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У статті висвітлено зміст інноваційних технологій підготовки студентів мистецької спрямованості до професійної діяльності, 

застосування яких забезпечить якісну інтерпретацію музичних творів в умовах сценічних виступів. Уточнено причини виникнення 
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виконавських дій навіть за умови тривалого негативного впливу стресорів на процес сценічної діяльності студентів мистецької 

спрямованості. Доведено, що висока надійність запам’ятовування матеріалу відбувається лише за умови, коли сукупна інформація 

про нього зберігається в короткостроковій пам’яті у формі, яка допускає як паралельну, так і послідовну обробку стимулів. 
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Постановка проблеми. Успішність сценічної 

діяльності студентів мистецької спрямованості тур-

бувала не одне покоління визначних педагогів та на-

уковців, оскільки вона під впливом стресорів пос-

тійно потребує творчої корекції заздалегідь сфор-

мованої програми техніко-тактичних дій. Саме тому 

досить актуальною є проблема їх підготовки до 

сценічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій… 
Упродовж ХІХ – ХХІ століть теорія і методика му-

зичного навчання поповнилася великою кількістю 

праць, де розглядалися різноманітні аспекти підго-

товки студентів мистецької спрямованості до сце-

нічної діяльності, зокрема: педагогічне управління 

процесом оволодіння фаховою інформацією (А. Ко-

зир, В. Муцмахер, Г. Прокоф’єв та ін.); психологіч-

ні механізми виконавського мислення (Л. Котова, 

В. Москаленко, І. Пясковський та ін.); особистісно 

орієнтовані технології розвитку їх виконавської 

самостійності (В. Бурназова, Г. Коган, Г. Нейгауз та 

ін.); регуляція процесу вдосконалення техніко-так-

тичних дій (К. Мартінсен, Г. Ониськів, О. Шульп’я-

ков та ін.) тощо. Втім, аналіз науково-методичної 

літератури з досліджуваної проблеми, а також вив-

чення сценічного досвіду професійних музикантів 

надають змогу зробити висновок, що невисвітлени-

ми залишилися питання специфіки підготовки сту-

дентів мистецької спрямованості до прилюдних ви-

ступів з урахуванням сучасних досягнень психоло-

гічної науки в аспекті адаптації особистості до умов 

діяльності. Цим і зумовлений вибір теми дослідження. 

Мета статті полягає у висвітленні змісту іннова-

ційних технологій запам’ятовування музичної ін-

формації у процесі фахової підготовки студентів 

мистецької спрямованості, застосування яких забез-

печить високу успішність їх діяльності в умовах 

прилюдних виступів. 

Основні результати дослідження. Успішність 

сценічної діяльності студентів мистецької спрямо-

ваності залежить не лише від домінування певного 

виду хвилювання (“хвилювання-піднесення”, “хви-

лювання в образі”, “хвилювання-паніка”, “хвилю-

вання-апатія”), а й від досконалості запам’ято-

вування музичної інформації у процесі фахової під-

готовки [1, 76-85; 2, 134-165; 3, 43-55; 4, 10-12 то-

що]. Звичайно, запам’ятовування інформації зале-

жить від застосування різних видів музичної пам’яті 

у процесі роботи над творами та під час сценічних 

виступів, відповідно до яких запам’ятовування і 

відтворення необхідної інформації здійснюється 

двома способами: довільно або мимовільно. Довіль-

не оволодіння текстовими чи виконавськими ком-

понентами при роботі над будь-якими творами або 

в процесі вдосконалення технічної майстерності му-

зикантів характеризується їх цілеспрямованим зау-

чуванням і відтворенням завдяки спеціально спря-

мованим на вирішення поставлених завдань вольо-

вим зусиллям. Мимовільне опанування музичною 

інформацією здійснюється автоматично, без став-

лення виконавцями перед собою спеціальних мне-

мічних завдань на її заучування чи відтворення. Ефек-

тивними методами запам’ятовування інформації є: 

1) довільне опанування текстовими компонента-

ми музичних творів і мимовільне – виконавськими 

(за умови довільного відтворення перших та мимо-

вільного – других);  

2) мимовільне опанування текстовими компо-

нентами музичних творів і довільне – виконавськи-

ми (за умови мимовільного відтворення перших та 

довільного – других);  

3) застосування змішаної форми довільного й ми-

мовільного опанування текстовими і виконавськими 

компонентами музичних творів (за умови реалізації 

створеної програми техніко-тактичних дій з усвідом-

леним спрямуванням уваги лише на ті ознаки стиму-

ляції, котрі запам’ятовувались довільно, і навіть мит-

тєвою її незосередженістю на мимовільно засвоєній 

інформації) [5, 80-101]. 

Звичайно, запамятовування музичної інформації 

залежить від пам’яті студентів мистецької спрямо-
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ваності, адже саме вона виступає необхідною пси-

хічною передумовою підвищення ефективності 

будь-якої творчої діяльності, яка здійснюється на 

основі вже отриманих та засвоєних знань, умінь і 

навичок [6, 73]. Їх пам’ять має трьохкомпонентну 

структуру (сенсорний регістр, короткострокову та 

довгострокову пам’ять). Кожен з цих складників 

працює відповідно до установок, що ставляться са-

мим виконавцем перед роботою над музичним тво-

ром чи в процесі його сценічної інтерпретації. Саме 

завдяки установці сенсорний регістр націлюється на 

сприйняття інформації ззовні та її відбір. Одне з 

перших рішень, які приймаються студентами мис-

тецької спрямованості, стосується того, на який 

рецептор вона спрямовується (зоровий, слуховий, 

дотиковий тощо). Менш “цінна” для них інформа-

ція залишається поза увагою і елімінується. “Цінна” 

інформація переноситься до короткострокової па-

м’яті, а в деяких випадках – відразу до довгостроко-

вої. Запам’ятовування необхідної інформації розпо-

чинається з розпізнання фізичних ознак нотного ма-

теріалу, усвідомлення їх звукових, смислових, емо-

ційно-інтонаційних та інших властивостей. Впли-

ваючи на рецептор певної модальності в сенсорно-

му регістрі, фізичні ознаки нотного матеріалу набу-

вають значення, і наявна в них інформація отримує 

інтерпретацію. Після зникнення дії такої стимуляції 

на рецептор ця інформація зберігається в музичній 

пам’яті студентів мистецької спрямованості. За цей 

час вона використовується для вибіркової перевірки 

її будь-якої частини або відсіюється у буфер сенсор-

ного регістру. Інформація, сприйнята через відпо-

відний рецептор (слуховий, зоровий, дотиковий то-

що) сенсорного регістру, майже без обробки частко-

во передається до короткострокової пам’яті студен-

тів мистецької спрямованості, хоча при перенесенні 

“фільтрується”. Та її частина, яка не відповідає осо-

бистісним вимогам, не “витримує” процедуру роз-

пізнання, залишається поза процесом запам’ято-

вування, тобто “відсіюється”.  

Отже, однією з функціональних особливостей 

сенсорного регістру студентів мистецької спрямо-

ваності є короткочасність утримання чіткого обра-

зу, який розпадається одразу після перенесення 

його до будь-якої складової музичної пам’яті. Поява 

наступної стимуляції змінює або зовсім стирає 

попередню інформацію в цьому регістрі. 

Короткострокова пам’ять студентів мистецької 

спрямованості характеризується обмеженою ємкіс-

тю, де формується копія інформації, утвореної на 

виході з сенсорного регістру та з довгострокової па-

м’яті. Потрапивши в короткострокову пам’ять 

студентів, ознаки стимулів упорядковуються, об-

робляються і кодуються. Утворені коди перевіря-

ються на наявність у них інформації, що підтверд-

жує їх належність до необхідної складової частини 

(тієї, якої не вистачає). За невеликої кількості добре 

знайомих та легко диференційованих стимулів ця 

процедура проходить досить швидко, але зі збіль-

шенням кількості стимулів чи зменшенням їх обіз-

наності – ускладнюється та затягується. Якщо обсяг 

інформації, котра підлягає упорядкуванню та об-

робці, перевищує об’єм короткочасної пам’яті, то 

“зайва” його частина стирається. Інтерферуються 

будь-які ознаки стимулів незалежно від їх пріори-

тетності чи місцезнаходження в системоутворю-

ючому коді. На цій стадії процесу запам’ятовування 

може проходити паралельна та послідовна обробка 

ознак стимулів. Перша можлива лише за умови 

одночасного пред’явлення відповідної кількості 

добре знайомих та легко диференційованих стиму-

лів. Висока надійність запам’ятовування студента-

ми музичного матеріалу забезпечується такою фор-

мою сукупної інформації в короткостроковій пам’я-

ті, котра допускає паралельну обробку її стимулів, 

оскільки навіть при цьому ознаки кожного із них 

можуть перевірятися послідовно.  Водночас збіль-

шення числа стимулів чи зменшення їх обізнаності 

змушує короткострокову пам’ять здійснювати про-

цедури упорядкування та обробки послідовно. Та-

ким чином утворюються нові інформаційні коди, 

які, в свою чергу, об’єднуються в глобальні утво-

рення. Оброблена “нова” інформація переноситься з 

короткострокової пам’яті до довгострокової безпосе-

редньо за допомогою таких процесів управління 

нею, як повторення та образне уявлення, або реально 

відтворюється студентом мистецької спрямованості. 

Якщо “нова” інформація переноситься до довгостро-

кової пам’яті, то там вона зберігається завдяки утво-

ренню зв’язків між копіями глобальних інформацій-

них кодових утворень, що містять не лише предметне, 

але й операційне значення, тобто утримує інформацію 

дій. Таким чином формуються відповідні структури 

пам’яті, які стають носіями знань, умінь та виконав-

ських навичок студентів мистецької спрямованості. 

Слід зауважити, що глобальні ознаки зорових 

конфігурацій обробляються раніше локальних, а 

при зосередженні уваги майбутніх фахівців на 

слухових компонентах цієї інформації вплив 

локальних характеристик зорової стимуляції не 

проявляється. Навіть у тих випадках, коли об’єктом 

уваги є локальні деталі стимулів, вплив глобальних 

ознак залишається таким же вираженим. Натомість, 

концентрація уваги на глобальних ознаках зменшує 

і без того вже незначний вплив локальних. 

Кодування новосприйнятої інформації може 

проходити як автоматично, так і керовано з боку 

студентів мистецької спрямованості. За семантич-

ної однорідності ознак стимулів аналіз їх структури 

здійснюється автоматично, оскільки подальший 

розгляд призупиняється за достатності прийняття 

рішення, і отриманий код безпосередньо спрямо-

вується в генератор відповіді. Саме цей зв’язок між 

структурою стимуляції і реакцією майбутніх фахів-
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ців є тим фактором, що робить зайвою участь кон-

тролюючої інстанції і визначає автоматизм процесу 

кодування інформації. По іншому проходить про-

цес кодування інформації, якій властива неоднорід-

ність багатьох стимулів. Тут необхідний їх додатко-

вий аналіз, що вимагає когнітивних зусиль студен-

тів мистецької спрямованості і додаткового часу. 

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи 

вищевикладену інформацію, слід зазначити, що: 

1) якісне запам’ятовування музичної інформації 

складає основу підготовки студентів мистецької 

спрямованості до сценічної діяльності; 

2) висока надійність запам’ятовування матеріалу 

відбувається лише за тих умов, коли сукупна 

інформація про нього зберігається в короткостроковій 

пам’яті у формі, що допускає як паралельну, так і 

послідовну обробку стимулів;  

3) чим більше властивостей стимулу потрібно 

використати для його розпізнання і чим вони 

дрібніші, тим більше часу затрачується на кодування; 

4) якщо час кодування обмежується завдяки 

невідповідності можливостям переробки 

інформації, то ймовірність пізнання зменшується; 

5) при паралельній обробці одночасно пред’явле-

них стимулів ознаки кожного з них можуть перевіря-

тися послідовно; 

6) послідовність перевірки ознак стимулів 

формується автоматично за умови, коли стимули 

пов’язані одними значеннями й реакціями та 

зустрічаються досить часто; 

7) якщо одні й ті самі стимули викликають різну 

реакцію, то в  процесі кодування майбутні фахівці 

змушені застосовувати керований пошук, пов’яза-

ний з обмеженістю когнітивних ресурсів, і його 

ефективність (пошуку) при симультанній 

стимуляції може знижуватися; 

8) наявність у студентів мистецької спрямова-

ності когнітивних умінь підтримки потрібного 

рівня активності виконавського апарату, надання 

емоційно-образного змісту музичним уявленням та 

посилення динамізму передачі інформації слухачам 

засобами відповідної емоційно-виразної реакції 

організму у процесі відтворення матеріалу за будь-

якої сили та тривалості дії стресорів сприяє 

підвищенню успішності їх сценічної діяльності. 

Звичайно, викладена інформація не претендує на 

вичерпне розкриття даної проблеми. Вона може 

слугувати основою для її подальшого дослідження, 

адже поза увагою залишились питання активізації 

мислення, усвідомленого оцінювання власної 

поведінки, встановлення і утримання оптимальної 

мотиваційної сили тощо.  
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Юнык Д. Г., Юнык Т.И. 
В статье освещено содержание инновационных технологий подготовки студентов, изучающих искусство, к профессиональной 

деятельности. Применение этих технологий обеспечивает качественную интерпретацию музыкальных произведений в условиях 

сценических выступлений. Уточнены причины возникновения различного рода сценического волнения и закономерности их влияния на 

успешность деятельности. 

Обоснована потребность в быстром и качественном запоминании музыкальной информации, которая обеспечит слаженность 

воспроизведения исполнительских действий даже при условии длительного негативного влияния стрессоров на процесс сценической 

деятельности студентов. Доказано, что высокая надёжность запоминания материала возможна только при таких условиях, когда 

совокупная информация о нём сохраняется в кратковременной памяти в форме, допускающей как параллельную, так и последовательную 

обработку стимулов. 

Ключевые слова: студенты, память, запоминание, кодирование информации, сценическая деятельность, сценическое волнение. 
 

Yunyk D., Yunyk T. 

The content of innovative technologies of training of students of art direction for the professional activity, the application of which will provide a qualitative 

interpretation of musical compositions in conditions of stage performances, is covered in the article. The causes of different types of stage excitement and 

the regularities of their influence on the success of activity are concretized. 

It is proved that the fast and high-quality memorizing of musical information ensures the coherence of reproduction of performing acts even subject to long-

term negative impact of stressors on the process of stage activity of students of art direction. Authors emphasize that the high reliability of memorizing of 

material is real only when the total information about it is stored in short-term memory and allows parallel and serial processing of stimuli. 

Key words: students of art direction, memory, memorizing, information coding, stage activity, stage excitement. 


