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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПІАНІСТА 

 

Концертмейстерська діяльність є неодмінним компонентом сучасного 

виконавства. 

Чимала роль концертмейстера, що супроводжує творчість виконавців-

солістів на різних етапах їхнього музичного життя, підкреслювалась різними 

дослідниками. Існує чимало робіт, де акцентується увага на тих обов’язкаx, які 

виконує концертмейстер. 

Еволюційний розвиток концертмейстерської діяльності демонструє 

необхідність постійно реагувати на зміни в суспільно-культурній практиці та 

виступати рушієм змін. Концертмейстер має обов’язки не лише виконувати 

власні функції, але й продукувати нові підходи для досягнення спільної 

ансамблевої гри з різними виконавцями. У процесі спільного ансамблевого 

виконавства має бути відповідність ритмічного характеру, яка буде виявлятись 

у правильній зміні темпу, динаміки, чіткому дотриманні агогіки 

(staccato,legato), семантичному поділі музичної тканини. 

Діяльність концертмейстера-піаніста може мати більш продуктивний 

характер, враховуючи ті можливості, що відкриваються завдяки технологіям. 

У сьогоденні важливу роль відіграють саме цифрові медіа-технології. 

Насамперед, у разі фізичної відсутності виконавця-соліста з певних причин на 

занятті, його можна провести з концертмейстером, використовуючи програми 

на кшталт Skype, Viber, Messenger, у яких є функція відеочату. За умов 

наявності якісного інтернет-зв’язку можна отримати безперервне з’єднання, 

використовуючи яке можна провести репетицію, відпрацювати проблемні 

моменти. 

Широкі можливості надаються й завдяки тим можливостям, що 

виникають завдяки мережі Інтернет. Існування ресурсів для зберігання та 

доступу до файлів надають можливість зберігати чимало нотних прикладів, які 

можна отримати в будь-яку мить. 

Використання інформаційних технологій не повинно замінювати 

традиційні підходи та форми роботи із солістами-як учнями, так і 

професійними виконавцями. Більш доцільним є поєднання здобутків, що 

надаються завдяки технічним відкриттям, і тих методик, які використовувались 

до їх появи. 

Протягом останніх десятиліть музичний світ зазнав чималих змін, 

пов’язаних із розвитком засобів відтворення, створення та продукування 

музичного цілого. Засадження технологій звукозапису, поява різного 
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програмного забезпечення, пов’язаного з підсиленням, корекцією звуку та його 

формуванням, істотно змінили рівновагу в популярності академічного напряму 

музичної культури та виконання наживо. Проте було б неправильно відкидати 

ті можливості, які відкриваються завдяки новітнім аудіо програмам і 

комп’ютерному устаткуванню. У ряді напрямів музичного мистецтва 

слідування за останніми новинками є фактично необхідною складовою до 

шляху професійного становлення, як, наприклад, у роботі звукорежисера, 

виконавців естрадного спрямування. 

Проте досить часто виконавці у сфері академічного мистецтва залишають 

усі ці новації поза власною увагою. Хоча інтерес до інформаційних технологій і 

в музичній діяльності, і у процесі підготовки молодих фахівців відіграє 

неабияку роль. «Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні 

суттєво доповнює традиційні погляди на методику викладання,структуру й 

організацію навчальної діяльності, робить навчання предметів більш цікавим, 

змістовним, наочним. Воно дає змогу підготувати студентів музичних 

спеціальностей із певними якостями та практичними вміннями, здатних не 

лише вміло користуватися накопиченим досвідом своєї професії, але й активно 

збагачувати його новими цінностями, сприяючи розвитку ціннісних 

компетентностей, надає безмежні можливості для реалізації творчих задумів як 

викладача, так і студента, змінюючи роль студента з пасивного слухача на 

активно-творчого, самостійного учасника процесу». 
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