного типу), оркестрового (народний, симфо-
нічний оркестри) диригування на базі особистих практичних навиків 
вокально-інструментального виконавства та педагогічної майстерності. 
Таким чином, психологічні та музичні природні задатки на основі комп-
лексних знань та вмінь, набутих у курсах навчального плану вищої 
академічної освіти, за умови активного саморозвитку з боку самої осо-
бистості можуть стати основою формування бандуриста-виконавця [4].

Велике значення у закріпленні вокально-інструментальних навичок 
бандуриста мають відчуття та сприйняття, які нерозривно пов’язані 
з увагою, пам’яттю, емоціями та іншими психічними процесами. Вка-
зівки педагога дозволяють виділити з цього комплексу ті елементи, на 
які слід звернути особливу увагу у конкретний момент. Зазвичай таке 
регулювання оговорюється заздалегідь, при виконавському аналізі твору, 
коли виділяється драматургічна роль вокальних кульмінацій та інстру-
ментальних інтерлюдій.

Для вдумливого виконавця власне озвучення індивідуальної інтер-
претації стає дедалі цікавішим і різноманітнішим, перед ним постають 
нові проблеми, виникають нові запитання, що потребують відповіді. Це 
передусім пробуджує думку, змушує її активно працювати (чую, аналі-
зую, створюю ще краще).

Будь-яка фантазія потребує матеріалу для творчості. Таким матеріа-
лом для уяви є знання, досвід, почуття. Тому бандурист-виконавець по-
винен схоплювати й утримувати почуття, збагачуватися ними. При 
цьому важлива обізнаність з композиторським стилем, із життям компо-
зитора, поета, з епохою, у якій вони жили або яку змальовують. Спо-
стережливість разом з увагою привчає до самоаналізу, професійного 
погляду на інших виконавців чи колективи, що доводить значущість 
саморозвитку в формуванні бандуриста-виконавця.
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Сучасні реалії розвитку суспільства, орієнтація на його гуманізацію 
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циклу та викладачів музичних дисциплін зокрема. Перед останніми по-
стає важливе завдання відродження національних традицій, виконання 
стратегічного завдання розвитку національної культури та формування 
нового рівня естетичної культури при підготовці молодих спеціалістів.

Як відомо естетична культура передбачає спрямованість мистецтва 
на інтереси і потреби народу, забезпечення державою умов для вільної 
художньої творчості кожній людині, для всебічного залучення до різної 
естетичної діяльності, перетворення цінностей світової художньої куль-
тури в духовний здобуток народу. 

Важливою складовою естетичної культури є здатність виконавців-
вокалістів донести до слухача ідею автора, відтворити той художній 
образ, що є метою та причиною успіху виконання вокальних творів 
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