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Анотація: У статті порушуються питання специфіки музичної ритміки у 

професійній педагогічній підготовці естрадного вокаліста. Пропонується аналіз 

поняття «ритм», його етимологічний аспект; визначаються проблемні зони 

вивчення музичної ритміки у освітньо-практичному напрямі. Автор проводить 

детальний розбір негативного впливу використання метроному у процесі 

виховання відчуття музичного часу для професійних сучасних музикантів-

вокалістів.  
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На початку навчання майбутній співак, зустрічаючись з ритмочасовою 

організацією музичного процесу, не має ніякого уявлення щодо взаємодії 

музичного метра з психомоторним збудженням. Традиційні підходи виховання 

спрямовують його на формування контролю у співвідношення графічних нот-

картинок зі своїм втіленням у музичні звуки й за можливістю прагнення чіткого 

дотримання проміжного простору між нотами в ітеративному дольовому циклі 

тактового розміру. За таких умов емоційна сторона, ритмоінтонаційна складова 

музичної мови ігнорується на догоду механічному метру, структурній «схемі», 

що визначає членування ритмічних груп.  

Цифровий образ медіа-технологій через інструменти віртуальної 

реальності (телевізор, комп’ютер, інтернет та інші гаджети) глибоко проник в 
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наше життя й не залишив місця художньо-естетичного розвитку (образного 

мислення) нового покоління музикантів. Учні, підкоряючись нав’язаному міфу 

про досконалість запровадження механічного часу у свідомість, не вбачають 

для себе наслідків темпоритмічної фобії. Таким вірним союзником для 

реалізації рівної гри музичної композиції пропонується метроном. 

При аналізі стильових напрямів сучасної музики різних культур, ми 

неодмінно помітимо, що часова організація в кожному стилі втрачає 

вимірювальне значення, формується виключно у своїй органічній рефлексії 

ритмічного етносу. Це стає основою естетично-психологічного втілення, 

характерного для образного мислення, а не встановлених метрономом темпових 

кордонів. Таку позицію підтверджує у своїх працях відомий дослідник теорії 

ритму М. Харлап, який зазначає: «В акцентній (або динамічній) ритміці, де 

вимір часу втрачає значення, сприйняття темпу залежить не стільки від 

тривалості темпової одиниці, скільки від енергії, що проявляється в цьому 

темпі. Саме цю енергію мають на увазі словесні назви темпів, які для 

музикантів (за винятком деяких антиромантичних напрямів XX століття) 

набагато суттєвіші, ніж метрономічні позначення» [2]. 

Пройшовши шлях осмислення часових категорій від початкового періоду 

до професійного, музикант починає розуміти, що абеткове знайомство з 

музичним метром не відповідає тонкій психологічній рефлексії художньо-

смислових процесів.  

Виникає питання, у чому проблема такої неузгодженості у вченні основ 

музичної ритміки так, як вона рефлексується нашою свідомістю в практичному 

втіленні, щоб потім міркувати щодо її значення на рівні наукової дієздатності? 

Зрозумілим стає те, що між класичним вивченням ритміки та практикою 

естрадно-джазового напряму лежить прірва, оскільки «академісти» досі 

намагаються пізнати час виключно в математичній площині, репрезентуючи 

його з позиції звукового втілення, близького за змістом до метрономного, де 

метр і ритм «одночасні» – статичні та агогічні за своїм змістом. Цей факт 

висвітлював провідний дослідник джазу В. Сарджент: «Джазовий музикант має 
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надзвичайно розвинену здатність розрізняти акценти, вловлювати їхню 

підпорядкованість, і це проявляється у всьому, що він грає (навіть у 

найповільніших джазових п’єсах). Його вміння розпізнавати найдрібніші 

компоненти метрики виявляється в пристрасті до різних витончених прийомів, 

досить далеких від європейської музики. Саме відсутність такої здібності у 

більшості європейських "класичних" музикантів, як на мене, і пояснює той 

загальновідомий факт, що їхні спроби грати джаз виявляються 

малопереконливими» [1, с. 68]. 

Естрадні музиканти не вираховують музичний час, а живуть ним. Їх ритм 

є цілком феноменальним самостійним елементом незалежно від метра, що 

створює «космічну невагомість», постійно відхиляючись від статики 

метричного пульсу. Часові відхилення (агогіка) пов’язані з метроритмічними 

прийомами у вигляді патернів формують відповідний психологічний контекст 

імпровізації.  

Недозволена відірваність «традиційного» вчителя музики від сучасної 

практичної педагогіки та несвідоме впровадження у мислення учня чистої 

метрології, а не принципів музичного часу, формує у свідомість учня 

концептуального розриву ритмочасової рефлексії щодо емоцій та веде до 

стійкої деформації уявлення про музичний час. Невиправдані моделі вивчення 

ритмічної прогресії на базі матеріальних предметів, вимірювальних приладів 

або продуктів (лінійка, яблуко, торт та ін.) призводять до негативних 

результатів навчання, що не відповідають практичному використанню. Такої 

думки дійшов дослідник теорії ритму М. Харлап, який наголошував: «Метр, як 

і представляється теоретикам, у нотному записі можна було б, висловити більш 

доцільним способом – якби самі теоретичні уявлення відповідали дійсності. 

При зверненні до музичної практики простота і самоочевидність шкільних 

понять про такт виявляється уявною» [2]. 

Розглянемо одну з актуальних проблем сучасного музиканта – це заняття 

з метрономом. Зауважимо, що і тут, не вдаючись до елементарних понять, нам 

пропонують стати «ритмічними» через зіставлення своїх відчуттів із кліком 
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метроному. Однак, якщо заглибитися у етимологію самої назви «метроном» з 

грецької «metron» – міра та «nomos» – закон, то виявляється про ритм чи 

ритміку мова не йде. Метроном, насамперед – це прилад-частотомір, вимірювач 

темпу, швидкості відтворення музичного полотна, але не ритму, який є сенсом 

емоційної передачі музичними звуками. 

Перший такий механічний прилад, який відраховує певну кількість 

лічильних одиниць («кліків») за хвилину, був створений в епоху класицизму, у 

1816 році віденським майстром Йоганом Мельцелем. Хоча відомо, що через два 

роки після презентації цього пристрою самим автором була опублікована 

брошура з переліком композиторів, які невірно користуються його винаходом. 

Це заклало початок великої полеміки щодо потреби/непотрібності метронома у 

музичній практиці. Наше завдання не розкритикувати винахід Мельцеля під 

назвою «метроном», а спрогнозувати перспективу ритмоінтонаційного 

середовища, куди потрапляє студент, користуючись цим приладом. 

Вже сьогодні ми не зустрінемо жодного методичного посібника, де б 

обходили стороною наявність цього допоміжного приладу. Сьогодні всесвітня 

мережа інтернет пропонує методички авторів-емпіристів та рекомендації їх 

використання з сумнівними доказами щодо корисності застосування. Час 

задуматися над тим, що метроном створює для нас відчуття замкнутого 

часового простору, який не надає емоційного виходу з нього… 

Вплив таких методик на самого учня можна проілюструвати есе про 

метроном з мемуарів М. Цвєтаєвої, яка писала наступне: «Як це музичні вуха 

його переносять? (Або музичні вуха інше, ніж музичні душі?) <…> Хтось 

стоїть над твоєю душею, і тебе квапить, і тебе утримує, не дає тобі ні дихнути, 

ні ковтнути, і так само тебе квапити і утримуватиме, коли ти підеш, – один у 

порожній залі, над порожнім табуретом, над закритою рояльною кришкою, – 

тому що його забули закрити – і доки не закінчиться завод. <…> Це була саме 

Смерть, що стоїть над душею, живою душею, яка може померти – безсмертна 

(вже мертва). <…> Він мене тримав – не лише у такті, але й фізично 

приковував до табурету. <…> Якщо я коли-небудь кого-небудь хотіла вбити – 
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так це метроном» [3]. 

На сьогоднішній день серед сучасних музикантів відбувається масова 

«еталонізація» музичного часу з використанням метронома. Удавана 

елементарність цього дійства закладає у свідомість учня хибну думку щодо 

«непотрібності» утримувати свою увагу на ключових моментах таких, як 

дослідити і пізнати просторово-часові структури музичної виконавської 

культури, навчитися відчувати і керувати інтонаційно-ритмічним процесом 

музичного часу, а не спрощено втримувати встановлені рамки чітко заданих 

часових пропорцій темпу. 

Співставлення тактового метра з метрономом змушує нас дотримуватися 

чітких меж тактового розміру. Як правило, більшість музикантів-початківців 

при самостійному навчанні «впроваджуються у музику» через неусвідомлений 

практичний підхід, використовуючи загальноприйняту схему: музичний 

інструмент (голос), методичний матеріал (вправи, пісня), метроном (інструкції 

до його застосування). А далі, користуючись алгоритмом «що бачу і чую» з 

різних джерел (телебачення, інтернет) – те й втілюю у своє виконання. Але 

сама по собі досконалість не народжується. Творчий підхід спочатку базується 

на пізнанні та розвитку процесу технологічної активації, включення свідомості 

у відчутті потоку музичного часу, а не реалізації чіткого вкладення музичних 

фраз у облаштовані метрономом дольові моменти. 

Слід також враховувати, що робота під музичний трек (або мінус) 

передбачає найбільш плідне формування процесу чітко обумовленого часу, 

який реально стимулює психологічне налаштування на чіткий темп. У цьому 

співтоваристві нам допомагає емотивно-якісна сторона, що закладена у змісті 

треку професійними виконавцями, сприйняття їхньої ритмо-гармонічної 

структури композиційного метра, а не у формі переживання лише одного 

метрономного кліку. Це буде вже не замкнутий часовий простір, а вільний 

політ виконавця та його досить необхідна творча робота, оскільки саме в 

такому контексті він реалізує своє право стати виразником вільної думки, 

відчуття живого музичного часу. Під час роботи з мінусовою фонограмою й за 
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наявності вміння звертатися до формування поліметричного конфлікту, 

музикант-вокаліст здатен розширити рамки своїх відчуттів через впровадження 

різнобічних метроритмічних фігур, створюючи конфлікт як художньо-

естетичного виразника в імпровізаційних ідеях. Це теж наука, без якої 

неможливо говорити про відчуття поліритмічних часових потоків. 

Всі вищевикладені правила будуть близькі і зрозумілі лише тоді, коли 

музикант не задаватиметься постійним питанням щодо того чи іншого 

теоретичного питання. Він, хоча б у загальних рисах має розуміти терміни: 

«ритм», «метр», «такт», «розмір», «поліритмія», «поліметрія», «агогіка». 

Незайвим було б знати і розрізняти такі поняття метроритміки, як: прості, 

складні, змішані та змінні розміри, первинний та вторинний рег, стомпінг, риф 

та ін., щоб зібравши ці прийоми як пазли, створити свій художній образ, який 

буде яскравим відображенням думок та емоцій виконавця. 

Музика передбачає драматургію, постійний конфлікт, без якого не 

можливий процес творчості і загалом того, що називається мистецтвом, ‒ 

мистецтво мислити (варіювати), виконувати (грати). 

Досконала виконавська музична майстерність, що приносить високу 

емоційну насолоду називається драйвом. Однак цей стан не треба асоціювати з 

«викидом» експансивної енергії, яка народжується в нашій свідомості 

виключно на базі чітко встановленого темпу. Переважно це залежить від рівня 

професійного вміння керувати часовими потоками, синкопованою ритмікою, 

агогікою, артикуляцією, динамікою та іншими засобами виразності повного 

технічного арсеналу музиканта. Адже слово «ритм» з грецької мови і 

перекладається дієсловом «течу», тобто – сприймана форма течії у часі будь-

яких емоційно-динамічних процесів. Але якщо ми будемо використовувати в 

нашій роботі примітивну часову аплікацію, накладання біомоторного пульсу на 

кліки метронома, то ми ніколи не отримаємо відповідного відгуку наших 

емоцій під назвою «драйв». 

Отже, у програмах музичних навчальних закладів зосередження учня на 

такому приладі як метроном формує лише метрологічну послідовність 
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натомість художньо-естетичної образності, коли емоційна складова 

підміняється статичним пульсом. Для професійної музичної освіти й досі 

залишається важливим формування внутрішнього відчуття музичного ритму 

майбутнього артиста через аналітичне осмислення виконавського процесу з 

точки зору естетики метроритмічних побудов, планування і фіксації їх у 

моторно-руховій пам’яті виконавця.  
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