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Професіоналізм музиканта-виконавця розглядається у дослідженнях 

Н. Корчагіної як складна і багаторівнева структура, в основі якої знаходиться 

поєднання чотирьох основних складових професії й особистості музиканта: 

індивідних характеристик (відповідних вимогам професії), професіоналізму 

особистості, професіоналізму діяльності, нормативності діяльності та 

поведінки. 

Виконавський професіоналізм майбутнього вчителя музичного 

мистецтва є індивідуально-особистісним інтегральним утворенням, яке 

ґрунтується на компетентнісному підході, поєднує в собі основні складники 

професії музиканта-педагога та відповідає вимогам якісної музично-

педагогічної діяльності. 

Музично-педагогічний професіоналізм викладача музичного мистецтва 

у науковому доробку Н. Сегеди визначається як особистісно-діяльнісне 

інтеграційне утворення спеціальних музично-педагогічних компетенцій, що 

задовольняє вимогам професійно-педагогічної якості професійної діяльності 

наукового працівника. 

Проаналізувавши наукову літературу,  можемо  константувати,  що  на  

сьогодні  немає єдиного підходу до проблем розвитку музично- 

виконавського потенціалу та його тлумачення. У  дослідженнях здебільшого 

спрямовується увага на особистісний потенціал, як на інтегральну системну 

характеристику індивідуально-психологічних особливостей особистості, 

котра включає не тільки природні здібності, природно обумовлені 

професійно важливі якості, позитивні спадкові фактори, але й систему 



постійно збагачуваних ресурсів – інтелектуальних, емоційних, вольових 

тощо (О.Деркач, Д.Леонтьєв, О.Мандрикова, В.Марков). 

Еволюція поняття “особистісний потенціал” передбачає творчий 

початок у діяльності особистості і, відповідно, трансформується у творчій 

потенціал, який охоплює більш складну та глибоку змістову площину і 

визначається науковця-ми як складне інтегральне поняття, що має в своєму 

складі природно-генетичний, соціально-особистісний та логічний 

компоненти, що сукупно поєднують знання, вміння, здібності та прагнення 

особистості до перетворень та досягнення досконалості у різних сферах 

діяльності (Л. Даринська, О.Яцкова та інші). 

У науковій літературі творчій потенціал особистості педагога 

характеризується через: особистісну самореалізацію; спрямованість на 

творчу діяльність та творчій підхід до освітньої діяльності; рефлексію 

власної життєдіяльності. Творчій потенціал музиканта-виконавця – це 

генетично-спадкові здібності, інструментально-виконавський базис, навички 

сценічної діяльності, внутрішня творча енергія. 

Провівши аналогію з вказаним вище тлумаченням, ми визначаємо зміст 

лексеми “виконавський потенціал” як поєднання природної схильності до 

інструментально-виконавської діяльності, необхідних інтелектуально-

мисленнєвих, емоційно-вольових та психомоторних вмінь та навичок, 

оптимального сценічного самопочуття та виконавського емоційного тонусу 

(як трансформованого переживання). Саме музично-виконавський потенціал 

музиканта є основою розвитку його професіоналізму,  результатом якого є 

вміння самопрезентації.  

Лексема “самопрезентація” містить дві прохідних складові: 

американське слово  “презентація” та українське “сам себе”, хоча сам 

феномен виявили американські вчені (в англомовних  країнах це “self-

presentation”). Це вербальна та невербальна демонстрація власної особистості 

в системі зовнішніх комунікацій. Феномен самопрезентації існує в нашій 

підсвідомості як проект спілкування з іншими людьми та конотативний 



проект поводження в зовнішньому соціальному середовищі, властивий 

кожній особистості. 

У музично-виконавському мистецтві особистісна самопрезентація є 

бінарним процесом, який поєднує, з одного боку, образ проекції художнього 

змісту музичного твору через призму образу виконавця на слухацьку 

аудиторію; з іншого – проекція виконавцем власної індивідуальності через 

художнього посередника, яким виступає музичний образ. Успішність даного 

процесу залежить від розвитку виконавського потенціалу музиканта (в 

нашому випадку – піаніста). 

Самопрезентація виконавського потенціалу студентів відбувається на 

декількох рівнях:  

1. Рівень початкової презентації має в своєму складі:  

а) когнітивну складову, котра в аудиторії має форму співпраці у 

форматі “викладач-студент” (природна самопрезентація студента) та 

передбачає отримання певного обсягу інформації щодо якості музично-

виконавської діяльності (відповідно до початкового рівня музично-

виконавської підготовки студента); 

б) аналітично-рефлексивну складову, коли студент презентує якість 

самостійно виконаних завдань, показує рівень своїх знань щодо стилістичних 

особливостей різних епох і композиторів; на цьому рівні починається 

перетворення природної самопрезентації в штучну.  

2. Рівень проміжної презентації має:  

а) репродуктивно-технологічну складову, діяльнісне втілення якої 

відбувається в референтній аудиторії (близькі, друзі, родичі) під час показу 

первинного продукту сумісної праці з викладачем; студент отримує деякий 

досвід виконання та впевненість в знанні тексту; відбувається закріплення 

штучної самопрезентації;  

б) асертивну складову, процес втілення якої в аудиторії з викладачами 

та студентами оптимізує штучну самопрезентацію та виступає як 



прослуховування перед відповідальним виступом; відбувається колективне 

обговорення кожного виступу, вносяться заключні поправки. 

3. Рівень підсумкової презентації включає: 

а) інтеграційну (або асоціативну) складову, що має втілення у процесі 

навчальної виконавської діяльності (виступи на заліках, екзаменах) і 

передбачає впевнене та емоційне виконання музичного твору перед 

особистісно-значимою аудиторією (викладацька комісія) з метою проекції 

власної штучної самопрезентації; 

б) креативно-проектувальну складову, що втілюється в процесі 

концертної та конкурсної виконавської діяльності і передбачає яскравий та 

переконливий виступ, відповідний зовнішній вигляд та цілісну особистісну 

самопрезентацію.  

Отже, у результаті дослідження доходимо висновку, що в період 

навчання на початкових курсах педагогічно-мистецьких факультетів у 

більшості студентів відсутня самопрезентаційна позиція, а переважає 

відтворення на репродуктивному рівні індивідуальної виконавської позиції 

педагога з незначними спробами додати власне бачення виконавської 

концепції. Формування самопрезентаційної позиції є необхідною умовою 

розвитку професіоналізму майбутнього фахівця. 

 


