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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Вітчизняна інструментальна гітарна освіта як складова 

музичної освіти сформувалася в середині ХХ ст. на тлі підвищеного попиту до 
професійного навчання гри на гітарі.  

У теперішніх умовах розвитку українського суспільства інструментальна 
гітарна освіта зорієнтована насамперед на духовно-культурний розвиток особистості 
засобами музичного мистецтва. Її функціонування визначено та закріплено 
державними нормативними документами та законодавчими актами. У Законах 
України «Про культуру» (2011), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 
Розпорядженні «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української 
культури – стратегії реформ» (2016), Постанові «Про затвердження Порядку 
здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчанні в асистентурі-
стажуванні» (2018) зазначено, що одним із завдань освіти є розвиток особистості, її 
талантів, творчих здібностей для успішної самореалізації, спрямованої на 
збагачення культурного потенціалу українського народу, забезпечення сталого 
розвитку України та її європейського вибору.  

Передумовами становлення та розвитку інструментальної гітарної освіти 
другої половини ХХ ст. було аматорське музикування, а також професійна 
діяльність вітчизняних представників гітарної освіти ХІХ ст. ‒ першої половини 
ХХ ст.: М. Вербицького, М. Соколовського, П. Ісакова та ін. У ХІХ ст. на території 
України гітарне виконавське мистецтво було поширено в середовищі домашнього 
музикування. На Галичині культурною традицією було вміння виконати народну 
пісню під супровід гітари, зіграти варіації на популярну тему тощо. Одним із 
основоположників інструментальної гітарної освіти на території України був 
М. Вербицький. Під час навчання у Львівській семінарії він удосконалював свою 
майстерність гри на гітарі під керівництвом І. Сінькевича. Закінчивши навчання в 
семінарії, М. Вербицький провадив педагогічну діяльність та навчав гри на гітарі у 
монастирі вірменських бенедиктинок. Під враженням від вірша П. Чубинського «Ще 
не вмерла Украйна» М. Вербицький написав музику до тексту під супровід гітари.  
У 2003 р. ця пісня лягла в основу офіційно затвердженого Державного Гімну України.  

Система вітчизняної музичної освіти визнана однією з кращих у світі, проте 
через нестабільний розвиток вона поступається наразі рівню музичної освіти 
провідних європейських країн (Австрії, Німеччині, Польщі, Сербії та ін.). Гітарне 
мистецтво у країнах Західної Європи (Англії, Іспанії, Італії, Німеччини, Франції та 
ін.) має гарне історичне підґрунтя та культурні традиції, його розвиток сягає ХІІІ ст. 

В Україні навчання гри на гітарі сформувалося у цілісну систему порівняно 
пізно, відставши за своєю якістю і від вітчизняної музичної освіти, і від 
європейської гітарної освіти. У другій половині ХХ ст. у галузі вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти зафіксовано такі проблеми: відсутність якісних 
музичних інструментів, нотних збірок, сформованої методики навчання гри на 
гітарі, викладачів-фахівців тощо. 

Різні періоди розвитку музичної освіти аналізували українські науковці: 
Л. Воєвідко, Н. Гуральник, Т. Кочубей, В. Кузь, В. Кузьмічова, О. Михайличенко, 
О. Олексюк, О. Ростовський, Г. Святненко, І. Сташевська, О. Сухомлинська, 
Т. Танько, В. Черкасов та ін. Культурно-історичні періоди, що сформувалися в 
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історії вітчизняної музичної освіти, розглянуто у працях з мистецтвознавства 
(Т. Іванніков, М. Михайленко, Є. Мошак, В. Сидоренко та ін.), історії музичної 
педагогіки (А. Козир, Г. Ніколаї, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.), філософії 
(Л. Ваховський, Д. Чижевський та ін.). 

Різні аспекти гітарного мистецтва та освіти досліджували як зарубіжні (Аль-
Фатих Хуссейн Ахмед, В. Ганєєв, Н. Дмитрієва, Д. Крутіков, М. Самохіна, 
Фан Дінь Тан, Н. Якименко та ін.), так і вітчизняні науковці (В. Грищенко, 
Т. Іванніков, В. Козлін, О. Кригін, М. Михайленко, Є. Мошак, Ю. Ніколаєвська, 
О. Рогоза, В. Сидоренко, О. Солдатенко, В. Ткаченко, А. Тихонравова, 
О. Хорошавіна та ін.). 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної музичної, педагогічної, методичної, 
спеціалізованої літератури та наукових досліджень дає підстави стверджувати, що 
проблеми становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти, тенденцій її 
розвитку розроблені не достатньо.  

Актуальність історико-педагогічного дослідження зумовлена й виявленими 
суперечностями, між: 

‒ необхідністю врахування особливостей розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти та недостатнім дослідженням їх у вітчизняній 
педагогічній науці; 

‒ потребою осмислення тенденцій розвитку вітчизняної інструментальної 
гітарної освіти у другій половині ХХ ст. та особливостями інтерпретування їхніх 
парадигмальних ознак у сучасній професійній музичній практиці; 

‒ сучасними вимогами до якості інструментально-виконавської підготовки 
фахівців та низькою конкурентоспроможністю їх на ринку праці. 

Отже, об’єктивна необхідність вивчення тенденцій розвитку вітчизняної 
гітарної музичної освіти в Україні та педагогічного досвіду її представників, 
недостатня теоретична та практична розробленість наукової проблеми, виявлені 
суперечності й зумовили вибір теми дослідження ‒ «Тенденції розвитку 
вітчизняної інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ століття». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження є складовою наукової теми кафедри інструментального виконавства 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
«Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ –
 початок ХХІ століття)» (реєстраційний номер 0115U000071). Тему дисертаційного 
дослідження затверджено на засіданні вченої ради Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 26.01.2015) та 
узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних та 
психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 24.03.2015).  

Мета дослідження – визначити характерні тенденції розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ ст. та окреслити її 
перспективи. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 
1. Схарактеризувати стан розробленості проблеми розвитку інструментальної 

гітарної освіти в Україні, джерельну базу та уточнити понятійне поле дослідження.  
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2. Здійснити періодизацію становлення та розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти. 

3. З’ясувати внесок відомих музикантів у розвиток вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти. 

4. Обґрунтувати організаційно-педагогічні засади функціонування початкової 
і фахової підготовки гітаристів у структурі музичної освіти України. 

5. Визначити перспективи розвитку вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Об’єкт дослідження – розвиток вітчизняної інструментальної гітарної освіти 
у другій половині ХХ ст. 

Предмет дослідження – організація та зміст вітчизняної інструментальної 
гітарної освіти у другій половині ХХ ст.  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань дослідження 
використано комплекс методів: теоретичних ‒ аналіз, педагогічної та спеціальної 
літератури з метою визначення стану розробленості проблеми та отримання 
фактичного матеріалу про функціонування вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти; метод головного масиву в сукупності з вибірковим методом – при 
формуванні джерельної бази дослідження; компонентний – для визначення 
елементів вітчизняної інструментальної гітарної освіти; системно-історичний ‒ у 
дослідженні процесу становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти як 
системи; метод періодизації – для уточнення періодизації та визначення етапів 
розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти; описовий метод – під час 
групування, систематизації та інтерпретації фактів; систематизації – для 
узагальнення педагогічного досвіду представників вітчизняної інструментальної 
гітарної освіти; прогностичний – для окреслення перспектив розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти; емпіричних: інтерв’ю, опитування, спостереження – 
для вивчення проблем підготовки гітаристів у системі вітчизняної музичної освіти; 
вивчення документації та результатів діяльності закладів вищої освіти у процесі 
підготовки гітаристів до виконавсько-педагогічної діяльності. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють безпосередньо другу половину 
ХХ ст. Нижня хронологічна межа ‒ ІІ половина 1958 р. ‒ пов’язана з прийняттям 
28 травня 1958 р. Постанови ЦК КПРС «Про виправлення помилок в оцінці опер 
В. Мураделі „Велика дружба”, К. Данькевича „Богдан Хмельницький” і 
Г. Жуковського „Від щирого серця”», згідно з якою переглянуто несправедливу 
оцінку творів музичного мистецтва та відновлено клас гітари у закладах вищої 
освіти. Це сприяло функціонуванню професійної вітчизняної інструментальної 
гітарної освіти за трьома музично-освітніми рівнями (початкова, фахова передвища 
та вища освіта). Верхня хронологічна межа ‒ 2000 р. ‒ зумовлена створенням 
Асоціації гітаристів при Національній всеукраїнській музичній спілці (голова 
К. Чеченя), що активізувало зусилля провідних виконавців, викладачів, 
композиторів та науковців для вдосконалення вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти.  

Територіальні межі дослідження охоплюють територію сучасної України, 
що до 1991 р. входила до складу Радянського Союзу, а з 1991 р. стала самостійною 
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державою. Проголошення Україною незалежності стало початком нового етапу 
розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти. 

Джерельна база дослідження. У ході дослідження опрацьовано фонди та 
проаналізовано історико-педагогічні й мистецтвознавчі праці: 

наукових бібліотек ‒ Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського: документи про необхідність створення музичних 
факультетів при університетах (фонд № 62), Відділ рукописів Львівської 
національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника: ноти для гри на гітарі 
М. Вербицького (фонди №№ 146, 163, 171, 219, 256), посібник гри на гітарі 
М. Вербицького (фонд № 163); 

архівів ‒ Центрального державного історичного архіву України (м. Київ): 
справи про відкриття перших приватних музичних шкіл та їх статути (фонд № 442), 
Центрального державного історичного архіву України (м. Львів): звіти про 
діяльність музичних товариств (фонди №№ 146, 165, 309, 514), статути (фонди 
№№ 146, 818), статті (фонди №№ 311, 514), листи (фонди №№ 165, 818), ноти (фонд 
№ 514); 

монографії ‒ «Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні 
(1962 – 1991 рр.)» В. Черкасова, «Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, 
практика» І. Сташевської, «Харківська гітарна школа: таланти і час» 
Ю. Ніколаєвської; навчальні посібники ‒ «Музичне мистецтво» Л. Хлєбникової, 
«Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991 ‒ 2010 рр.)» 
В. Черкасова;  

дисертаційні дослідження з мистецтвознавства ‒ «Гітарна традиція Львова 
як складова академічного народно-інструментального мистецтва України» 
В. Сидоренко, «Тенденції розвитку гітарного мистецтва 1970 ‒ 2010 рр.» 
Т. Іваннікова, «Універсалізм творчості Андреса Сеговії та його вплив на 
становлення вітчизняної гітарної школи» О. Кригіна, «Творча особистість Уроша 
Дочиновича в контексті сучасного гітарного мистецтва» О. Хорошавіної, 
«Універсалізм і специфіка музичного мислення в стилях гітарної творчості 
1880 ‒ 1990 років» В. Ткаченко, «Класична гітара в Росії: до проблеми академічного 
статусу» В. Ганєєва, «Гітарне мистецтво Петербурга ‒ Петрограда ‒ Ленінграда у 
першій половині ХХ століття» Д. Крутікова, «Традиції гітарної музики в контексті 
європейської музичної культури другої половини ХХ століття» Є. Мошака; 

довідково-бібліографічну літературу з проблеми дослідження. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що автором: 
вперше здійснено періодизацію розвитку вітчизняної інструментальної 

гітарної освіти (перший період (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст. до 1904 р.); 
другий (1905 – 1938 рр.); третій (1939 – І половина 1958 рр.); четвертий 
(ІІ половина 1958 – 2000 рр.) ), яка дозволила у межах четвертого періоду виділити 
два етапи та тенденції: перший етап (ІІ половина 1958 – 1990 рр. – переломний час у 
розвитку музичної освіти, науки та виконавства (гітарна освіта входить до системи 
музичної освіти; вітчизняні артисти-гітаристи здобувають перші перемоги на 
конкурсах, проте дефіцит викладачів гри на гітарі гальмує розвиток 
інструментальної гітарної освіти)) з тенденціями (аматорсько-мистецька, освітньо-
пошукова, накопичувальна, освітньо-реорганізаційна, професійно-становлювальна); 



  5

другий етап (1991 – 2000 рр. ‒ розвиток національної музичної культури, пошук 
шляхів міжнародного співробітництва та підвищення професійного рівня 
музикантів-гітаристів) з тенденціями (національно-стверджувальна, національно-
інформаційна, інтеграційна, стратегічно-розбудовча, глобалізаційна); виділено 
напрями досліджень науковців щодо становлення та розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти в Україні (історичний, біографічний, методичний, 
педагогічний, культурологічний, музикознавчий); розкрито організаційно-
педагогічні засади вітчизняної інструментальної гітарної освіти в єдності організації 
(за трьома музично-освітніми рівнями: початкова, фахова передвища та вища освіта) 
та змісту (навчальні плани та програми підготовки гітаристів закладів початкової 
мистецької освіти, закладів фахової передвищої музичної освіти та закладів вищої 
освіти), досліджено педагогічні досягнення видатних представників 
інструментальної гітарної освіти; визначено перспективи розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти; уведено до наукового обігу поняття 
«інструментальна гітарна освіта» (підсистема музичної освіти інструментального 
напряму, яка забезпечує збереження, передачу та примноження кращих 
виконавських і педагогічних традицій музично-освітньої галузі у контексті гітарного 
виконавства та педагогіки); 

уточнено сутність поняття «інструментальна музична освіта» та періодизацію 
розвитку музичної освіти; 

конктретизовано наукові уявлення про внесок видатних представників 
вітчизняної інструментальної гітарної освіти у розбудову цієї галузі; європейський 
досвід підготовки професійних гітаристів; проблеми вдосконалення вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти. 

До наукового обігу введено маловідомі архівні документи, ноти для гри на 
гітарі, історичні факти, пов’язані з передумовами становленням інструментальної 
гітарної освіти в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що зібраний, 
систематизований та опрацьований архівний нотний та текстовий матеріал, 
обґрунтовані поняття, положення та висновки використано для вдосконалення 
лекційного курсу навчальної дисципліни «Масова та елітарна культура», 
практичних занять із предмета «Фах» для студентів спеціальності «Музичне 
мистецтво», навчального посібника «Становлення та розвиток гітарної освіти в 
Україні». 

Систематизовані та узагальнені поняття, положення, фактичний матеріал, 
джерельна база можуть бути використані у процесі розв’язання наукових і 
практичних завдань в умовах реформування сучасної освітньої системи України; у 
процесі підготовки професійних гітаристів; стати основою для подальших наукових 
розвідок з історії інструментальної гітарної освіти, написання підручників та 
навчальних посібників з історії педагогіки, українського гітарного мистецтва та 
української музичної літератури, узагальнювальних праць з історії гітарного 
мистецтва та освіти в Україні. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про 
впровадження № 01/10 ‒ 329 від 10.04.2018 р.), Державного вищого навчального 



  6

закладу «Криворізький державний педагогічний університет» (довідка про 
впровадження № 09/1 ‒ 177/3 від 27.04.2018 р.), Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (довідка про впровадження № 1552 
від 15.11.2018 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (довідка про впровадження № 2256/01 від 20.11.2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: 
міжнародних ‒ «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, 
проблеми та перспективи» (Умань, 2014; 2015; 2016), «Педагогіка мистецтва і 
мистецтво педагогічної дії» (Київ, 2015), «Інноваційний розвиток вищої освіти: 
глобальний та національний виміри змін» (Суми, 2015), «Професійна мистецька 
освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (Київ, 2017; 2018), «Pedagogy and 
psychology in the age of globalization ‒ 2017» (Будапешт, 2017), «Мистецька освіта 
ХХІ століття: виклики сьогодення» (Кропивницький, 2018), «Мистецька освіта в 
європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (Мукачево, 2018), 
«Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції» (Київ, 
2018); всеукраїнських ‒ «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (Умань, 2014; 2017), 
«Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» 
(Умань, 2015; 2017; 2018), «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності 
викладачів мистецьких дисциплін» (Умань, 2015; 2017), «Модернізація змісту освіти 
і науки в Україні: неформальна освіта для дорослих» (Хмельницький, 2015), 
«Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін» 
(Херсон, 2016), «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» (Умань, 
2017; 2018), «Професійна освіта гітаристів» (Львів, 2018), «Сучасне мистецтво: 
науково-методичний та практичний аспекти» (Умань, 2018), «Традиції та новітні 
технології у розвитку сучасного мистецтва» (Черкаси, 2018); регіональних ‒ 
«Актуальні проблеми інструментального виконавства у системі сучасної мистецької 
освіти» (Умань, 2015; 2016; 2017), «Методологічні засади професійної підготовки 
фахівців мистецької освіти у вищих навчальних закладах» (Умань, 2018). 

Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедр педагогіки і 
освітнього менеджменту; інструментального виконавства; соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини (2015 ‒ 2018 рр.). 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві:  
у публікації «Гітарні оркестри в Україні: перспективи розвитку» (у співавторстві  
з О. Коваленко, 2014) здобувачем виділено перспективи розвитку музичного 
колективу в Україні (внесок автора ‒ 70 %); у статті «Історіографічний аналіз 
становлення вітчизняної інструментальної гітарної освіти» (у співавторстві  
з Т. Кочубей, 2018) здобувачем виділено напрями дослідження науковців, 
проаналізованих робіт (внесок автора ‒ 65 %).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено  
у 15 наукових публікаціях (13 одноосібних), із них 8 статей відображають основні 
наукові результати (1 ‒ у зарубіжному фаховому виданні), 5 ‒ апробаційного 
характеру, 2 ‒ додатково відображають результати дисертації. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (282 найменування, із 
них архівних джерел ‒ 68) та 6 додатків на 17 сторінках. Загальний обсяг  
дисертації ‒ 265 сторінок, із них 205 сторінок ‒ основний текст. Робота містить  
1 рисунок, 5 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, окреслено хронологічні та територіальні межі, 
обґрунтовано джерельну базу, розкрито наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, наведено відомості про апробацію та впровадження 
результатів дисертації, публікації, структуру та обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі ‒ «Теоретичні засади розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти» ‒ окреслено стан розробленості проблеми 
розвитку інструментальної гітарної освіти та джерельну базу, обґрунтовано 
поняттєво-категоріальний апарат дослідження. 

У процесі аналізу наукових праць виокремлено напрями досліджень 
виконавської та освітньої гітарної практики: історичний (Аль-Фатих Хуссейн 
Ахмед, Т. Іванніков, Д. Крутіков, М. Михайленко, Ю. Ніколаєвська, В. Сидоренко, 
Фан Дінь Тан та ін.), біографічний (О. Кригін, О. Хорошавіна та ін.), методичний 
(В. Козлін, М. Михайленко, О. Рогоза, М. Самохіна та ін.), педагогічний 
(В. Грищенко, Н. Дмитрієва, В. Сологуб та ін.), культурологічний (В. Ганєєв, 
В. Ткаченко та ін.) та музикознавчий (Є. Мошака, Н. Якименко та ін.). 

У наукових працях (1992 ‒ 2017 рр.), присвячених виконавській та освітній 
гітарній практиці, висвітлено переважно методико-педагогічні та мистецтвознавчі 
аспекти досліджуваної проблеми. Деякі проблеми розвитку вітчизняного гітарного 
мистецтва локального значення висвітлювали М. Михайленко, Ю. Ніколаєвська, 
В. Сидоренко та ін. 

У ході аналізу наукових праць та архівних матеріалів з’ясовано, що перші 
ознаки навчання гри на гітарі зафіксовано в Галичині у середині ХІХ ст., коли 
М. Вербицький викладав гру на гітарі, популярного на той час музичного 
інструмента в середовищі домашнього музикування. У результаті педагогічної 
діяльності М. Вербицький написав перший вітчизняний посібник гри на гітарі 
«Поученіє хітари» (короткі правила навчання гри на інструменті). 

Вагомим поштовхом розвитку професійної вітчизняної інструментальної 
гітарної освіти стали гастролі всесвітньо відомого виконавця А. Сеговії у великих 
містах України: Києві (1927 р., 1936 р.), Одесі (1936 р.), Харкові (1927 р.). Концерти 
та майстер-класи А. Сеговії мотивували вітчизняних педагогів гри на гітарі 
переглянути методику викладання гри на музичному інструменті, укласти нові 
репертуарні збірки та відкрити класи гітари у закладах освіти. 

Розвитку інструментальної гітарної освіти в Україні сприяли різні чинники, 
зокрема: 1) протягом другої половини ХІХ ст. гітара належала до музичних 
інструментів для домашнього музикування, оскільки не було провідних виконавців, 
які змогли б представити її як концертний інструмент на сцені; 2) значний вплив на 
розвиток виконавських та освітніх тенденцій класичної гітари мали гастролюючі 
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європейські музиканти; 3) освітніми осередками, які сприяли історично-
справедливому визнанню гітари, як професійного музичного інструмента, були 
гуртки, клуби та спілки гітаристів; 4) на території України існувало паралельно дві 
конструкції гітар ‒ шестиструнна (була більш розповсюдженою) та семиструнна; 
5) клас гітари у закладі вищої освіти України вперше відкрито у 1940 р. (Київська 
консерваторія). 

Аналіз архівних джерел та наукових праць дозволив констатувати, що у другій 
половині ХХ ст. в Україні сформувався музично-освітній феномен ‒ 
інструментальна гітарна освіта (гру на гітарі викладали у закладах початкової 
мистецької, фахової передвищої та вищої освіти), який не був предметом вивчення 
вітчизняних науковців. 

Ураховуючи нормативно-правові акти України, що стосуються освітнього 
процесу, дослідження провідних учених України, уточнено зміст поняття 
«інструментальна музична освіта».  

Під «інструментальною музичною освітою» розуміємо: інструментальне 
відгалуження музичної освіти, завданням якого є підготовка артистів-
інструменталістів та викладачів-інструменталістів засобами музичного мистецтва. 

Уведено до наукового обігу поняття «інструментальна гітарна освіта» на 
основі аналізу дефініцій «мистецька освіта» (Г. Ніколаї, О. Отич, Г. Падалка, 
О. Рудницька, Т. Смирнова, І. Сташевська, О. Щолокова та ін.), «музична освіта» 
(О. Ростовський, І. Сташевська, В. Черкасов, та ін.) та «інструментальна музична 
освіта» (О. Бородін, Н. Жайворонок, С. Ліпська та ін.) для дослідження розвитку 
музично-освітньої системи підготовки гітаристів. 

Під терміном «інструментальна гітарна освіта» розумітимемо підсистему 
музичної освіти інструментального напряму, що забезпечує збереження, передачу та 
примноження кращих виконавських і педагогічних традицій музично-освітньої 
галузі у контексті гітарного виконавства та педагогіки. 

У процесі дослідження визначено місце інструментальної гітарної освіти в 
системі вітчизняної освіти у двох напрямах: мистецька освіта ‒ музична освіта ‒ 
інструментальна музична освіта та педагогічна освіта ‒ музично-педагогічна освіта 
‒ інструментальна підготовка у межах музично-педагогічної освіти. 

Розташування складових системи вітчизняної освіти є умовним, проте 
дозволяє зрозуміти, що навчання гри на гітарі здійснюється у межах музичної та 
музично-педагогічної освіти. У першому варіанті йдеться про підготовку 
професійного артиста-інструменталіста та викладача, у другому ‒ вчителя 
музичного мистецтва, який у процесі навчання опановує основи гри на музичних 
інструментах. 

У другому розділі ‒ «Історичні аспекти розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти» ‒ проаналізовано ґенезу музичної освіти у 
контексті музично-педагогічної історіографії, визначено періодизацію та тенденції 
розвитку інструментальної гітарної освіти у контексті становлення музичної освіти, 
схарактеризовано педагогічні досягнення видатних представників інструментальної 
гітарної освіти.  

На основі аналізу періодизацій науковців у галузі музичної педагогіки та 
мистецтвознавства (Н. Гуральник, В. Заєць, В. Черкасов) визначено 5 періодів 
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розвитку музичної освіти середини ХІХ ‒ кінця ХХ ст.: перший період (середина 
ХІХ ст. – початок ХХ ст. до 1912 р.); другий (1913 – 1938 рр.); третій (1939 –
 1961 рр.); четвертий (1962 – 1990 рр.); п’ятий (1991 р. – кінець ХХ ст.). 
Збільшення популярності гри на гітарі у другій половині ХХ ст. зумовило 
підвищення уваги науковців до цього музичного інструменту. 

У наукових працях М. Михайленка, В. Сидоренко та ін. засвідчено, що 
вітчизняна інструментальна гітарна освіта до середини ХХ ст. не була включена до 
складу системи музичної освіти, незважаючи на популярність гри на гітарі в 
аматорському середовищі. Це пояснюється не сформованими традиціями 
професійної гри на гітарі як класичному музичному інструменті. 

Архівні матеріали свідчать про те, що вітчизняна інструментальна гітарна 
освіта (з 1940 р.) за трьома музично-освітніми рівнями (початкова, фахова 
передвища та вища освіта) існувала нетривалий час. Постановою ЦК ВКП(б) «Про 
оперу В. Мураделі „Велика дружба”» (від 10 лютого 1948 р.) розкритиковано ряд 
творів музичного мистецтва та заборонено викладання гри на гітарі у закладах 
вищої освіти, що на десятиліття загальмувало розвиток вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти. Важливо, що Постанова ЦК КПРС «Про 
виправлення помилок в оцінці опер В. Мураделі „Велика дружба”, К. Данькевича 
„Богдан Хмельницький” і Г. Жуковського „Від щирого серця”» скасувала дію 
попередньої постанови. 

Відповідно до уточненої періодизації розвитку музичної освіти здійснена 
періодизація розвитку інструментальної гітарної освіти (перший період (середина 
ХІХ ст. – початок ХХ ст. до 1904 р.) – виникнення передумов розвитку 
інструментальної гітарної освіти; другий (1905 – 1938 рр.) – гітарне мистецтво 
виходить із кризи у світовому масштабі, що відобразилося на вітчизняному 
виконавстві та педагогіці; третій (1939 – І половина 1958 рр.) – перші успіхи гітарної 
освіти на конкурсах, відкриття гітарного класу в Київській консерваторії, Львівській 
консерваторії, музичних училищах Харкова, Рівного та Івано-Франківська; 
четвертий (ІІ половина 1958 – 2000 рр.) ‒ підготовка гітаристів здійснюється за 
трьома музично-освітніми рівнями), яка дозволила у межах четвертого періоду 
виділити два етапи та тенденції розвитку вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти у другій половині ХХ ст.  

У хронологічних межах першого етапу (ІІ половина 1958 – 1990 рр. – 
переломний час у розвитку інструментальної гітарної освіти, науки та виконавства) 
виділено такі тенденції: аматорсько-мистецька (ґрунтувалася на акумулюванні 
виконавських традицій гри на гітарі на території України), освітньо-пошукова 
(спрямувала любителів гри на гітарі удосконалювати виконавське мистецтво, 
рухатися від аматорського до професійного), накопичувальна (характеризувалася 
появою нової історичної, методичної та нотної літератури, що сприяла у підготовці 
майбутніх фахівців), освітньо-реорганізаційна (запровадила функціонування класу 
гітари за трьома музично-освітніми рівнями (початкова, фахова передвища та вища 
освіта), професійно-становлювальна (стала можливою завдяки сумлінній праці 
провідних викладачів закладів вищої освіти).  

Протягом першого етапу інструментальна гітарна освіта була у складі системи 
музичної освіти. Скасування заборони викладання гри на гітарі в закладах вищої 
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освіти (1958 р.) сприяло її повноцінному розвитку; відкривалися гітарні класи в 
тодішніх закладах фахової передвищої та вищої освіти, зростала кількість 
абітурієнтів-гітаристів, фіксувалися виконавські успіхи вітчизняних артистів. На 
цьому етапі система інструментальної гітарної освіти розвивалася завдяки окремим 
викладачам-ентузіастам. 

Для другого етапу (1991 – 2000 рр. – повернення до національних музичних 
засад, пошуки шляхів міжнародної співпраці та підвищення освітнього рівня 
музикантів-гітаристів) характерні такі тенденції: національно-стверджувальна 
(окрім стрімкого поширення класу гітари в системі вітчизняної музичної освіти, 
стверджується ідея відродження національної культурної спадщини), національно-
інформаційна (вдосконалення методології вітчизняної гітарної освіти стало 
можливим завдяки розвитку інформаційних технологій), інтеграційна (поєднала 
різні методики гри на музичних інструментах, диригування, вокалу, біологічної і 
медичної кібернетики та інформатики, що дозволило сформувати унікальну 
вітчизняну педагогічну систему підготовки професійних гітаристів), стратегічно-
розбудовча (стимулювала нову генерацію викладачів гри на гітарі, які 
продовжували розширювати систему гітарної освіти та відкривали класи гітари у 
вітчизняних закладах освіти), глобалізаційна (сприяла міжнародній співпраці 
викладачів гри на гітарі; запровадила уніфікацію у виконавських традиціях гри на 
гітарі, а відповідно й педагогічній системі підготовки професійних гітаристів). 

Протягом другого етапу розвитку інструментальної гітарної освіти, 
фіксувалися успіхи вітчизняних виконавців на міжнародних конкурсах, які 
демонстрували власний талант та професіоналізм викладачів; нове покоління 
викладачів гри на гітарі передавало учням знання про можливості музичного 
інструмента та його потенціал; здорова конкуренція всеукраїнських конкурсів 
спонукала молодь вдосконалювати уміння та навики гри на гітарі, а міжнародні 
конкурси та фестивалі дозволяли порівняти майстерність учасників з різних країн та 
обмінятися ефективними методичними розробками. Проте, починаючи з 90-х рр. 
ХХ ст., у зв’язку із соціально-економічними умовами кращі вітчизняні гітаристи 
змушені виїжджати за кордон. 

Створення Асоціації гітаристів при Національній всеукраїнській музичній 
спілці у 2000 р. поклало початок новітньої історії розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти. 

У наукових працях М. Михайленка, Ю. Ніколаєвської, В. Сидоренко та ін. 
виділено проблеми, які у другій половині ХХ ст. стояли на заваді повноцінного 
розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти, зокрема: гру на гітарі 
викладали не фахівці, були відсутні у продажу гітари та струни високої якості, 
більшість опублікованих нот мали низький рівень, недостатній рівень мала 
методика навчання гри на гітарі, виділяли малий обсяг ліцензованих місць для 
навчання гітаристів у закладах вищої освіти, що було пов’язано зі складною 
економічною ситуацією в країні.  

Професійний розвиток вітчизняної інструментальної гітарної освіти 
забезпечували її видатні представники, з-поміж яких М. Геліс, В. Доценко, 
В. Жадько, Г. Казаков, В. Козлін, М. Михайленко, Я. Пухальський, В. Сидоренко, 
Ю. Фомин, О. Ходаковський, О. Хорошавіна, А. Шевченко та ін. Встановлено, що 
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загальний недостатній рівень вітчизняної інструментальної гітарної освіти у 
досліджуваний період дисонував з досягненнями вищезазначених викладачів. 
Методика викладання гри на гітарі розвивалася двома способами: адаптацією та 
використанням кращих методичних досягнень викладачів гри на інших музичних 
інструментах (фортепіано, скрипка тощо) або суміжних видів гітарного мистецтва; 
запозиченням досвіду зарубіжної виконавської гітарної школи. 

У третьому розділі ‒ «Організаційно-педагогічні засади підготовки 
гітаристів у структурі музичної освіти України» ‒ схарактеризовано організацію 
та зміст підготовки гітаристів у вітчизняних закладах початкової мистецької освіти 
та закладах фахової передвищої музичної освіти, проаналізовано підготовку 
гітаристів у закладах вищої освіти України, окреслено перспективи розвитку 
інструментальної гітарної освіти у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Встановлено, що у другій половині ХХ ст. початкову музичну освіту гітаристи 
здобували у закладах початкової мистецької освіти: школах естетичного виховання 
(дитячих музичних школах, дитячих школах мистецтв), дитячих музичних школах-
студіях (при середніх загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, музичних 
училищах чи коледжах) та в середніх спеціальних музичних школах-інтернатах.  

На основі аналізу фахових джерел виявлено проблеми, що виникали у процесі 
навчання гри на гітарі, зокрема: помилковий стереотип про легкість гри на гітарі та 
відносно пізній вік, у якому учні мають починати знайомитися з музичним 
інструментом; брак національного репертуару; відсутність тісної співпраці 
викладача гри на гітарі з батьками учня; недостатній контроль за правильною 
поставою та положенням рук за інструментом у процесі самостійної роботи учня; 
низька популярність використання зменшеної за розміром гітари (3/4, або 1/2) тощо. 
У другій половині ХХ ст. не було вивчено вікові можливості дітей 5 ‒ 7-річного віку 
для навчання гри на гітарі у закладах початкової мистецької освіти.  

Встановлено, що у другій половині ХХ ст. професійну музичну освіту 
гітаристи здобували у закладах фахової передвищої освіти, зокрема музичних 
училищах та коледжах, у яких гру на гітарі вивчали на відділі народних 
інструментів. У 1950 р. одночасно функціонувало 15 училищ у найбільших містах 
Української РСР (Артемівськ, Ворошиловград (Луганськ), Дніпропетровськ, 
Дрогобич, Житомир, Київ, Львів, Одеса, Полтава, Сталіно (Донецьк), Станіслав 
(Івано-Франківськ), Харків, Чернівці, Ужгород, Херсон). 

Випускник закладу фахової передвищої освіти у хронологічних межах 
першого етапу розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти (ІІ половина 
1958 – 1990 рр.) отримував диплом з кваліфікаціями «викладач музичної школи по 
класу одного з інструментів» і «керівник самодіяльного оркестру народних 
інструментів». Згідно розподілу він мав можливість працевлаштуватися: викладачем 
по класу обраного ним інструмента в музичну школу; керівником та диригентом 
оркестру народних інструментів у колективи художньої самодіяльності; артистом у 
різноманітні оркестри та ансамблі. 

Обґрунтовано, що віднесення вивчення гри на гітарі до відділу народних 
інструментів (баян, акордеон, балалайка, домра, бандура та ін.) у середині ХХ ст. 
загальмувало розвиток гри на ній у СРСР як класичного музичного інструмента. 
Виявлено, що студентам-гітаристам, які навчалися в музичних училищах, необхідно 
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було знати про гітарний оркестр, а не про оркестр народних інструментів, адже 
гітари навіть не було у його складі. 

Випускник закладу фахової передвищої освіти протягом другого етапу 
розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти (1991 – 2000 рр.) отримував 
диплом з кваліфікаціями: «артист оркестру, ансамблю», «викладач», за бажанням, 
додаткову кваліфікацію ‒ «диригент оркестру, ансамблю». Абітурієнт мав право 
вступати в музичне училище на базі початкової музичної освіти, чого раніше не 
було передбачено навчальними планами.  

Внесення кваліфікації «артист оркестру, ансамблю» покращило можливості 
випускників для працевлаштування, адже для сольної концертної діяльності 
потрібні більш виражені музичні здібності (здатність тримати увагу залу, сильну 
енергетику, віртуозність) та різноманітний репертуар.  

Виявлено, що для забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти у 
хронологічних межах першого етапу розвитку вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти (ІІ половина 1958 ‒ 1990 рр.) пропонували навчальні посібники, збірки нот 
для гри на гітарі низької якості, тому вони мали обмежений репертуар. Встановлено, 
що лише у 1987 р. офіційно затверджено першу програму «Спеціальний клас 
шестиструнної гітари» для закладів вищої музичної освіти зі спеціальності № 2203 
«Народні інструменти» (укладач ‒ старший викладач Київської консерваторії 
ім. П. І. Чайковського ‒ М. Михайленко). Наведені вище факти свідчать про 
відставання вітчизняної інструментальної гітарної освіти від західноєвропейської.  

Виявлено, що для забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
упродовж другого етапу розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти 
(1991 ‒ 2000 рр.) друкували актуальну історичну, методичну, нотну та довідкову 
літературу, що сприяло професійному становленню вітчизняних гітаристів 
(Е. Шарнассе «Шестиструнна гітара: від витоків до наших днів», М. Кир’янов 
«Мистецтво гри на шестиструнній гітарі», В. Козлін «Формування навичок гри на 
гітарі на основі спеціальних рухових дій», М. Михайленко, Фан Динь Тан «Довідник 
гітариста»). 

На сучасному етапі в закладах вищої освіти здійснюють підготовку 
професійного гітариста освітнього ступеня «бакалавр» з кваліфікаціями: «артист-
соліст-інструменталіст» (концертний виконавець), «артист оркестру» (ансамблю), 
«викладач» (обраного ним інструмента) та додатковою кваліфікацією ‒ «диригент 
оркестру народних інструментів». Випускник магістратури отримує диплом з 
такими кваліфікаціями: «артист-соліст-інструменталіст» (концертний виконавець), 
«артист оркестру», «артист ансамблю», «викладач закладу вищої освіти» (обраного 
ним інструмента) та додатковою кваліфікацією ‒ «диригент оркестру народних 
інструментів».  

Умотивовано, що кваліфікації «артист оркестру» та «диригент оркестру 
народних інструментів» є неактуальними для гітаристів, які зазвичай навчаються на 
кафедрі народних інструментів у музичних академіях. Це зумовлено тим, що 
студенти-гітаристи не мають можливості грати в оркестрі народних інструментів на 
обраному ними інструменті та не вивчають відповідний репертуар. 

У системі вітчизняної музичної освіти зафіксовано спроби відокремити 
викладання гри на гітарі з кафедри (відділу) народних інструментів. Зокрема 
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професор В. Жадько розробила відповідну програму та навчальний план для 
підготовки гітаристів на кафедрі старовинної та камерної музики Київського 
національного університету культури і мистецтв, проте після чергової реорганізації 
факультету Музичного мистецтва у 2010 р., клас гітари знову віднесли до складу 
кафедри народних інструментів у цьому закладі. Виявлено, що спробу відокремити 
викладання гри на гітарі здійснила у Миколаївському коледжі культури і мистецтв 
викладач В. Сологуб, яка підготувала необхідну документацію для відкриття 
«Кафедри гітарного мистецтва», проте клопотання було відхилено.  

Проаналізовано досвід Київського оркестру гітаристів і визначено його 
репертуарні пошуки (шедеври світової класичної музики; оригінальні обробки 
улюблених та популярних мелодій; аранжування українських, російських та 
білоруських народних пісень; переклад творів сучасних композиторів). Проте, 
гітарні оркестри в Україні ще недостатньо популярні. До основних причин 
відносимо: складність у знаходженні збалансованого складу оркестру та написання 
партитур для поповнення репертуару.  

У створенні та функціонуванні гітарних оркестрів варто запозичити досвід 
інших країн (Білорусії, Італії, Угорщини, Швеції, Японії та ін.). У процесі 
дослідження складу гітарних оркестрів зазначених країн з’ясовано, що вони 
поділяються на декілька видів: за кількістю музикантів (камерні (від 12 ‒ до 25 
учасників), великі (від 25 ‒ до можливого максимуму)); за складом (однотемброві (в 
оркестрі використовують тільки гітару та її акустичні різновиди), багатотемброві 
(входять струнно-смичкові, духові, струнно-щипкові, ударні інструменти, 
акустичний бас тощо)). 

Для визначення перспектив розвитку вітчизняної гітарної освіти розглянуто 
історичні аспекти розвитку системи музичної освіти найбільш прогресивних на 
початку ХХІ ст. у музичному значенні країн: Німеччини, Австрії, Польщі та Сербії. 
Виявлено, що здобувач освітнього ступеня «магістр» Мюнхенської вищої школи 
музики та виконавської майстерності вивчає всього три обов’язкові дисципліни: 
«Спеціальність», «Камерна музика» (гра в ансамблі) та «Магістерський проект» 
(запис власного диску). Встановлено, що навчання гітаристів в Австрії проходить в 
одному структурному підрозділі зі струнними інструментами; спеціалізації 
«концертний виконавець» та «педагог» одержують на різних факультетах; предмет 
«ансамбль» Університету музики і театра Грацу може вивчатися в гітарному дуеті 
чи тріо, або з флейтою, скрипкою чи будь-яким музичним інструментом. Зазначено, 
у освітньому процесі підготовки майбутніх учителів музики Польщі важливе місце 
займає методична робота, у якій дві третини годин відводиться на практичні 
заняття. Виявлено, що у Сербії для підготовки професійного музиканта освітнього 
ступеня «магістр музичного мистецтва» у навчальні плани включено меншу 
кількість загальноосвітніх дисциплін (3 дисципліни), тоді як у вітчизняних планах 
загальноосвітній цикл складається з 12 дисциплін. 

Встановлено, що організаційно-педагогічні засади підготовки професійних 
гітаристів передбачають вдосконалення навчальних планів та програм, підготовку 
фахівців за трьома музично-освітніми рівнями (початкова, фахова передвища та 
вища освіта), розробку навчально-методичної літератури, збільшення класів гітари у 
закладах освіти, розширення кваліфікацій випускників.  



  14

ВИСНОВКИ 
У дисертації визначено та обґрунтовано тенденції розвитку вітчизняної 

інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ ст., узагальнено досвід 
підготовки гітаристів та окреслено перспективи розвитку інструментальної гітарної 
освіти в Україні. Узагальнення результатів проведеного дослідження та виконання 
поставлених завдань з означеної проблеми дає підстави для таких висновків: 

1. Схарактеризовано стан розробленості проблеми, виокремлено напрями 
досліджень науковців виконавської та освітньої гітарної практики. З’ясовано, що 
питання системного розвитку вітчизняної інструментальної освіти у ХХ ст. не було 
предметом спеціального історико-педагогічного дослідження вітчизняних 
науковців, а окреслювалося переважно у контексті культурно-мистецької діяльності 
окремих ключових персоналій ХІХ ‒ ХХ ст., або ж розвитку певних напрямів 
музичного мистецтва. Аналіз наукових праць дозволив виокремити напрями 
досліджень виконавської та освітньої гітарної практики: історичний, біографічний, 
методичний, педагогічний, культурологічний та музикознавчий. Для визначення 
передумов розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти опрацьовано 
фонди архівів та наукових бібліотек, в яких знаходяться архівні документи та ноти 
середини ХІХ ‒ початку ХХ ст.  

Уточнено поняття «інструментальна музична освіта», під яким розуміємо 
інструментальне відгалуження системи музичної освіти, завданням якого є 
підготовка артистів-інструменталістів та викладачів-інструменталістів засобами 
музичного мистецтва. Під поняттям «інструментальна гітарна освіта» розумітимемо 
підсистему музичної освіти інструментального напряму, яка забезпечує збереження, 
передачу та примноження кращих виконавських і педагогічних традицій музично-
освітньої галузі у контексті гітарного виконавства та педагогіки. 

2. Здійснено періодизацію розвитку вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти (перший період (середина ХІХ ст. – початок ХХ ст. до 1904 р.); другий 
(1905 – 1938 рр.); третій (1939 – І половина 1958 рр.); четвертий (ІІ половина 1958 –
 2000 рр.) ), яка дозволила у межах четвертого періоду виділити два етапи та 
тенденції: перший етап (ІІ половина 1958 – 1990 рр.) ‒ переломний час у розвитку 
музичної освіти, науки та виконавства (інструментальна гітарна освіта поширюється 
в системі музичної освіти), вітчизняні артисти-гітаристи здобувають перші перемоги 
на конкурсах, проте дефіцит викладачів-гітаристів гальмує розвиток 
інструментальної гітарної освіти (у хронологічних межах першого етапу зафіксовані 
такі тенденції: аматорсько-мистецька, освітньо-пошукова, накопичувальна, 
освітньо-реорганізаційна, професійно-становлювальна); другий етап (1991 – 
2000 рр.) ‒ характеризується розвитком національної музичної культури, 
реалізацією міжнародної співпраці та підвищенням професійного рівня музикантів-
гітаристів (у хронологічних межах другого етапу визначено такі тенденції: 
національно-стверджувальна, національно-інформаційна, інтеграційна, стратегічно-
розбудовча, глобалізаційна.  

3. З’ясовано, що педагогічні досягнення вітчизняної інструментальної гітарної 
освіти забезпечили її видатні представники, зокрема: М. Геліс (1903 – 1976 рр.), 
Г. Казаков (1914 – 1997 рр.), Я. Пухальський (1924 – 1979 рр.), А. Шевченко (1938 ‒ 
2012 рр.), В. Козлін (1939 р.), М. Михайленко (1952 р.), О. Ходаковський (1954 ‒ 
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2018 рр.), В. Доценко (1962 р.), Ю. Фомин (1962 р.), В. Сидоренко (1963 ‒ 2014 рр.), 
О. Хорошавіна (1963 р.), В. Жадько (1967 р.) та ін.  

Встановлено, що М. Геліс, піаніст за фахом, зробив великий внесок в розвиток 
народних інструментів та гітари зокрема, заклавши професійну основу для її 
подальшого розвитку (серед відомих вихованців: К. Смага, Я. Пухальський, 
Н. Прокопенко та ін.); Г. Казаков, домрист за фахом, заклав основи професійного 
ставлення до гри на гітарі в західному регіоні України; Я. Пухальський поєднував 
педагогічну діяльність у консерваторії, музичному училищі та музичній школі, 
займався розробкою методики викладання гри на гітарі та був укладачем 
репертуарних збірників; А. Шевченко був одним із перших радянських виконавців 
гри на гітарі, який представив мистецтво фламенко на сцені; В. Козлін заклав 
наукову базу для розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти (став 
автором першої кандидатської та докторської дисертацій присвячених методології 
гри на гітарі); М. Михайленко, будучи професійним виконавцем, сприяв підйому 
виконавського рівня молодих гітаристів (автор багатьох опублікованих п’єс, 
обробок, етюдів та перекладів; укладач репертуарних збірників; автор Програми 
спеціального класу гітари тощо); О. Ходаковський увійшов до історії вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти як видатний педагог, композитор, організатор, 
науковець, винахідник музичного інструменту «арпеджіола» та фундатор класів 
гітари в м. Житомирі. В. Доценко розробив оригінальну методику підготовки 
високопрофесійних гітаристів-виконавців (його вихованці стали лауреатами 
престижних національних та міжнародних конкурсів); Ю. Фомін за час педагогічної 
діяльності підготував плеяду переможців найпрестижніших міжнародних конкурсів, 
які піднімали імідж України; В. Сидоренко досліджувала творчість львівських 
композиторів, які писали музику для гри на гітарі; О. Хорошавіна займалася 
активною міжнародною науковою діяльністю, яка сприяла налагодженню творчих 
зв’язків з провідними європейськими діячами гітарного мистецтва; В. Жадько, 
поєднуючи роботу у класі гітари та диригування підвищила ефективність 
педагогічної діяльності, що позитивно відобразилося на розвитку вітчизняної 
інструментальної гітарної освіти. 

4. Обґрунтовано організаційно-педагогічні засади функціонування початкової 
і фахової підготовки гітаристів у структурі музичної освіти України на основі 
аналізу наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури 
України, навчальних планів, супровідних документів і проаналізовано підготовку 
гітаристів у закладах початкової мистецької освіти, закладах фахової передвищої 
освіти та закладах вищої освіти.  

Виявлено, що заклади початкової мистецької освіти ставили за мету дати 
дітям загальну музичну освіту, а також підготувати найбільш здібних до вступу в 
музичні училища; навчально-виховну та методичну роботу здійснювали на основі 
навчальних планів і програм, затверджених Управлінням навчальних закладів 
Міністерства культури СРСР; освітній процес та повноцінне засвоєння учнями 
навчальних програм забезпечували такі форми роботи: індивідуальні заняття 
викладачів з учнями зі спеціальності; групові заняття з теоретичних дисциплін в 
оркестровому, ансамблевому класах; самостійна домашня робота учнів; виступи на 
закритих академічних вечорах не менше одного разу за півріччя для кожного учня 
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школи; виступи на відкритих концертах (концерти класу, змішані, звітні) із 
залученням максимальної кількості учнів. 

Аналіз змісту підготовки гітаристів у закладах фахової передвищої освіти 
засвідчив, що на відділі народних інструментів (де вивчали гру на гітарі) 
здійснювали підготовку викладачів дитячих музичних шкіл, керівників ансамблів 
народних інструментів, оркестрантів. Встановлено вимоги до вступу на відділ 
народних інструментів, за якими абітурієнт повинен вміти грати на одному з 
народних інструментів нескладні етюди та п’єси. За результатами навчання 
випускник зобов’язаний знати: сольну, ансамблеву та оркестрову літературу для 
обраного ним інструменту (репертуар училища та школи); методику навчання на 
інструменті; інструментовку та переклади для народних інструментів; музично-
теоретичні та історичні дисципліни (музичну грамоту, теорію музики, сольфеджіо, 
гармонію, аналіз музичних творів, музичну літературу). 

У другій половині ХХ ст. у закладах вищої музичної освіти здійснювали 
підготовку концертних виконавців, викладачів гри на обраному музичному 
інструменті та диригентів оркестру народних інструментів. Кваліфікаційна робота 
випускника, який отримував кваліфікацію «концертний виконавець та викладач» 
передбачала виконання сольної концертної програми та захист реферату з методики. 
У процесі підготовки майбутнього виконавця, викладача та диригента оркестру 
народних інструментів перевагу віддавали вихованню музиканта для колективного 
музикування (оркестранта, ансамбліста, рідше ‒ диригента). У цей період 
простежувалася заангажованість та політичний вплив на розвиток музичної освіти. 
Позитивною складовою освітнього процесу було відведення достатньої кількості 
годин на вивчення практичних дисциплін, а також представлення різноманітності 
предметів для всебічного розвитку професійного гітариста. 

У результаті аналізу навчальних планів музичних академій та навчальних 
планів університетів, Програми навчальної дисципліни «Фах» (освітнього ступеня 
«бакалавр»), Програми «Спеціальний клас гітари» (освітнього ступеня «магістр»), 
встановлено позитивні та негативні аспекти організації та змісту підготовки 
гітаристів у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Виявлено, що у навчальному 
плані Львівської музичної академії запроваджено новаторський підхід до фізичного 
навантаження музикантів та введено дисципліну «Танець». Недоречною вважаємо 
велику кількість годин, відведену на вивчення дисципліни «Оркестровий клас» (в 
якому гітаристи не можуть брати участь на обраному ними інструменті). У 
навчальних планах університетів відведено більше годин на практичні заняття з 
дисциплін «Фах» та «Диригування», що позитивно відобразилося на формуванні 
професійних компетенцій професійних гітаристів.  

5. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено 
перспективи розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти: виокремити 
підготовку гітаристів у окремий структурний підрозділ (кафедру або відділ), 
зважаючи на специфіку гітарної освіти та значну популярність музичного 
інструмента; у навчальних планах закладів початкової мистецької освіти, закладів 
фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти збалансувати кількість годин для 
практичної та теоретичної підготовки професійних гітаристів; ввести у навчальні 
плани закладів вищої музичної освіти фахові дисципліни для підготовки 
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професійних гітаристів: «Гітарний оркестр», «Квартетний клас», 
«Концертмейстерська майстерність», «Робота в студії», «Організація та менеджмент 
концертів», «Музична імпровізація», «Композиція» та ін.; створити два рівноцінні 
напрями за вибором при здобутті освітнього ступеня «магістр»: «магістр-науковець» 
та «магістр-виконавець»; дозволити викладачам закладів вищої освіти спеціальності 
«Музичне мистецтво» обирати напрям своєї роботи: науково-педагогічний 
працівник або артистично-педагогічний працівник. 

Дисертаційна робота не вичерпує всіх напрямів проблеми, пов’язаної з 
висвітленням тенденцій розвитку вітчизняної інструментальної гітарної освіти у 
другій половині ХХ ст. Подальшого дослідження потребує вивчення особливостей 
розвитку вітчизняної інструментальної освіти в різних регіонах України означеного 
періоду та просвітницької й музично-педагогічної діяльності митців-гітаристів. 
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АНОТАЦІЇ 
Коваленко А. С. Тенденції розвитку вітчизняної інструментальної 

гітарної освіти у другій половині ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». – Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2019. 

У дисертації здійснено аналіз джерельної бази дослідження, наукових праць та 
виокремлено напрями, за якими працювали вчені з означеної проблеми. Уточнено 
сутність поняття «інструментальна музична освіта» та введено до наукового обігу 
термін «інструментальна гітарна освіта». Запропонована періодизація розвитку 
інструментальної гітарної освіти дозволила виділити два етапи та тенденції розвитку 
вітчизняної інструментальної гітарної освіти у другій половині ХХ ст. (на першому 
етапі: аматорсько-мистецька, освітньо-пошукова, накопичувальна, освітньо-
реорганізаційна, професійно-становлювальна; на другому етапі: національно-
стверджувальна, національно-інформаційна, інтеграційна, стратегічно-розбудовча, 
глобалізаційна). Проаналізовано педагогічні досягнення видатних представників 
гітарної освіти досліджуваного періоду: М. Геліса, В. Доценка, В. Жадько, 



  19

Г. Казакова, В. Козліна, М. Михайленка, Я. Пухальського, В. Сидоренко, 
Ю. Фомина, О. Ходаковського, О. Хорошавіної, А. Шевченка та ін. 

Схарактеризовано організацію та зміст підготовки гітаристів у вітчизняних 
закладах початкової мистецької освіти та закладах фахової передвищої музичної 
освіти, проаналізовано підготовку гітаристів у закладах вищої освіти України, 
окреслено перспективи розвитку інструментальної гітарної освіти у контексті 
вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: освіта, музична освіта, інструментальна музична освіта, 
інструментальна гітарна освіта, гітарна школа, гітарна освітня практика, 
періодизація розвитку інструментальної гітарної освіти, тенденції розвитку 
вітчизняної інструментальної гітарної освіти.  

 
Anatoliy S. Kovalenko Tendencies in the Development of National 

Instrumental Guitar Education in the Second Half of the 20th century. – Qualification 
scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for Ph.D. in Education degree in specialty 13.00.01 Pedagogics and History 
of Pedagogics. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. – Uman, 2019. 

The analysis of the sources and scientific works of the research had been done. The 
directions under which the scientists worked on the problem (historical, biographical, 
methodological, cultural, foreign, and music studies) had been specified. The notion and 
categorical apparatus of the research was grounded: the essence of such notion as 
"instrumental music education" (instrumental branch of music education, the task of which 
is to prepare performers-instrumentalists and lecturers-instrumentalists by means of music 
art) was defined, and the term "instrumental guitar education" (the subsystem of music 
education of the instrumental direction, which ensures the preservation, transfer and 
enhancement of the best performing and pedagogical traditions of the music and 
educational branch in the context of guitar performance and pedagogy) had been put into 
scientific circulation. 

In the process of analysis of the domestic music education development, it was 
found that instrumental guitar education has been insufficiently studied. Four periods of 
instrumental guitar education development in the middle of the 19th and late 20th centuries 
had been determined: the first period (the middle of the 19th century – the beginning of the 
20th century, until 1904); the second period (1905 – 1938); the third period (1939 – the 
first half of 1958); the fourth period (second half of 1958 – 2000). That periodization of 
the instrumental guitar education development made possible to distinguish two stages and 
the tendencies of the national instrumental guitar education development in the second half 
of the 20th century within the framework of the fourth period. In the chronological 
boundaries of the first stage (second half of 1958 – 1990), the following tendencies had 
been revealed: amateur and artistic, educational and search, accumulative, educational and 
reorganization, vocational and formative. During the second phase (1991–2000), the 
following tendencies were defined: national and affirming, national and information, 
integration, strategy and development, and globalization. The pedagogical achievements of 
the following outstanding representatives of guitar education that provided professional 
development of instrumental guitar education in the second half of the 20th century had 
been analyzed: M. Helis, V. Dotsenko, V. Zhad’ko, H. Kazakov, V. Kozlin, 
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M. Mykhaylenko, Ya. Pukhalskyi, V. Sydorenko, Yu. Fomyn, O. Khodakovskyi, 
O. Khoroshavina, A. Shevchenko and others.  

It was stated that in the second half of the 20th century the guitarists obtained 
primary guitar education at institutions of primary arts education: schools of aesthetic 
education (children's music schools, children's arts schools), children's music schools-
studios (at secondary schools, lyceums, gymnasiums, music colleges) and secondary 
specialized music boarding schools. 

It was found that the inclusion of the guitar playing study of the department of folk 
instruments of specialized vocational educational institutions in the middle of the 
20th century slowed down the development of playing guitar as a classical music 
instrument. It was grounded that guitarists-students needed knowledge of a guitar 
orchestra, and not an orchestra of folk instruments, because the guitar was not included  
in it. 

It was found out that in the chronological boundaries of the first stage of the national 
instrumental guitar education development (second half of 1958 ‒ 1990), the students had 
been provided with the low quality teaching manuals and music sheets for playing the 
guitar. That led to the backwardness of national instrumental guitar education from 
Western Europe. During the second stage of the national instrumental guitar education 
development (1991‒2000), the actual historical, methodical, music and reference 
literature, which contributed to the professional development of national guitarists, had 
been published.  

The experience of the Kyiv orchestra of guitarists had been analyzed and its 
repertoire searches (masterpieces of world classical music, original processing of favorite 
and popular melodies, arrangement of Ukrainian, Russian and Belarusian folk songs, 
translation of works by contemporary composers) had been determined. However, guitar 
orchestras in Ukraine are not yet popular. Based on the analysis of national and foreign 
experience, the following prospects for the national instrumental guitar education 
development had been determined: to separate the preparation of guitarists into a separate 
structural subdivision; to review the curricula of primary artistic education institutions, 
institutions of vocational advanced artistic education, higher education institutions and to 
balance the number of hours for the practical and theoretical training of professional 
guitarists; to add to the curricula of higher education institutions the relevant subjects for 
the professional guitarists preparation; to create two equal directions of choice while 
obtaining ‘Master’ educational degree: ‘master-scientist and ‘master-performer’; to allow 
lecturers of higher education institutions of ‘Music’ specialty to choose the direction of 
their work: a scientific and pedagogical worker or an artistic and pedagogical worker. 

Key words: education, music education, instrumental music education, instrumental 
guitar education, guitar school, guitar educational practice, periodization of the 
instrumental guitar education development, tendencies of the national instrumental guitar 
education development.  
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