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СЕМАНТИЧІ АНАЛОГІЇ ПУБЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 

Професіоналізм як інтегральна характеристика особистості передбачає 

не лише досягнення людиною високих виробничих показників, а й 

особливості її професійної мотивації, системи прагнень, ціннісних 

орієнтацій, які проявляються в практичній діяльності та спілкуванні. 

У змісті поняття “професіоналізм” у контексті діяльності вчителя на 

теренах музичного навчання важливого значення набуває досконале 

володіння музичним інструментом, яке відображає виконавську складову 

педагогічного професіоналізму. З огляду на вказане, ми вважаємо доцільним 

зосередити увагу на висвітленні власного бачення сутності виконавського 

професіоналізму майбутнього вчителя музичного мистецтва як 

індивідуально-особистісного інтегрального утворення, котре ґрунтується на 

компетентісному підході, поєднує в собі основні складові професії 

музиканта-педагога та відповідає вимогам якісної  музично-педагогічної 

діяльності.  

Ефективність формування виконавського професіоналізму майбутнього 

вчителя музичного мистецтва потребує створення у навчальному процесі 

спеціально спрямованого позитивного середовища та відповідної психолого-

педагогічної моделі, яка забезпечує успішність даного процесу. 



Одним із засобів втілення виконавського професіоналізму, як складової 

педагогічного професіоналізму майбутнього вчителя музичного мистецтва є 

публічна діяльність. Публічний виступ як процес діяльності характеризується 

наявністю певних етапів. Провівши семантичні аналогії з тлумаченням змісту 

етапів виступу оратора, ми окреслили зміст етапів підготовки музиканта до 

концертного виступу з позицій публічної діяльності, які відображені в 

таблиці. 

Таблиця. 

Етап 

підготовки 
Зміст діяльності оратора 

Зміст діяльності музиканта-

виконавця 

Інвенція Добір інформації, аналіз 

теоретичного матеріалу, 

визначення ключових 

моментів промови 

Добір музичних творів до 

концертної програми, ескізне 

ознайомлення з музичним 

матеріалом, аналіз змісту 

музичних творів, визначення 

кульмінаційних моментів у 

кожному музичному творі 

Диспозиція Побудова стратегії 

викладення інформації, 

визначення місця 

розташування у промові 

кульмінаційних точок, 

площин емоційного 

напруження та моментів 

розслаблення аудиторії 

Побудова виконавського 

сценарію та  стратегії сценічного 

втілення концертної програми з 

рельєфним поданням куль-

мінацій, фактурних та гар-

монічних контрастів, динаміч-

ного плану; визначення загальної 

кульмінації концертної програми 

та площини граничного 

емоційного напруження, а також 

моментів розслаблення аудиторії 

Елокуція Процес мовленнєвого 

втілення промови перед 

уявної аудиторією, що 

ґрунтується на досягненнях 

двох попередніх етапів та 

потребує від оратора 

вироблення яскравих 

артистичних умінь 

Процес інструментального  

втілення концертної програми 

перед референтною аудиторією, 

який є під сумковим результатом 

двох попередніх етапів та 

потребує від музиканта-

виконавця артистизму, та 

стратегічного мислення 

Меморія Побудова «символічного» 

мнемічного графіка 

мовленнєвої публічної 

діяльності, в якому 

відображені ключові 

Побудова виконавського 

сценарію концертного виконання 

та віднайдення мнемічних опор у 

виконанні музичних творів 



змістовні складові виступу 

Акція Виголошення промови 

перед аудиторією – є 

дієвим підсумком всієї 

попередньої підготовчої 

діяльності; яскравість 

промови безпосередньо 

залежить ретельності та 

ефективності була 

виконання підготовчої 

діяльність на попередніх 

етапах. 

Концертний виступ – підсумок 

творчої діяльності виконавця на 

всіх етапах підготовки; результат 

та успішність виступу 

знаходяться у прямій залежності 

від якості підготовчої роботи на 

попередніх етапах. 

 

 

 

Будь-яка публічна сценічна діяльність (гра на музичному інструменті, 

вокально-хоровий спів, хореографічна постановка) має самостійний 

пошуковий характер. Виконавець вносить в уже відомий твір відображення 

власної індивідуальності, що відрізняється своєрідним психолого-емоційним 

розкриттям основної ідеї. Цей процес є актом пошуку оригінального 

вирішення художніх завдань, оскільки виконавець створює власну 

інтерпретацію авторського задуму, показуючи на концертному виступі своє 

ставлення, свою трактовку музичного твору. 

Проаналізувавши викладене вище, ми вважаємо можливим виокремити 

основні риси публічної діяльності, які є спільними для оратора, актора, 

педагога та музиканта виконавця, систематизувавши їх за наступними 

показниками:  

а) засіб впливу на аудиторію - де ми бачимо промову – у оратора, 

сценічну дію – у актора, вербальний виклад навчального (лекційного) 

матеріалу – у педагога та інструментальне втілення художньої інтерпретації 

музичного твору – у музиканта-виконавця (котрим зобов’язаний бути 

вчитель музичного мистецтва); 

б) характер впливу на аудиторію у всіх названих суб’єктів публічної 

діяльності є  вербально-емоційним, сугестивний і лише у музиканта-

виконавця ця характеристика відрізняється, тому що вплив музиканта на 

аудиторію є невербальним, сугестивним та художньо-образним; 



в) взаємодія з аудиторією поділяється на дві позиції: 

1) безпосереднього передавача інформації – такими є оратор та педагог; 2) 

посередника між авторами і художнім змістом творів – такими виступають 

актор та музикант-виконавець. 

Підсумовуючи вказане та провівши аналогії з різними проявами 

публічної діяльності особистості, ми можемо зазначити, що тільки процес 

публічної діяльності музиканта спирається на невербальні засоби впливу на 

аудиторію. Цей процес є надзвичайно складним, оскільки двоїстість дефініції 

концертного виступу  (монолог за формою та діалог – за змістом) потребує 

від музиканта ораторської переконливості та лекторської логіки, 

майстерності акторського втілення та досконалості у художньому виконанні. 

 


