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Zbiôr artykulôw naukowych.

ІСТОРИЧНІ TA ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ САМОРЕАЛІЗА1 
ПІАНІСТА

Сопіна Я.В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства 
та музичного мистецтва естради Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького
Сопіи О.І.
викладач кафедри інструментального виконавства та музичного мистецтва 
естради Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького

Ключові слова: самореалізація, музично-виконавська діяльність, соціокультурне яви», 
ще, фортепіанне мистецтво, виконавська культура, ісгоріогенеза, концептуальні ідеї.

Keywords: self-realization, musical and performing activities, socio-cultural phenomenon) 
piano art, performance culture, historical development, conceptual ideas.

Ставлення до людини як найвищої цін
ності, що детермінує прогресивні процеси 
є головною тенденцією в розвитку сучас
ного суспільства. Результатом демокра
тичних перетворень, які відбуваються в 
процесі українського державотворення, є 
перенесення в освітніх системах акцентів 
па самоціпність особистості, вивчення 
можливостей та умов індивідуального 
розвитку й самореалізації, що відбиваєть
ся в положеннях Закону України «Про 
освіту» (2016), концепції педагогічної 
освіти(2015), цільової комплексної про
грами «Вчитель» (2002), Доктрини III 
з’їзду вчителів (2012). Метою особистісно- 
орієнтованої гуманної освіти в умовах 
розвитку української державності є під
тримка й розвиток людини, створення для 
неї умов опанування механізму самороз
витку та самореалізації на різних етапах, у 
різних сферах життєдіяльності. Тому про
блема підготовки піаніста до професійної 
самореалізації у музично-виконавській 
діяльності набуває особливого значення.

На кожному історичному етапі музично- 
виконавська діяльність має свої загальні 
та часткові тенденції розвитку, різнома
нітні його особливості, форми та види.

Розглядаючи праці та дослідження музи
кознавців, педагогів, науковців, стосовно ; 
світової музичної спадщини, ми визнали- , 
ли основні історілогеми, притаманні кож
ному з історичних етапів:

В стародавню епоху музично- 
виконавська діяльність мала велике зна
чення у культурному та соціальному житті, 
про що свідчать небувалий розвиток жан- 
рів сольно-співацької, хорової, інструмен
тальної музики; велика кількість різної]ла- 
нових музичних змагань; поява великої 
кількості нових музичних інструментів.

- В епоху Середньовіччя відбулася видо- )
зміна системи музичного мистецтва та > 
освіти, що винесло музично-теоретичні та 1 
музично-виконавські види діяльності на 1 
якісно новий професійний рівень. І

- ХУ-ХУІІІ століття характеризувалися 1 
появою нових музичних жанрів і форм, |  
реформуванням нотного запису, протре- '  

сом у друкуванні нотної літератури, му
зичних книг, формуванням камерного 
стилю та втіленням па практиці ідеалів 
гуманізму.

- XIX століття -  епоха вираження люди
ною внутрішнього «Я» засобами музичпо- 
вмконавської діяльності.
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- XX століття -  вік глобалізації, за часи 
якого спостерігається активна взаємодія 
національних шкіл. Відбувається поши
рення та вдосконалення звукозапису, що 
виводить музично-виконавську діяльність 
па новий медіа-рівень.

Музично-виконавська діяльність бере 
свій початок ще за часи усної музичної 
традиції, де вона виступала більш в якості 
передачі музичної спадщини із покоління 
в покоління, та, пройшовши крізь тисячо
ліття, продовжує розвиватися і у наші 
часи. Історія виконавської діяльності му
зиканта тісно пов’язана з багатьма сторо
нами музичного мистецтва, такими як 
винайдення та удосконалення музичних 
інструментів, розвиток та зміна музичних 
шкіл і напрямів; появлення та розвиток 
нових жанрів, форм; різноманітність сма
ків та бажань слухачів, тощо. Та, на сам 
перед, ця діяльність співвідноситься із 
прагненням людини до самовираження та 
самоствердження засобами фортепіанно
го мистецтва. У результаті вивчення мето
дологічних засад становлення музично- 
виконавської самореалізації піаніста в 
якості визначених виявлено наступні 
загально-філософські підходи:

- антропологічний, що об’єднує в собі 
методи досліджень природних і соціально- 
гуманітарних наук у спробі віднайти 
взаємозв’язок між різними явищами у 
музично-виконавській діяльності;

- герменевгичний, що визначає шлях до 
сприйняття поєднаного з розумінням, де 
значення і зміст художнього тексту роз
глядаються як результат музично- 
виконавської діяльності піаніста;

- культурологічний, який розглядає ви
конавство як соціокультурну систему, що 
забезпечує розвиток людської індивіду
альності, наслідування культурних норм, 
цінностей, ідей, підготовку виконавця до 
існування в полікультурному та міжкуль- 
турному середовищі;

- синергетичний, з позиції якого 
музично-виконавська діяльність є склад
ною системою, що самоорганізується, ха
рактерними рисами якої є відкритість, не

лінійність, нестійкість і нестабільність, 
породження емерджентних властивостей;

- індивідуально-творчий, що виявля
ється у створенні умов для самореалізації 
особистості гііаніста-виконавці, виявлен
ні й розвитку його творчих можливостей, 
власних поглядах, неповторній технології 
виконавської діяльності.

Дослідивши соціально-гуманітарний 
аспект проблеми самореалізації особис
тості, ми дійшли таких висновків:

- проблема самореалізації пов’язана з 
формуванням установок і ціннісних орі
єнтацій особистості. Домінантними про
цесами у здійсненні самореалізації галузі 
є процеси побудови ціннісних особистіс- 
них смислів, морального самовиховання, 
самопізнання;

- у педагогічній науці поняття «саморе- 
алізація» трактують у контексті проблеми 
саморозвитку й самовизначення особис
тості, здійснення його особистісних мож
ливостей і потенціалів;

- змістовний рівень самореалізації кон
кретизується особистісними особливос
тями, які забезпечують процес реалізації 
себе як особистості, та свідомою ціле
спрямованою діяльністю, що безпосеред
ньо визначає процес самореалізації;

- результатом самореалізації є: виро
блення професійних властивостей та 
якостей.

Отже, музично-виконавська самореалі- 
зація піаніста розглядається нами як нон- 
фінітний процес, в ході якого реалізується 
творчий потенціал особистості та виро
бляються професійно значущі індивідуаль
ні властивості і якості виконавця. Успішна 
самореалізація музиканта-виконавця за
безпечується умовами, які направлені на 
збагачення якостей розумової діяльності, а 
саме формування дослідницьких умінь, 
пізнання особливостей своїх розумових 
процесів і основних розумових операцій. 
Особливість самореалізації музиканта- 
виконавця зумовлена такими факторами 
як креативність, натхнення, музично- 
естетичний і культурологічний досвід, 
творча інтуїція, екзистенціальні потреби,

Р ес^с^ іка .
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соціальна зрілість, мотиваційно-вольова 
спрямованість, психомоторні здібності, 
здатність до духовного проектування ре
зультатів музичного виконавства.

Спираючись на концептуальні ідеї нау
ковців, що звертаються до проблеми 
музично-виконавської діяльності, ми за
пропонували модель структури музично- 
виконавської самореалізації піаніста, яка 
має процесуально-цілісну будову та скла
дається з наступних компонентів:

- когнітивний компонент -  знання про 
сутність професійної самореалізації, її 
специфіку, закономірності; про загально
визнані засоби професійної самореаліза
ції, якими виступають виконавська куль
тура, виконавська творчість, виконавська 
майстерність;

- мотиваційно-ціннісний компонент - 
стабільний інтерес піаніста до різновидів 
музично-виконавської діяльності та 
ціннісно-смислове ставлення до худож
нього задуму композитора і його культур
ному впливу па слухача;

- свідомо-вольовий компонент -  реф
лексивні здібності, пізнання власного 
професійно-виконавського потенціалу, 
опанування засобами самонавчання, са
моорганізації, самовиховання, самовдос
коналення, формування потреби в вико
навській творчій самовідданості, яка має 
гуманістичну спрямованість;

- технічно-виконавський компонент - 
складно організована і багатоаспектна 
техніка гри виконавця-піаніста;

трансцендентний (творчо- 
діяльнісний) компонент -  передбачає ці
леспрямований розвиток художньо- 
виконавської техніки, опанування умін
нями побудови і реалізації особистісно 
орієнтованих технологій художньо- 
виконавської діяльності, результатом 
якої виступатиме трансляція індивіду
ального сприйняття художнього образу 
музичного твору з відповідним вибором 
технічних засобів його втілення, що зу
мовлюють виконавську майстерність піа
ніста і спричинює педагогічних ефект 
оновлення духовного світу слухача.

Культура є тією сферою, в якій роти* 
ваготься творча індивідуальність та ІНТ 
лектуальний потенціал, створюють^ 
умови для самореалізації і культуротв- 
чості, відкриваються безмежні перспект 
ви для самовдосконалення і саморозвит 
людини.

Категорія «музично-виконавська куль, 
тура піаніста» в науковій літературі пок 
що немає досить чіткого визначення, 
словниках і довідкових джерелах з фідосо^ 
фії, психології, педагогіки, естетики, мис« 
тецтвознавства це поняття не розгляда
ється. Серед близьких понять позначені 
такі, як «духовна культура», «художня 
культура», «естетична культура», «музич
на культура». При всій очевидній належ
ності до єдиного термінологічного поля ці 
поняття мають як загальні, так і відмітні 
характеристики.

Сучасна наука, що досліджує різнома
нітні прояви музичної культури людини, € 
складною системою знань, пов’язаних з 
пізнанням різних музичних явищ, вну
трішніх закономірностей музики, її функ
ціонуванням. Науковці досліджують ви
конавську культуру в сукупності потреб 
особистості піаніста, її оцінних уявлень, 
смаків, загальних і спеціальних здібнос
тей, творчої позиції, виробленої в процесі 
активного засвоєння культурних ціннос
тей. Систему виконавської культури піа
ніста ми можемо теоретично виразити як 
міру освоєння музичної культури та 
особистісно-творчої самовіддачі. У струк
турі виконавської культури піаніста ми 
виділяємо такі музичні утворення, як:

- наявність і розвиненість музичних за
датків і здібностей;

- системність музичних знань;
- музична активність, що виявляється в 

уміннях і навичках;
розвиненість емоційно-оцінного 

ставлення (оцінки, смаки, ідеали, погля
ди) й образного мислення, що дозволяє 
орієнтуватися в різноманітті музичних 
цінностей.

Отже, ми можемо говорити про те, що 
виконавська культура піаніста -  це бага
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товимірне, комплексне поняття, сукуп
ність якостей внутрішньої музичної куль
тури людини і музично-виконавської ді
яльності. Проведене дослідження свід
чить, що музично-виконавська культура 
иіаніста-виконавця є метакритерієм якос
ті його музично-виконавської самореалі- 
зації і являє собою багаторівневу цілісну 
структуру, інтегровану професійно- 
значущу особистісну якість. Для успішної 
професійної музично-виконавської само- 
реалізації піаністу необхідно вільно воло
діти музичною літературою, розуміти й 
опановувати музичний матеріал і, творчо 
інтерпретуючи, доносити його до слуха
чів. Виконавська діяльність піаніста ґрун
тується на міцній музично-виконавській 
підготовці, забезпечити яку повинні, на
самперед, заняття з основного музичного 
інструмента, в ході яких у майбутнього 
фахівця формується художня, методична і 
загальна виконавська культура.

Художньо-творчо толерантна особис
тість музикапта-викопавця повинна бути 
багатогранною та гнучкою, уміти комупі- 
кувати із оточуючим світом без конфлік

тів; готового до діалогу та самокритики; 
поєднувати в собі не лише фахівця у сфері 
мистецтва, але й бути відкритою до нових 
знань. Ми вважаємо, що розвиток 
музично-виконавської культури піаніста 
має лише позитивний вплив на станов
лення успішного професіонала у сфері 
виконавської діяльності.

Вихід вітчизняної музичної освіти на 
світовий простір, у першу чергу, пов’я
зується з пошуком нових методів удоско
налення виконавської культури 
викогіавця-гііаніста, з пошуку нових меха
нізмів формування його виконавської 
культури на ґрунті активізації самореалі- 
зації особистості у процесі виконавської 
діяльності.
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