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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ЗМІСТУ ВОКАЛЬНОГО ТВОРУ 

ЗАСОБАМИ АКЦІОНІЗМУ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Фомін В.В. 

 

У статті розглянуті питання репрезентація художнього змісту 

вокального твору засобами акціонізму. Зроблено висновки, що в основі 

сприймання мистецтва лежить об’єктивно існуючий естетичний предмет – 

художній твір. Доведено, що при аналізі та  сприйманні вокального твору 

необхідно дотримуватися певних принципів. Знання, набуті студентами на 

заняттях із музично-теоретичних дисциплін, зокрема з постановки голосу 

дозволяють цілісно охопити суть художнього змісту вокального твору, 

проаналізувати його, виявити унікальні особливості та репрезентувати його в 

контексті музичного розвитку.. 

Ключові слова: репрезентація, вокальний твір, вокалісти, музично-

виконавська діяльність. 

The article deals with the representation of the artistic content of the vocal 

work by means of actionism. It is concluded that the perception of art is based on an 

objectively existing aesthetic object - a work of art. It has been proved that certain 

principles must be observed when analyzing and perceiving a vocal work. The 

knowledge acquired by students in the classes of music-theoretical disciplines, in 

particular, in the production of voice, allow to integrate the essence of the artistic 

content of a vocal work, to analyze it, to identify unique features and to represent it in 

the context of musical development. 

Keywords: representation, vocal work, vocalists, musical performance. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена 

необхідністю пошуку нових форм і методів підготовки майбутніх вчителів 

музичного мистецтва. Особливо цінним в цьому аспекті є використання 

акціонізму як форми сучасного мистецтва, яка запобігає акцентуванню уваги з 
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самого твору на процес його створення. Завдяки використанню акціонізму 

можливо здійснити репрезентацію художнього змісту вокального твору через 

розкриття методики проведення занять з вокалу.  

Визначена тема має ряд суперечностей, а саме: між розумінням 

необхідності та відсутністю певних методик такого розвитку саме у змісті 

використання акціонізму; між існуючими технологіями та їх результативністю. 

Виходячи з цього темою нашої роботи було обрано «Репрезентація художнього 

змісту вокального твору засобами акціонізму в процесі фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва». 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Визначена проблема знайшла 

своє конструктивне вирішення в напрямах та працях педагогів, психологів, 

мистецтвознавців. Дослідженнями в області створення художнього образу 

музичного твору, його культурнодуховного та індивідуально-особистісного 

змісту займались Б. Афанасьєв, В. Бесфамільнов, М. Бонфельд, О. Гараз, 

А. Гольденвейзер, Л. Гранецька, М. Давидов, С. Карась, Г.  Нейгауз, О. Рябов, 

А. Сохор, В. Топілін, С. Фейнберг та інші. Питання емоційної сфери 

особистості досліджувалися багатьма вітчизняними й зарубіжними науковцями 

в галузях психології, педагогіки та філософії. Серед них: В. Войтко, 

Д. Големан, С. Гончаренко, Т. Кириленко, Л. Котова, О. Леонтьєв, Дж. Мейєр, 

В. Петрушин, Ж. Сартр, П. Симонов, П. Скляр, Н. Тихомирова Г. Ципін та інші. 

Водночас пошуки нових інтерактивних технологій освітлювалися такими 

авторами як: Помекун О, Пироженко Л, Побрченко Н, Коберник Г., 

Волосникова А. Теоретичні питання розвитку творчої особистості та творчої 

діяльності педагога висвітлені в працях В. Загвязинського, В. Кан-Калік, 

М. Лазарєва, В. Роменець, С. Сисоєвої. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень щодо 

використання акціонізму як засобу репрезентаціїї художнього змісту 

вокального твору. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасні стандарти освітніх послуг 

вимагають від вчителя музичного мистецтва прояву нових особистісних та 

фахових якостей. Йдеться про здатність до свідомого аналізу своєї діяльності, 

постійного оновлення професійних знань та посилення творчої активності. 

Глобальні науково-технічні зміни в сучасному соціумі вимагають від педагога-

музиканта освітньо-технологічних знань, інформаційно-комунікативної 

культури високого рівня. 

Постає проблема належної фахової підготовки компетентного вчителя 

музичного мистецтва, педагога, що відповідає сучасним вимогам національної 

освіти. Базовою основою такої підготовки є надання студентам ґрунтовних 

музично-теоретичних знань, формування в них музикознавчих компетенцій 

різного типу та змісту. 

Для розкриття нашого ключового поняття «акціонізм як засіб 

репрезентації художнього змісту вокального твору», ми вважаємо необхідним 

сформувати й обґрунтувати термінологічно-понятійний апарат дослідження, 

який включає систему базових категорій, понять. Найважливішими поняттями, 

що визначають сутність роботи є поняття «акціонізм», «репрезентація» та 

«репрезентація художнього змісту вокального твору». 

Акціонізм – це узагальнена назва для витворів «мистецтва дії», в яких 

основним стрижнем мистецької концепції є розіграна «вистава» або 

спровокована «подія». 

В основі сприймання мистецтва лежить об’єктивно існуючий естетичний 

предмет – художній твір. У сприйманні мистецтва підхід до художнього твору 

визначається характером естетичного відношення, Воно викликає естетичні 

почуття, обумовлює їх характер. 

Знання, набуті студентами на заняттях із музично-теоретичних 

дисциплін, дозволяють цілісно охопити суть музичного твору, проаналізувати 

його, виявити унікальні особливості та репрезентувати його в контексті 

музичного розвитку. В результаті виробляються вміння користуватися 
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професіональною науковою музичною термінологією, працювати з науковою та 

нотною літературою, чітко викладати науково-теоретичний матеріал як 

вербально, так і в письмовій формі, реалізувати системно-науковий підхід до 

оцінки музичних явищ в соціокультурному контексті епохи. 

Поняття «репрезентація» має давню історію, упродовж якої його зміст і 

сфера застосування зазнавали істотних змін. Це доволі багатозначний термін, 

який часто зустрічається у текстах із філософії, психології, соціології, 

культурології, естетики тощо. Сьогодні він надзвичайно поширений, навіть 

модний. Репрезентація стає одним із основних понять у постмодерних 

філософських теоріях, у яких трактується з протилежних методологічних 

позицій і набуває полярних оцінок. В силу такої багатозначності варто 

зупинитися детальніше на висвітленні основних етапів становлення 

філософського дискурсу репрезентації та аналізі специфіки сучасних підходів 

до експлікації цього поняття. 

Безсумнівно, репрезентація художнього змісту вокального твору 

передбачає глибокий аналіз тексту. Саме аналіз текстового матеріалу 

вокального твору, звичайно ж, разом з дослідженням і інтерпретацією його 

музичної партитури, дозволить зрозуміти співакові-акторові свій персонаж. На 

недостатню роботу співаків над текстом вказував ще Ф. Шаляпін. «Мало 

навчити людину співати каватину, серенаду, баладу, романс, треба б вчити 

людей розуміти сенс вимовних ними слів, відчуття, що викликали до життя 

саме ці слова, а не інші» [3, с. 388]. 

Вважаємо, що на заняттях з постановки голосу слід дотримуватися такого 

порядку роботи над текстом вокального твору: 

• самостійне переписування тексту вокального твору; 

• уточнення всіх незрозумілих слів, фраз в тексті; 

• уточнення всіх позначень і ремарок авторів; 

• виразне читання; 
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• визначення змісту твору, фабули, обставин (місця дії, часу дії, характеру 

героя тощо); 

• визначення сценічної задачі ( «що я роблю?», «Для чого?»); 

• вибудовування загальної драматургії (текстової та музичної); 

• повторне виразне читання. 

Інша особливість змісту визначається його інтонаційної формою. Як 

відомо, інтонація - супутній компонент природної людської мови. Тому 

основним завданням, що стоїть перед виконавцем на даному етапі, є уточнення, 

конкретизація сенсу, укладеного в словах. Після визначення обставин (місця 

дії, часу дії, характеру героя) виконавцю необхідно поставити перед собою і 

вирішити подальші завдання. Щоб переконати себе, зрозуміти і прийняти 

логіку персонажа, вокалісту-акторові необхідно зробити ряд подальших дій: 

виділити зрозумілу собі ідею образу; вибрати близьку своїм світоглядом 

концепцію його буття; підібрати необхідні аргументи на виправдання всіх дій і 

вчинків персонажа; побудувати вчинки в певній логічній послідовності; знайти 

прийнятні мотивації поведінки; розумно і правильно з точки зору логіки і 

емоційного стану персонажа виправдати зміни в його поведінці протягом 

усього твору. Найкращі умови для виявлення внутрішнього змісту персонажа в 

вокальному творі створюють точки напруги. Вони мають велике значення для 

виконавця і повинні бути враховані їм при роботі над текстом. У них 

простежується вся динамічна лінія персонажів. Ця лінія повинна бути в 

обов'язковому порядку досліджена виконавцем [8]. 

Висновки. В основі сприймання мистецтва лежить об’єктивно існуючий 

естетичний предмет – художній твір. У сприйманні вокального твору необхідно 

дотримуватися певних принципів. Знання, набуті студентами на заняттях із 

музично-теоретичних дисциплін, зокрема з постановки голосу дозволяють 

цілісно охопити суть художнього змісту вокального твору, проаналізувати його, 

виявити унікальні особливості та репрезентувати його в контексті музичного 

розвитку. 
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