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The following paper discovers the  peculiarities of  pop-jazz music performing. 
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Постановка проблеми. Зростання вимог до  фахівців у  галу-
зі мистецької освіти вимагає вдосконалення традиційної системи фа-
хової підготовки майбутніх учителів музики та  її сучасної адаптації 
до  європейських стандартів вищої освіти. Це потребує розробки діє-
вих інноваційних технологій для розвитку виконавської майстерності 
студентів. Відповідно зростають вимоги до інструментально-виконав-
ської підготовки майбутнього вчителя музики, який повинен бути осві-
ченим, креативним, компетентним і конкурентним у власній фаховій 
діяльності. Саме тому залучення до мистецьких цінностей джазу, на-
вчання майбутнього вчителя музики основним принципам виконання 
естрадно-джазових творів набуває вагомого значення. 

Аналіз досліджень та  публікацій. У  сучасній науковій літерату-
рі набули широкого висвітлення питання виникнення і  становлення 
джазу (К.  Берендт, Д.  Коллієр, В.  Конен, А.  Медведєв, Є.  Овчинников, 
Ю. Панасьє, В. Перевєрзєв, У. Сарджент, М. Уільямс та ін.); історії джа-
зових стилів та їх еволюції (В. Єрохін, В. Полянський, Ю. Чугунов та ін.); 
джазового виконавства та імпровізації (Є. Барбан, О. Баташов, Б. Гнилов, 
Ю.  Кінус, Д.  Лівшиць, А.  Одер, С.  Фінкельстайн, Л.  Фезер, Г.  Шуллер 
та  ін.). Останнім часом також набули широкого висвітлення проблеми 
навчання джазу та джазовій імпровізації у фаховій підготовці майбут-
нього вчителя музики (Б. Брилін, В. Дряпіка, О. Жаркова, Ю. Козирєв, 
О. Курильченко, О. Олексюк, Н. Попович, А. Пчелінцев, О. Хижко та ін.). 

Метою даної статті є висвітлення основних принципів виконання 
естрадно-джазових творів.

Виклад основного матеріалу. Інструментально-виконавська під-
готовка майбутнього вчителя музики є одним із  важливих напрямів 
формування його професійної компетентності у вищій школі. У про-
цесі такої підготовки студент долучається до  норм музичної культу-
ри, виконавських традицій; відбувається формування його мистецьких 
компетенцій. Також важливим аспектом інструментального навчання 
є оволодіння різноманітним за жанром та стилем художнім репертуа-
ром, зокрема, вивчення естрадно-джазових творів. 

Слід зазначити, що у  музичному мистецтві ХХ століття особливе 
місце посідає джаз. Джазове мистецтво сформувалося і  розвивалося 
тісно взаємодіючи з європейською та африканською музичними тради-
ціями. За перші п’ятдесят років своєї історії джаз пройшов приблизно 
ті ж стадії розвитку відносин між усно-імпровізаційною та письмово-
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композиційною творчістю, які європейська музика проходила впро-
довж тисячоліть. 

На сьогоднішній день джаз, з  одного боку, є мистецтвом високо-
професійним, інтелектуальним, зі своєю специфічною слухацькою ау-
диторією; з  іншого ж боку, завдяки сучасній медіа-індустрії, відбува-
ється тісна співпраця з популярними формами музичної культури. І ці 
фактори дозволяють стверджувати, що цей вид музичного мистецтва 
є відкритою динамічною художньою системою з широким діапазоном 
стилів і жанрів, оригінальним комплексом виражальних засобів, імп-
ровізаційною природою та активною взаємодією із різноманітними му-
зичними пластами.

Під час вивчення та виконання естрадно-джазових творів у студен-
тів можуть виникати певні труднощі. Це пов’язано з тим, що у нотно-
му запису джазових творів є певні умовності, які виникли через те, що 
в  нотах неможливо детально позначити різноманітні джазові ритм-
виконавські прийоми. Тому аранжувальники і  композитори пишуть 
якомога простіше, заздалегідь передбачаючи, що виконавці відчувають 
свінг та ознайомлені з основними виконавськими прийомами джазу.

У процесі вивчення естрадно-джазових творів важливо знати ритміч-
ні особливості мистецтва джазу, який вирізняється оригінальною систе-
мою ритмічної організації. Зокрема, у джазовій ритміці спостерігається 
прагнення до самостійності ритмічних ліній, їхньої насиченості та кон-
фліктності, що має особливий естетичний сенс. Саме ритм у джазі є ба-
гаторівневою системою, яка поєднує у собі складні приклади ритмічної 
техніки: тернарний принцип ритмічних пропорцій; синкопування; полі-
ритмію; ритм-випередження; поліритмічне рубато; блукаючі акценти.

Однією з найскладніших проблем виконавства у джазі є точне за-
своєння і відтворення метроритму зі штрихами, характерними для су-
часної музики. Серед головних специфічних елементів виконавської 
майстерності є свінг-ритмічна імпульсивність, яка створює особливу 
напруженість звучання, відчуття наростання темпу при  формальній 
його стабільності.

На інтерпретацію естрадно-джазової музики докорінно впливає 
фразування. У  процесі вивчення естрадно-джазових творів необхід-
но пам’ятати, що джазове виконання відрізняється від класичного пе-
редусім характерністю фразування. Естрадно-джазове фразування не-
можливо точно записати нотами, а пояснити можна тільки окремі його 
елементи. Таке фразування потрібно відчувати, і для цього виконавцю 
естрадно-джазових творів варто запам’ятати кілька правил, визначе-
них І. Горватом та І. Вассербергером.
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1.  Фразування восьмих нот. На  відміну від класичної музики, 
де ноти розподіляються точно по долях у відповідності з тактовим роз-
міром, в естрадно-джазовій музиці такого правила не дотримуються. 
Основою є відчуття свінгу, яке виникає при акцентуванні восьмих нот 
мелодії. Більшість творів сприймаються як тріольне свінгування. Знак 
ліги вказує на те, що окремі звуки фрази не потрібно грати відокрем-
лено. 

Пасажі восьмих нот артикулюються так, щоб виразніший або до-
вший звук виконувався legato, а  наступний  — неначе частково «про-
ковтнутим». Наступною умовою правильного фразування є динамічне 
відтінювання всередині фрази (рух до кульмінації, як правило підкрес-
леної, іде на крещендо).

2. Акцентування. Сьогодні існують певні правила використання ак-
центованих знаків під час музикування: всі ноти, які позначені акцен-
том, виконуються коротше; якщо фраза закінчується восьмою нотою, 
вона акцентується й береться окремо; пасаж, що веде до найвищої ак-
центованої ноти, крещендується; кілька восьмих нот однієї висоти ви-
конуються із незначним крещендо; часто вживаються акценти оф-біту 
(акцентується друга та четверта долі).

3. Синкопування. Адекватне відтворення синкопи — одна з найваж-
ливіших умов стильової інтерпретації. Синкопована нота завжди ко-
ротша, навіть якщо після неї іде багато синкоп. Синкопа, що переходить 
через тактову риску, виконується коротко. Синкопована нота не скоро-
чується, якщо її тривалість більша за чверть і якщо чверть у синкопі по-
значена tenuto [1, 12–16].

Варто пам’ятати і про те, що у джазовій практиці виконання нада-
ється перевага прийому ритм-випередження. Це пов’язано з системою 
«біт», яка випливає із ритмічної пульсації «свінг», що в свою чергу ви-
магає виконання джазової музики з  тенденцією до  невеликого випе-
редження щодо метричних долей такту при збереженні заданого тем-
пу. Використання такого прийому створює уявний ефект прискорення 
темпу. У цьому контексті слід зазначити, що прагнення до випереджен-
ня походить від співвідношення у джазі тернарності й синкопування. 

О.  Корольов вважає, що джазова ритміка передбачає не  стіль-
ки специфічне ритмічне оформлення звуковисотності, скільки ритм-
виконавську манеру, яка не  піддається точній фіксації і  засвоюється 
музикантами-початківцями завдяки постійному прослуховуванню ві-
домих виконавців джазу [4, 44]. Адаптація може тривати до того мо-
менту, коли у майбутнього вчителя музики сформуються вміння вико-
нувати ритмічні джазові формули.
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Специфіка виконавства в естрадно-джазовому мистецтві зумовлена 
співавторством композитора, аранжувальника, виконавця. Важливим 
художнім принципом є імпровізація, як основа естрадно-джазової му-
зики. Саме тому основним принципом виконання джазових творів є 
використання імпровізації. 

О.  Олексюк переконана, що імпровізація як прояв вільної 
суб’єктивності виконавця через об’єктивну сутність авторського тек-
сту є формою художнього вчинку, в якому на основі симультанних уяв-
лень актуалізується духовний потенціал особистості [6, 89].

Музично-виконавська імпровізація, як зазначає вчена, має особли-
ву духовну активність, яку супроводжують інтуїція, творча уява, стан 
інсайту і художнє осяяння. За внутрішнім характером одномоментно-
го охоплення музичного твору стоїть чинник вільного конструювання, 
боротьби мотивів і прийняття рішення [5, 169].

На думку Є. Барбана, музична імпровізація — це різновид кому-
нікативної ситуації у формі акту виконання та сприйняття. Така ко-
мунікація будується за схемою: є носій інформації (імпровізатор), 
отримувач інформації (слухач), канал зв’язку, що передає інформа-
цію та впливає на адекватність передання інформації. Автор вважає 
комунікативною компетенцією імпровізатора — мовну компетенцію, 
яка, на його думку, є не просто знаннями та уміннями правильно «ви-
словлюватись», а й умінням «висловлюватись» на основі власного до-
свіду [3, 166]. 

Необхідно звернути увагу на те, що імпровізаційні соло поділяють-
ся на чотири типи: імпровізація, яка повністю створена раціональним 
способом, вивчена напам’ять і  не має жодного відхилення від тексту 
під час наступного виконання; імпровізація, яка створена раціональ-
ним способом, вивчена напам’ять, але у процесі виконання музикант 
може робити невеликі відхилення від тексту; імпровізація, яка має під-
готовлені частини (кульмінації, брейки, каденції, складні послідовнос-
ті), але музикант у процесі виконання може в реальному часі замінити 
їх на нові; імпровізація спонтанна, яка від початку до кінця не має жод-
ного підготовленого фрагмента.

Під час виконання естрадно-джазових творів майбутній вчитель 
музики може вийти із  заданої форми, спланувати драматургію свого 
висловлювання, розставити головні акценти музичної думки, інтер-
претувати динамічні відтінки, темп твору, додати специфічні прийо-
ми гри, змінити нотний текст, збагативши його віртуозними пасажа-
ми, оригінальним звучанням відповідно до власного задуму, характеру 
та стилю музичного твору.
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Таким чином, можна виділити важливу закономірність навчан-
ня джазовій імпровізації: майбутній вчитель музики навчиться вільно 
імпровізувати і продукувати нові варіанти імпровізації лише тоді, коли 
вивчить необхідну кількість елементів, які він зможе виконувати до-
вільно, без участі свідомості, на субсенсорному рівні. 

Крім того, під час створення імпровізаційного соло необхідно 
пам’ятати і про те, що слухач почувається комфортно, коли може впіз-
нати більшість музичного матеріалу. Саме тому застосування методу 
варіацій Дж. Кокера сприятиме формуванню вмінь імпровізації у про-
цесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя 
музики. Цей метод ґрунтується на психології сприйняття, розпізнаван-
ні слухачем мотивних елементів теми. 

Розвиток мотиву, фрази за методом Дж. Кокера відбувається за та-
кими параметрами: розвиток за контуром  — варіації зберігають зо-
внішній звуковисотний контур мотиву, фрази; звуковисотна і ритміч-
на лінії можуть значно відрізнятися від оригіналу; розвиток з опорою 
на  ритм  — варіації зберігають ритмічний малюнок, а  звуковисотний 
контур і  опорні тони не  зберігаються; розвиток з  опорою на  основні 
тони — варіації зберігають опорні тони мотиву, фрази, додаючи допо-
міжні та прохідні ноти; розвиток шляхом звуковисотної транспозиції: 
до  варіацій застосовується звуковисотне секвенціювання, зберігаючи 
при цьому опорні тони; застосування поліфонічних прийомів — рако-
хід, інверсія; ритмічні і метричні зміни — стискування і розширення 
мотиву, фрази; прийоми жанрової видозміни; комплексні прийоми.

Висновки. Отже, навчання джазового мистецтва є важливою скла-
довою вдосконалення сучасної системи інструментально-виконавської 
підготовки майбутнього вчителя музики. Стилістично правильне ви-
конання естрадно-джазових творів є важливим аспектом розуміння 
основних закономірностей джазового мистецтва. 

Джазове музикування відрізняється від класичного в  першу чер-
гу специфікою фразування, яке неможливо точно записати нотами. 
Саме тому основним принципом під час виконання естрадно-джа-
зових творів є акцентування початку і кінця фрази, її верхніх звуків, 
кожної ланки в секвенціях, виділення різноманітних синкоп. У проце-
сі розучування естрадно-джазових творів слід дотримуватися правил 
виконання восьмих нот: у швидких темпах виконуються рівні вісімки, 
а в помірних і повільних — граються тріолі. Застосування методу варі-
ацій Дж. Кокера сприятиме глибшому розумінню внутрішньої логіки 
створення імпровізації та формуванню вмінь варіювати, видозмінюва-
ти мотиви під час творчого музикування.
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Отже, використання у процесі інструментально-виконавської під-
готовки майбутнього вчителя музики естрадно-джазових творів спри-
ятиме розширенню тезаурусу студентів, формуванню їхнього музич-
ного смаку, активізації творчого потенціалу, збагаченню репертуару, 
підвищенню загального виконавського рівня.
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