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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МУЗИЧНО-МНЕМІЧНИХ ДІЙ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В исследовании, на основе анализа теоретических положений и результатов 

педагогического эксперимента определены индивидуальные особенности проявления  
музыкальной памяти студентов в процессе обучения. Выяснен характер влияния уровня 
развития музыкальной памяти на успешность обучения. 

Ключевые слова: музыкальная память, индивидуальные особенности, 
результативность музыкально-мнемической деятельности, уровень успешности, 
инструментально-исполнительская деятельность. 

 
Пам’ять є необхiдною психiчною передумовою пiдвищення ефективностi будь-якої 

творчої дiяльностi, що здiйснюється на основi вже отриманих та засвоєних знань, умiнь та 
навичок. Процес запам’ятовування, збереження та вiдтворювання iнформацiї був 
постійним предметом дослiдження як вiтчизняної, так i зарубiжної психологiї та 
педагогiки. 

Рiзноманiтнiсть моделей i концепцiй пам’ятi, розроблених вiтчизняними та 
зарубiжними вченими, сприяла багатоаспектному вивченню психолого-педагогiчних 
особливостей процесу запам’ятовування. Тобто, на основi кожної психологiчної теорiї 
пам’ятi проводилися певнi педагогiчнi дослiдження на предмет вивчення закономiрностей 
сприймання, збереження i вiдтворення iнформацiї. 

Ми розглядаємо процес керування розвитком музичної пам’ятi студентiв в умовах 
навчальної дiяльностi як один iз серйозних педагогiчних факторiв, який сприяє 
пiдвищенню ефективностi навчально-виховного процесу i якостi професiйної пiдготовки 
вчителiв музики. 
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Музично-мнемічна діяльність вбирає в себе всі різноманітні прояви музичної 
пам’яті, які безпосередньо виявляються в інструментально-виконавській діяльності. Слід 
зазначити, що мнемічні зв’язки розглядалися нами не лише такі, які підкріплюють 
запам’ятання логічного змісту музичного матеріалу, але й компенсують його. 

Спецiальнi дослiдження останнiх рокiв (С.Ф.Рибалко, С.О.Полiектова) виявили 
безпосередню залежнiсть мiж рiвнем мнемiчної дiяльностi й навчальною успiшностю 
студентiв [5, с. 6-13]. У музичнiй педагогіцi цю ж думку опосередковано пiдтверджують 
такi вiдомi музиканти-педагоги, як А.Д.Алексєєв, Б.Л.Кременштейн, Г.М.Ципiн та iншi [1; 
4, с. 63-68; 6]. Вони також свiдчать про те, що iснує певна залежнiсть  мiж  особливостями  
музичної  пам’ятi  й  успiшнiстю музично-виконавської дiяльностi учнiв. Об’єктивна 
оцiнка музично-мнемiчної дiяльностi студента, розумiння характеру спiввiдношення 
образної i логiчної сторiн музичної пам’ятi, а також урахування її типологiчних 
особливостей i, вiдповiдно до цього, використання адекватних  методiв  i  прийомiв  
засвоєння  музичного  матерiалу є однiєю з основних умов,  що  сприяє  не  лише  
розвитковi музичної пам’ятi студентiв, але й пiдвищенню ефективностi iнструментально-
виконавської дiяльностi в цiлому. 

Враховуючи роль музичної пам’ятi в процесi iнструментального навчання, ми 
поставили завдання дослiдити музично-мнемiчну дiяльнiсть студентiв у зв’язку з їх 
успiхами у навчаннi. 

Iндивiдуальнi особливостi i результативнiсть музично-мнемiчної дiяльностi 
студентiв ми визначали шляхом спостереження, бесiд, вiльних характеристик музичної 
пам’ятi. Спостереження велося протягом усього перiоду дослiдження. Його завдання 
полягало у констатацiї музично-мнемiчної  дiяльностi студентiв, а також виявленнi того, 
якою мiрою успiшнiсть навчання iнструменту залежить вiд особливостей розвитку 
музично-мнемiчних умiнь i навичок.  

У процесi спостереження занять, бесiд ми намагалися з’ясувати особливостi прояву 
i результативність музично-мнемiчної дiяльностi у студентiв з рiзним рiвнем успiшностi в 
iнструментальному навчаннi. 

З метою визначення результативностi музично-мнемiчної дiяльностi студентiв у 
процесi iнструментального навчання використовувався метод вiльних характеристик 
музичної пам’ятi, що відображав мнемiчнi особливостi кожного студента, а також 
дозволяв визначити, наскiльки адекватно студент оцiнював рiвень розвитку власної 
музичної пам’ятi, якi її якостi сприймалися й усвiдомлювалися ним. А.А.Бодалев зазначає, 
що метод вiльного опису “дозволяє швидко визначити, якi особливостi тiєї чи iншої якостi 
особистості найбільш важливі для даного індивіда i, крiм того, дає можливiсть дiзнатися, 
наскiльки у пiддослiдного розвинено вмiння оцiнювати себе”[4, с. 6-13]. 

Аналiз вiльних характеристик музичної пам’ятi й бесiд зi студентами здійснювався 
за такими критерiями: 
 якiсть проведення ладо-гармонiйного, структурного, фактурного аналiзу музичного 

матерiалу й ступiнь впливу проведеного аналiзу для наступної роботи щодо засвоєння 
матерiалу; 
 iндивiдуальний рiвень музично-мнемiчних можливостей щодо засвоєння об’ємного 

музичного тексту бiльш дрiбними синтаксичними структурами (наприклад, мотивами, 
фразами тощо); 
 здатнiсть систематизувати послiдовнiсть мнемiчних дiй (вибiр оптимального 

темпу, чергування прийомiв i т.п.); 
 грамотнiсть i рацiональнiсть методiв, що використовуються для засвоєння 

полiфонiчних творiв; 
 ефективність прийомiв i методiв, що застосовуються для засвоєння метро-

ритмiчних, аплiкатурних i технiчних особливостей музичного матерiалу; 
 характер спiввiдношення iндивiдуальних музично-мнемiчних можливостей за 

швидкiстю засвоєння, мiцнiстю збереження й легкiстю вiдтворення музичного матерiалу; 
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 рiвень взаємодiї неусвiдомлених i усвiдомлених етапiв мнемiчної дiяльностi;   
 характер прояву провiдного компонента музичної пам’ятi при читаннi очима 

нотного тексту й виборi прийомiв заучування; 
 успiшність навчання грi на музичному iнструментi й виконавської практики в 

цiлому. 
Ми припускали, що вище згаданi критерiї дозволять розкрити тi особливостi 

музично-мнемiчної дiяльностi студентiв, якi безпосередньо виявляються в 
iнструментальному навчаннi й впливають на його успiшнiсть. 

Зiставлення й аналiз результатiв вiльних характеристик, бесiд i спостережень над 
музично-мнемiчною дiяльнiстю студентiв у процесi iнструментального навчання 
дозволили видiлити двi групи студентiв. Першу групу складали студенти з високим 
рiвнем успiшностi, якi мали вiдмiннi та добрi оцiнки. До другої групи належали студенти, 
що мали низький рiвень успiшностi  i, в основному, задовiльнi оцiнки. 

Характер прояву високої результативностi музично-мнемiчної дiяльностi студентiв 
у процесi iнструментального навчання (вiдповiдно до встановлених критерiїв). 

Як засвiдчив аналiз отриманих даних, студенти, що мають добре розвинену 
музичну пам’ять, на вiдмiну вiд студентiв iз слабко розвиненою пам’яттю, у вiльних 
описах звертають увагу на необхiднiсть проведення детального, всебiчного аналiзу 
музичного тексту в процесi його розучування й запам’ятовування. При цьому вони 
вiдзначають, що якiсно зроблений аналiз пiдвищує ефективнiсть запам’ятовування та 
якiсть виконання даного музичного матерiалу на естрадi. Об’ємний i складний у викладi 
музичний матерiал практично не змiнює звичної манери засвоєння, проте деякою мiрою 
подовжує сам процес запам’ятовування. До цього додається, що надiйнiсть i якiсть 
засвоєння об’ємного музичного матерiалу полiпшує уважне ставлення до мiсць “зв’язок”, 
“зчеплень” окремих фрагментiв з наступним розмiщенням заголовкiв у музичному текстi 
й тренуванням умiння починати гру з рiзних смислових точок. Виконання на естрадi 
музичного матерiалу звичайно не викликає труднощiв.  

У перiод роботи над нотним текстом студенти, що мають високий рівень 
успiшності навчання й добре розвинену пам’ять, на вiдмiну вiд студентiв, що мають 
низький рiвень успiшностi, виявляють здатнiсть систематизувати послiдовнiсть музично-
мнемiчних дiй i рацiонально поєднувати їх з виконавськими завданнями.  

Так, обираючи оптимальний темп розучування, студенти чергують прийоми 
запам’ятовування нотного матерiалу і одночасно вiдпрацьовують технiчно складнi мiсця. 
Слiд зазначити достатньо високий рiвень сформованостi рухових навичок, якi у 
сполученнi з грамотним поданням i засвоєнням музичного матерiалу дають високi 
результати в iнструментально-виконавськiй практицi. Студенти з високою 
результативнiстю музично-мнемiчної дiяльностi подiляють об’ємний музичний матерiал 
на зручнi для запам’товування окремi фрагменти з урахуванням логiки викладу музичного 
тексту i вчать ноти не такт за тактом, а фразами або бiльш великими музичними 
побудовами, одночасно працюючи над виразнiстю й тембральним забарвленням звуку.  

Крiм того, студенти виявляють здатнiсть виконувати складнi музично-мнемiчнi 
завдання в процесi iнструментального навчання. У своїх описах вони пiдкреслюють, що 
полiфонiчна музика має характернi особливостi, якi необхiдно враховувати при 
розучуваннi й запам’ятовуванні. Студенти грамотно будують послiдовнiсть роботи над 
полiфонiчним твором: видiляють кожен голос окремо, потiм об’єднують усi голоси разом, 
тимчасово зосереджуючись на аплiкатурi; грають у дуже повiльному темпi весь твiр, 
придiляючи велику увагу тому, щоб подiбнi музичнi думки фразувалися однаково, у яких 
би голосах вони не з’являлися тощо. Така робота з полiфонiчним твором, як вiдмiчають 
студенти, значно збiльшує ймовiрнiсть впевненого i якiсного виконання його на естрадi.  

Слiд пiдкреслити, що бiльшiсть “сильних” студентiв, недивлячись на те, що швидкi 
п’єси в технiчному вiдношеннi бiльш складнi, значно легше їх запам’ятовують. На їх 
думку, це вiдбувається тому, що рухова пам’ять у цьому випадку є домiнуючою i, 
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спираючись на руховi асоцiацiї, допомагає вивчити п’єсу швидко. Проте, надалi на 
естрадi, у студентiв з’являється почуття невпевненостi й розумiння того, що вони 
пiдготовленi недостатньо. При читаннi очима незнайомого музичного тексту студенти 
вiдмiчають, що достатньо виразно у них постають звуковi й тактильно-моторнi музичнi 
уявлення. Це свiдчить про наявнiсть добре сформованого внутрiшнього слуху.  

Описуючи свою музично-мнемiчну дiяльнiсть у процесi iнструментального 
навчання, студенти звертають увагу на певну етапнiсть у роботi з музичним матерiалом, 
де на початковому, середньому або завершальному етапi роботи домiнує будь-який вид, 
процес музичної пам’ятi або їх поєднання. Пiд час роботи над музичним твором 
порiвнюють i аналiзують засоби музичної виразностi, їх роль у становленнi виконавського 
задуму. Звертають увагу на логiку будови мелодiйної лiнiї, визначають кульмiнацiю п’єси, 
ладо-тональну органiзацiю i гармонiйнi засоби вираження. З метро-ритмом, динамiкою у 
них труднощiв не виникає. Такi студенти відчувають i розумiють будову фрази та 
iнтонацiйнi рухи; звертають увагу на форму твору i пов’язують його назву iз змiстом. 

Рiвень взаємодiї неусвiдомлюваних i усвiдомлюваних етапiв мнемiчної дiяльностi 
при цьому регулюється залежно вiд особливостей музичного тексту i виконавських 
завдань. У конкретних випадках тривалiсть процесу усвiдомленої роботи з нотами й 
поступовий перехiд у пiдсвiдоме виконання напам’ять залежить вiд ступеня складностi й 
обсягу музичного матерiалу. Музична пам’ять студентiв, що успiшно навчаються гри на 
iнструментi, порiвняно із тими, що мають низький рiвень успiшностi навчання, має 
спiльнi характернi можливостi щодо швидкостi запам’ятовування, мiцностi збереження i 
легкостi вiдтворення музичного матерiалу. Такi студенти (в бiльшостi випадкiв) умiють 
достатньо швидко запам’ятовувати музичний матерiал, тривалий час зберiгати, своєчасно 
i якiсно вiдтворювати твiр, засвоєний ранiше. 

Характер прояву низької результативностi музично-мнемiчної дiяльностi студентiв 
у процесi  iнструментального навчання (вiдповiдно до встановлених критерiїв). 

Дана група студентiв має середньо  й слабкорозвинену музичну пам’ять. Як 
правило, цi студенти теоретично знають, як аналiзувати музичний текст, але в 
практичному застосуваннi своїх знань часто роблять помилки при визначеннi музичної 
формоструктури, ладо-тональної органiзацiї тощо; дотримуються стереотипiв, шаблонiв, 
що склалися. Це призводить до ускладнень пiд час засвоєння твору й впливає на якiсть 
його виконання. 

У студентiв з низькою результативнiстю музично-мнемiчної дiяльностi, на вiдмiну 
вiд студентiв з високою успiшнiстю, об’ємний i складний у викладi музичний матерiал 
викликає значнi труднощi при засвоєннi. Пiд час роботи над твором такi студенти не 
вмiють порiвнювати, узагальнювати й аналiзувати засоби музичної виразностi, не 
розумiють їх ролi у становленнi виконавського задуму. Виконання на естрадi такого 
музичного матерiалу викликає у студентiв цiєї групи набагато бiльше труднощiв, нiж у 
студентiв, що мають високу результативнiсть музично-мнемiчної дiяльностi. Пiд час 
роботи над нотним текстом студенти з низькою успiшнiстю неуважно слухають свою гру. 
Граючи три-чотири рази, вони можуть визначити лише кульмiнацiю одного уривку, 
частини, але не твору в цiлому.  

На вiдмiну вiд студентiв з високою успiшнiстю, вище згаданi студенти не здатнi 
рацiонально поєднувати музично-мнемiчнi дiї з виконавськими завданнями; у них 
вiдмiчається невисокий рiвень сформованостi рухових навичок i технiчних умiнь. Такi 
студенти тривалий час вiдпрацьовують технiчно складнi мiсця, не ставлячи при цьому 
завдання запам’ятати нотний текст. Крiм цього, вони не звертають увагу на артикуляцiю, i 
лише з третього-четвертого разу правильно грають вказанi штрихи. У полiфонiчних п’єсах 
вмiють правильно видiляти голоси i пiдкреслюють, що полiфонiчна музика має 
специфiчнi особливостi в характерi виконання, проте не здатнi грамотно вибудувати 
послiдовнiсть роботи над полiфонiчним твором, що ускладнює процес засвоєння. 
Описуючи свою музично-мнемiчну дiяльнiсть у процесi iнструментального навчання, 
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студенти звертають увагу на те, що досить виразно у них постають зоровi й руховi 
музичнi уявлення (при читаннi очима нотного тексту). Слуховi уявлення виразно 
постають лише пiсля багаторазового програвання п’єси. У музичному творi видiляють 
мелодiї рiзних типiв, iнтонацiйно чують тiльки з третього програвання. Часто, на вiдмiну 
вiд студентiв з високою успiшнiстю, студенти з низьким рiвнем знань зазнають труднощiв 
пiд час засвоєння музичного матерiалу зi складним метро-ритмом - особливо синкопи, 
трiолi тощо; не звертають уваги на логiку побудови мелодiйної лiнiї, що призводить до 
необхiдностi вчити текст такт за тактом.  

На вiдмiну вiд студентiв з високою результативнiстю музично-мнемiчної 
дiяльностi, студенти, що мають низьку результативнiсть, у своїх описах музичної пам’ятi 
не звертають уваги на певну етапнiсть (послiдовнiсть) пiд час роботи з музичним 
матерiалом i не надають значення тому, який вид або процес музичної пам’ятi у них є 
домiнуючим. Внаслiдок вище зазначеного можемо констатувати, що студенти з низькою 
успiшнiстю мають значно бiльше неусвiдомлюваних етапiв мнемiчної дiяльностi, нiж 
студенти з високою успiшнiстю. Все це свiдчить про те, що студенти з низькою 
успiшнiстю на численнi компоненти музичної виразностi не звертають уваги. Наприклад, 
вони не можуть пояснити з позицiї розвитку музичного образу регiстр i тембровi 
зiставлення; будову фрази не стiльки розумiють, скiльки вiдчувають iнтуїтивно. Форму 
п’єси та її назву не пов’язують з її змiстом. Музична пам’ять студентiв з низькою 
успiшнiстю, порiвняно з тими, що мають високу результативнiсть, також має спiльнi 
характернi можливостi щодо швидкостi запам’ятовування, мiцностi збереження, легкостi 
вiдтворення музичного матерiалу. Такi студенти, як правило, повiльно запам’ятовують, 
швидко забувають i вiдтворюють музичний текст iз значною кiлькiстю помилок. 

Порiвнюючи й аналiзуючи зiбраний матерiал, що стосується особливостей i 
результативностi музично-мнемiчної дiяльностi студентiв, ми узагальнили отриманi данi й 
з’ясували особливостi прояву мнемiчних дiй як у  студентiв з високим рiвнем успiшностi, 
так i у тих студентiв, що мають низьку успiшнiсть. 

Особливостi прояву музично-мнемiчних дiй у процесi навчальної дiяльностi (на 
основi спостережень занять, вiльних характеристик   музичної пам’ятi й бесiд) у студентiв 
з високим рiвнем успiшностi. 

Студенти з високим рiвнем прояву музично-мнемiчних дiй протягом заняття 
iнiцiативнi, виявляють iнтерес до виконання поставлених перед ними завдань, вдало 
розв’язують проблемнi ситуацiї. Вони мають високий рiвень теоретичних знань, швидко й 
точно аналiзують музичний матерiал. Такi студенти рацiонально поєднують музично-
мнемiчнi прийоми i методи з розв’язанням виконавських завдань на iнструментi. 
Грамотно працюють над засвоєнням об’ємного й складного музичного матерiалу, у них не 
виникають труднощi при запам’ятовуваннi й виконаннi полiфонiчних творiв. Мають добре 
сформованi руховi навички, що сприяє достатньо легкому засвоєнню темпового й 
технiчно складного матерiалу. У таких студентiв спостерiгається вiдносна рiвновага 
слухового, зорового, рухового компонентiв музичної пам’ятi з деякою перевагою (на 
певних етапах роботи) слухового й рухового компонентiв. Студенти з високим рiвнем 
розвитку музичної пам’ятi здатнi швидко запам’ятовувати, тривалий час зберiгати, 
своєчасно й точно вiдтворювати ранiше вивчений музичний матерiал. 

Особливостi прояву музично-мнемiчних дiй у процесi навчальної дiяльностi (на 
пiдставi спостережень занять, вiльних характеристик музичної пам’ятi й бесiд) у студентiв 
з низьким рiвнем успiшностi. 

Студенти цiєї групи щодо особливостей прояву музично-мнемiчних дiй помiтно 
вiдрiзняються вiд студентiв, що мають високий рiвень успiшностi. У студентiв з низьким 
рiвнем успiшностi значно менший обсяг теоретичних знань, вужче дiапазон виконавських 
можливостей. Слiд пiдкреслити, що на якiснi показники музично-мнемiчної дiяльностi 
студентiв значно впливає довузiвська пiдготовка. Вiд того, наскiльки добре були засвоєнi 
теоретичнi знання, сформованi й закрiпленi практичнi вмiння та навички до початку 
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навчання в iнститутi, багато в чому залежить рiвень успiшностi подальшого навчання у 
вузi.  

Разом з тим, студенти з низьким рiвнем успiшностi, маючи деяку рiзницю в 
характерi прояву музично-мнемiчних дiй, виявляють певну подiбнiсть у сформованостi 
музично-мнемiчних та iнструментально-виконавських навичок. Таким студентам, 
порiвняно зi студентами з високою успiшнiстю, не вистачає вмiння застосувати на 
практицi музично-теоретичнi знання, якi вони мають. Для них також властиве 
нерозумiння ролi всебiчного аналiзу музичного тексту в процесi його заучування 
напам’ять. Цi студенти припускаються помилок при запам’ятовуваннi об’ємного 
музичного тексту, вiддаючи перевагу стереотипним, шаблонним способам засвоєння, не 
враховуючи при цьому iндивiдуальнi особливостi своїх музично-мнемiчних можливостей. 
У бiльшостi випадкiв такi студенти мають низький рiвень розвитку музично-слухових 
уявлень, а також способiв i прийомiв запам’ятовування.  

Так, студенти вчать ноти й не звертають увагу на музичний образ, тобто вчать нову 
п’єсу “без виразностi“. Часто намагаються вчити одночасно багато речей, щоденно 
мiняючи аплiкатуру й фразування такою мiрою, що нездатнi запам’ятати над чим вони 
працюють, не подiляють у процесi запам’ятовування твiр на фрази або музичнi частини 
тощо. Нерiдко перiод неусвiдомлених етапiв музично-мнемiчної дiяльностi переважає над 
усвiдомленими. Студенти рано припиняють свiдомо контролювати свою роботу з 
музичним матерiалом, не зосереджують свою увагу на музичному текстi, не 
удосконалюють деталi i, в результатi, у них не формуються вiдповiднi звички. Дуже пiзно, 
безпосередньо перед екзаменом, студенти починають розумiти, що працювали, 
покладаючись лише на рухову пам’ять. До цього додається недостатнє володiння 
технiчними навичкам й умiннями, що вiдбивається на якостi iнструментально-
виконавського навчання.  

В результатi низького рiвня музично-теоретичних знань, вiдсутностi вмiння 
систематизувати послiдовнiсть музично-мнемiчних операцiй, обирати адекватнi прийоми 
засвоєння, чергуючи їх з розв’язанням виконавських завдань, формуються негативнi 
якостi функцiонування музичної пам’ятi. Так, на процес запам’ятовування витрачається 
дуже багато часу, не фiксуються деталi в пам’ятi, не закрiплюються вихiднi точки 
музичних епiзодiв, у бiльшостi випадкiв при засвоєннi музичного матерiалу студенти 
спираються лише на рухову пам’ять тощо. 

Таким чином, данi, отриманi в результатi аналiзу спостережень занять, вільних 
характеристик i бесiд, дозволили з’ясувати, що для студентiв з низьким рiвнем успiшностi, 
порiвняно зi студентами з високою успiшнiстю. Характерним є невеликий обсяг 
спецiальних музичних знань, музично-мнемiчних умiнь i навичок, а також застосування 
малорезультативних прийомiв заучування. Крiм того, у студентiв з низькою успiшнiстю 
переважають неусвiдомленi етапи музично-мнемiчної дiяльностi й слабке володiння 
технiчними вмiннями та навичками. Все це негативно впливає на успiшнiсть як 
iнструментальної, так i музично-мнемiчної дiяльностi студентiв у навчальному процесi. 
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