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ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» (СПРЯМУВАННЯ 

«ЕСТРАДНИЙ СПІВ») ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Автор досліджую сутність підготовки естрадного виконавцѐ в контексті 
проходженнѐ дисципліни «Фортепіано». Підкресляютьсѐ роль методичного значеннѐ 
супутніх дисциплін щодо основної траюкторії розвитку студентів, а саме 
інструментального виконавства длѐ підготовки вокаліста. Розглѐнуто конкретні 
методи, спрѐмовані на формуваннѐ культурознавчого рівнѐ з проюкціюя на 
безпосередньо естрадну специфіку. Доведено, що загальне розуміннѐ культурного 
становища в соціумі здатне впливати безпосередньо на розвиток особистості 
вокаліста, а також допомагаю сформувати правильний вектор його діѐльності, 
забезпечити успішність реалізації його виконавської діѐльності. 

Ключові слова: вокал, естрадний виконавець, художньо-естетичне 
сприйнѐттѐ, культурознавство, компетентності. 

 

Постановка проблеми. Динаміка медіапростору, доступність 

технологій спровокувала на сьогодні чіткий вектор руху вокального 

мистецтва, а саме вектор на професіоналізація естрадного вокалу. 

Першочергово це поѐсняютьсѐ стрімкоя потребоя індивідуума усвідомити 

себе ѐк частини соціуму через юднаннѐ з ним доступноя мовоя. 

Мистецтво співу ю найдоступнішим ѐк проѐв голосової комунікації, але 

естрадна піснѐ, ѐка передбачаю швидкоплинний вимір існуваннѐ, здатна 

принижувати значеннѐ мистецтва співу ѐк архетипу української 

ментальності. Вивченнѐ достатньо зручного тексту ѐк вербального, так і 

музичного нівеляять культурознавчу складову вокального мистецтва.  

Формуваннѐ культурознавчої компетентності майбутнього вокаліста-

естрадника, ѐк провідного посередника в культурі комунікації між 

соціумом та індивідом, потребую не тільки інтегрованого підходу до 

вивченнѐ вербальних і невербальних мов, але й зверненнѐ особливої уваги 

на засоби інструментального мистецтва, зокрема фортепіанного, що може 

бути художньо-естетичним її підґрунтѐм. З метоя підготовки 

культуровідповідних ѐкостей у естрадного виконавцѐ у світі широко 

використовуять інтеграція мистецтва в освітній процес, беручи до уваги 

потреби ринку. Сьогодні вокаліст-естрадник повинен володіти широким 

спектром знань, серед ѐких, окрім безпосередньо володіннѐ голосовим 

апаратом, знаннѐ електронних ресурсів длѐ обробки голосових записів, 
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володіннѐ навичками аранжуваннѐ, здатність виѐвлѐти художній смак, 

уміннѐ розроблѐти концепція шоу концерта та номеру, вміти виконувати 

власні пісні на клавішних, а також акомпанувати собі, дотриманнѐ стилѐ 

відповідно до тематики концерту, вміннѐ реагувати на запит публіки й 

передбачати його – усе це виѐвлѐю практичну потребу у професійно 

оріюнтованих методиках формуваннѐ культурознавчої компетентності в 

цілому та розвитку художньо-естетичного сприйманнѐ. Спираячись на той 

факт, що найчастіше одним з обов’ѐзкових освітніх компонент навчальної 

програми з естрадного вокалу ю дисципліна спрѐмована на набуттѐ 

навичок гри на фортепіано, доцільним вважаютьсѐ розглѐнути саме роль 

інструментального мистецтва, зокрема фортепіанного у процесі 

формуваннѐ культурознавчої компетентності вокалістів-естрадників. 

Аналіз актуальних досліджень. Вивченнѐм і виокремленнѐм 

компетентностей, ѐкі покликані бути демонстрантами культурних знань 

індивідуума, займаласѐ низка дослідників: наприклад, дослідженнѐ 

О. Гуренко, М. Елькіна, О. Кисельової, Л. Маслак, О. Никифорова, А. Фліюра, 

визначаять особистісні характеристики длѐ створеннѐ інтегрованого 

комплексу ѐкостей: обізнаність на культурі та професії; процесу чи/та 

результату освіти. При цьому виділѐятьсѐ культурні оріюнтири у формуванні 

культуркомпетентностей майбутнього фахівцѐ, що маять такі варіанти, ѐк: 

загальнокультурний («стосуютьсѐ культури особистості в усіх її аспектах; вона 

передбачаю володіннѐ вітчизнѐноя та світовоя культурноя спадщиноя» 

(Малик, 2007, с. 69–70), «загальні уѐвленнѐ про історія та тенденції розвитку 

тіюї чи іншої форми культури, того чи іншого виду мистецтва» (Гуренко, 2004, 

с. 90–101), «оріюнтуватись у сучасному соціокультурному середовищі» 

(Єжова, 2007, с. 2); інкультурний («достатній ступінь соціалізованості <...> 

індивіда в суспільстві проживаннѐ...», що надаю підстави «засвоїти адекватно 

сутнісні ознаки й риси тіюї культурно-ціннісної системи, що доміную в 

суспільстві», та демонструю рівень «...поінформованості особистості про 

прийнѐтний і неприйнѐтний у даному суспільстві стиль поведінки та комплекс 

світоглѐдних і решти суджень» (Фліер, 2000)). Також ю суттювий внесок 

українських дослідників музикології, наприклад роботи О. М. Олексяк, ѐкі 

базуятьсѐ на вивченні саме музичної педагогіки, де переважаю розвиток 

духовності (Рождественський, с. 64). Але, на поглѐд автора, духовність іде 

порѐд із культурноя самоорганізаціюя індивіда та ці понѐттѐ ю тотожними за 

своюя вагомістя.  

Отже, за достатньої кількості досліджень щодо вивченнѐ понѐттѐ 

культурознавчої компетентності, досліджень длѐ формуваннѐ 
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компетентностей через суміжні складові одніюї галузі (в даному випадку 

музичного мистецтва) длѐ вихованців саме з естрадного виконавства на 

сьогодні не визначено. 

Мета дослідження – сформувати сутність культурознавчої 

компетентності й окреслити методи її формуваннѐ засобами 

інструментального мистецтва у студентів естрадно-вокальної спрѐмованості. 

Методи дослідження: узагальненнѐ літератури й матеріалів мережі 

Інтернет, спостереженнѐ, абстрагуваннѐ, аналіз і синтез. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному концептуальному полі 

зарубіжної та вітчизнѐної вищої освіти компетентнісний підхід уже 

ствердивсѐ, і на сьогодні ми маюмо низку затверджених Стандартів вищої 

освіти, зокрема з Музичного мистецтва длѐ першого бакалаврського рівнѐ, де 

наведено низку чітко визначених компетентностей, ѐкими повинен володіти 

сучасний музикант, у тому числі й естрадний виконавець. У Стандарті вищої 

освіти затверджені такі компетентності: «Загальна компетентність: 2. Знаннѐ 

та розуміннѐ предметної області та розуміннѐ професійної діѐльності, та 

фахові компетентності: 2. Здатність створявати та реалізовувати власні 

художні концепції у виконавській діѐльності; 3. Здатність усвідомлявати 

художньо-естетичну природу музичного мистецтва; 12. Здатність збирати, 

аналізувати, синтезувати художня інформація та застосовувати її в процесі 

практичної діѐльності» (Стандарт вищої освіти України першого 

бакалаврського рівнѐ. Музичне мистецтво, 2019). Це виокремлені 

компетентності, ѐкі й складаять основу опануваннѐ усередкованого понѐттѐ 

культури, а також діѐльності митцѐ – виконавцѐ в цій культурі. Це той спектр, 

ѐкий дозволѐю сформувати культурознавчі знаннѐ відповідно до галузі 

мистецтва, набір ѐкостей, ѐкий сприѐю ефективній реалізації  індивідуального 

та культурного поступу творчої особистості. 

Інакше кажучи, виникаю теза, що культурознавча компетентність 

існую ѐк надкомпетентиність, ѐка здатна продемонструвати загальний 

рівень музиканта (в даному випадку естрадного виконавцѐ) відповідно до 

того соціуму та того репертуару, що він виконую. Це певноя міроя 

кореляютьсѐ з твердженнѐм Ю. Рождественського щодо культурознавства 

ѐк ерудованості у предметі культури: з одного боку, комунікативних 

формах, прийнѐтих у конкретному суспільстві чи його групі (субкультурі), з 

іншого, – сукупності досѐгнень (матеріально-духовних) лядей 

(Рождественський, с. 3). У контексті формуваннѐ висококваліфікованого 

музиканта, естрадного виконавцѐ, виникаю завданнѐ створеннѐ симбіозу 

інтегрованого знаннѐ про цілісний феномен культури, де побутую піснѐ, 
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сам виконавець, соціум, ѐкий хоче/не хоче ця пісня сприймати, 

безпосередньо історико-часовий континуум, ѐкий вклячаю в себе низку 

галузей лядської діѐльності (політичної, релігійної, художньої та ін.). Длѐ 

того щоб зрозуміти пісня й дійсно стати на одній хвилі з реципіюнтом, 

естрадному виконавцеві недостатньо просто добре співати, він повинен 

глибоко зануряватись у текстове, музичне наповненнѐ відповідно не 

тільки свого життювого досвіду, а життювого досвіду свого потенційного 

реципіюнта, ѐкий сформувавсѐ під впливом усіх складових історичного 

становленнѐ. При цьому, цей образ повинен бути доступним і достатньо 

глокальним, тобто зберігати індивідуальність автора за глобальної 

уніфікації відповідно до цільової групи. Тобто, це вміннѐ можна 

співвідносити з культурознавчоя компетентністя, тому що визначеннѐ 

сукупності соціальних норм (на рівні знань, умінь, навичок, ставлень у 

межах певної сфери діѐльності), спільних длѐ різних представників певного 

соціуму – сучасна тенденціѐ в педагогічній трактовці компетенції, ѐка 

виступаю еталоном, критеріальноя моделля длѐ характеристики 

досѐгнень особистості, тобто її компетентності (Малик, 2007, с. 72). 

Слід наголосити, що цѐ компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк особистісна 

категоріѐ, в ѐкій доміную прикладний характер: вона охопляю процес і 

результат опануваннѐ й використаннѐ особистістя вокаліста-естрадника 

культури в галузевій діѐльності (професійна культура) зокрема та 

життюдіѐльності в цілому засобами мови. Серед основних ѐкостей 

особистості виділѐять ерудованість у предметі культури загалом та 

професійній культурі. 

Тобто, культурознавча компетентність маю характер інтегрованого, 

динамічного утвореннѐ, ѐке потребую певної навчальної підготовки. Слід 

розуміти, що найближчоя до естрадного виконавцѐ сфероя ю сфера 

інструментального мистецтва. Традиційноя дисципліноя, ѐка входить до 

більшості освітніх програм із підготовки естрадного виконавцѐ ю 

«Фортепіано». Усталеним ю вивченнѐ в контексті ціюї освітньої компоненти 

поліфонічних творів, класичних та длѐ розвитку техніки. Але ѐкщо подивитисѐ 

на це критично, такий підхід не виправдовую себе длѐ формуваннѐ саме 

індивідуальної траюкторії естрадного виконавцѐ. Спираячись на той факт, що 

студенти-естрадники не володіять достатньоя міроя нотноя грамотоя та 

відповідними знаннѐми, такий класичний підхід викликаю в них тільки 

відстороненнѐ від класичної, академічної манери, її неприйнѐттѐ. Але, ѐк 

було зазначено вище, підготовка висококваліфікованого фахівцѐ ю 

першочерговоя метоя сучасної освіти, а культурознавча компетентність 
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майбутнього фахівцѐ свідчить про рівень загальнокультурних і 

профкультурних ѐкостей (мотиваціѐ, здібності, знаннѐ, уміннѐ, навички, 

досвід та ін.) його потенціалу стосовно до гуманітарних (художньо-

естетичних, наукових, філософських та ін.) і проффункціональних напрѐмів. 

Отже, длѐ збереженнѐ індивідуальної траюкторії розвитку, а також длѐ 

створеннѐ обізнаної професійної особистості можливо слід мінѐти вектор 

наповненнѐ дисципліни «Фортепіано». Одним із таких способів 

некардинальних змін може стати зверненнѐ до сучасних обробок класичної 

музики. На сьогодні ю низка композиторів (навіть скоріше аранжувальників), 

ѐкі створяять спрощені варіанти, обробленої класичної музики відповідно 

до різних жанрів. Зрозуміло, що першочерговим повинно стати 

прослуховуваннѐ першоджерела, з метоя продемонструвати зразок, ѐкий не 

втратив актуальності. Длѐ того, щоб вірно спрѐмовувати студента в 

культурознавчий простір, слід порѐд з обробкоя надавати йому завданнѐ 

теоретичного типу. Наприклад, охарактеризувати жанр і стиль обробки. 

Послухати зразок і визначити основні зміни, що відбулисѐ. Сучасні 

естрадники достатньо добре у своїй більшості оріюнтуятьсѐ в сучасних стилѐх, 

тому таке завданнѐ сприѐтиме активізації вже існуячих знань, ѐкі вони 

отримуять на занѐттѐх із вокалу та поглиблення їх через певний арочний тип 

мисленнѐ з академічноя музичноя думкоя.  

Одним із доцільних методів підсиленнѐ культурознавчої 

компетентності відповідно до комунікаційних її складових, може стати така 

форма роботи з фортепіано, ѐк-от: студентові запропонувати класичну тему, 

можна також у спрощеному варіанті, а в подальшому він повинен підготувати 

есе на тему «У ѐкому стилі він хотів би зробити аранжуваннѐ ціюї теми». 

Безумовно, що найвищим результатом була б спроба імпровізації на 

запропоновану тему, але це залежить тільки від загального рівнѐ студента. 

Також одним із методів, ѐкі можливо використовувати в освітньому процесі 

длѐ формуваннѐ культурознавчої компетентності майбутніх естрадних 

виконавців, ю традиційний підбір акомпанементу під мелодія. При цьому, 

рекомендовано брати мелодія простого, романсового складу, ѐка дозволить 

широкий вибір варіантів реалізації голосових і супровідних можливостей. 

Головноя умовоя длѐ таких завдань повинна стати вербальна та слухова 

активність студента. Йдетьсѐ не про формальне виконаннѐ завданнѐ, а його 

глибоке переосмисленнѐ відповідно до своюї специфіки. Основноя метоя 

повинна зберігатись ідеѐ не отриманнѐ продукту самостійної роботи ѐк 

результату навчаннѐ. Процес підготовки повинен бути надметоя освітнього 

процесу. Це обґрунтовано тим фактом, що вокальне мистецтво, 
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першочергово естрадне, ю масовоя культуроя, ѐка за призначеннѐм, 

охопляю специфічні різновиди духовного виробництва, розрахованого на 

«середнього» споживача та спрѐмована сьогодні на відображеннѐ всіх 

побутових цінностей соціуму, тіюя культуроя чи субкультуроя, ѐка виникаю у 

дзеркалі історичних подій. Вокально-естрадна музика в цілому ю потужним 

дзеркалом соціально-історичного континууму її функціонуваннѐ. Це 

пов’ѐзано з тим фактом, що одніюя з умов ю фактор її тиражуваннѐ, що 

можливо тільки за умов насиченості своюрідними інтонаційними, 

словесними, стильовими формулами часу. Йдетьсѐ про те, що естетичні 

параметри взаюмодії масового естрадно-музичного мистецтва з реципіюнтом, 

споживачем вокального-естрадного продукту ґрунтуятьсѐ на 

культурологічно-соціологічних чинниках, ѐкі спрѐмовані на відображеннѐ всіх 

зазначених факторів длѐ створеннѐ комунікаційного простору.  

У процесі створеннѐ комунікації в просторі естрадно-вокальної 

музики відповідальна роль належить саме виконавцеві, ѐкий ю носіюм 

композиційно-сценічних надбань у втіленні пісенного номеру та донесенні 

його змістового наповненнѐ до реципіюнта. Естрадний співак існую на межі 

суспільної думки, композиторського задуму та інтерпретації. Виконавець 

трактуютьсѐ ѐк представник соціально-культурної сфери, його місіѐ – бути 

провідником до прийнѐтих у суспільстві цінностей і ідеалів, його діѐльність 

пов’ѐзана зі спілкуваннѐм, публічними виступами. Естрадне вокальне 

виконавство – це такий різновид художньої комунікації, де через 

узагальнену музично-артистичну форму відбуваютьсѐ вид діѐльності, ѐкий 

використовую певні універсальні длѐ лядської спільноти канони та існую у 

виглѐді сценічної постановки та пропагую певні ціннісні концепти культури.  

Це обумовляю потребу в підвищенні ерудованості майбутнього 

фахівцѐ у змісті культури в цілому (системна обізнаність у сукупності 

значеннювих духовно-матеріальних артефактів і засобах комунікації, 

необхідних у культурно-соціальному середовищі) та його професійної 

культури (культуродоцільні ѐкості майбутнього фахівцѐ відповідно до 

освітньо-професійної компетенції: критеріїв, параметрів і рівнів 

професійної освіти; процесу та результату профдіѐльності: володіннѐ та 

адекватне використаннѐ профетикету, корпоративних традицій, службових 

мов обміну інформаціюя та ін.).  

За сутністя, це оперуваннѐ до їх можливості сприйнѐттѐ. Серед 

основних чинників дослідники художньо-естетичного сприйманнѐ 

передусім виділѐять такі психологічні ѐкості та характер процесу, ѐк: 

мотиваціѐ, спостережливість, уважність, пам’ѐть, у тому числі зорова, уѐва, 
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емоційність, емпатіѐ, зокрема, й рівень загального розвитку реципіюнта та 

ретранслѐтора в цілому. Психологічний характер процесу проѐвлѐютьсѐ, по-

перше, через виокремленнѐ й переживаннѐ особистісного змісту, 

опануваннѐ зв’ѐзків із власноя індивідуальноя траюкторіюя, що міститьсѐ у 

творі мистецтва, по-друге, через перевтіленнѐ в художня реальність і 

співпереживаннѐ закладеного в мистецькому творі змісту, по-третю, 

відбуваютьсѐ мисленнѐ не тільки логічне, але й в образах; розпізнаваннѐ, 

розуміннѐ, встановляваннѐ естетичної цінності об’юктів художньої та 

реальної дійсності на підставі відповідних знань і вмінь (естетичне 

судженнѐ)), умови (середовище, в ѐкому відбуваютьсѐ естетичне 

сприйманнѐ; естетична діѐльність/ творчість) і засоби (індивідуальний 

підхід; наслідуваннѐ (мімезис); емпатіѐ; асоціації, порівнѐннѐ нової 

інформації з тіюя, що ю у свідомості (пам’ѐті), з власними цінностѐми тощо).  

Художньо-естетичне сприйманнѐ ю невід’юмним увиразником 

культурознавчої компетентності, оскільки не тільки займаю безпосередню 

місце в її структурі, відповідаю духовній сутності культури, реалізую її функції, 

але й маю особистісно оріюнтований, специфічно діѐльнісний, інтегрований і 

динамічний характер. Це категоріѐ, що передбачаю у своїй структурі 

потенціал і діѐльність особистості з тими самими провідними структурними 

компонентами, ѐк-от: мотиваціѐ, емоційна чуттювість, знаннѐ (художнѐ 

грамотність), уміннѐ й навички робити оцінку й оперувати засобами 

вербальних і невербальних систем різних видів музичної творчості. Звернімо 

увагу, що провідними елементами сутності художньо-естетичного 

сприйманнѐ ѐк процесу визначаять не стільки встановленнѐ значеннѐ 

зображуваного чи констатації відомих елементів дійсності, а виокремленнѐ 

та переживаннѐ особистісного змісту, що міститьсѐ у творі мистецтва, 

можливість перевтіленнѐ в художня реальність і співпереживаннѐ її героѐм 

(Аристова, 2016). Суголосним останній здатності – до переживаннѐ – ю думка 

про переживаннѐ різнорідних психологічних процесів (напр., конфлікту; 

емпатії) особистістя. Проте більша увага у визначенні понѐттѐ «художньо-

естетичне сприйманнѐ» приділѐютьсѐ естетичним почуттѐм від дійсності 

(Єжова, 2007), відчуттѐм насолоди (зокрема, естетичної) від прекрасного в 

дійсності. Естетична творчість лядини ю сутнісний елемент художньо-

естетичного сприйманнѐ. Знаннѐ, уміннѐ, здатності, навички та ставленнѐ 

постаять ѐк духовно-практичний досвід, що маю учень, і розглѐдаятьсѐ в 

контексті пізнаннѐ художнього твору, наприклад, розуміннѐ учнем змістового 

та конструктивного компонентів музичного твору-взірцѐ, здатність цілісно й 

осмислено сприймати художній образ ѐк юдності виражальних засобів і 
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задуму автора; уміннѐ не тільки проаналізувати художній твір за істотними 

рисами, але й висловити свою ставленнѐ до нього, поѐснивши його: дати 

емоційно-особистісну, морально-естетичну оцінку твору живопису; 

І. Дичківська указую на низку необхідних здібностей і вмінь у визначенні рівнѐ 

розвитку художньо-естетичного сприйманнѐ, наприклад, уміннѐ сприймати 

художній твір: виѐвлѐти тематичний задум і художня ідея, аналізувати 

структуру твору, визначати авторське ставленнѐ до персонажів, розглѐдати 

художні засоби в юдності зі змістом – їх ролі в реалізації автором свого 

тематичного та ідейного задуму (Дичківська, 2004). 

Художньо-естетичне сприйманнѐ ѐк результат розкриваютьсѐ завдѐки 

таким елементам, ѐк: духовне збагаченнѐ в цілому та підвищеннѐ мотивації, 

розширеннѐ й корекціѐ оріюнтацій і цінностей; розвиток світоглѐду, чуттювості, 

спостережливості, почуттѐ міри, гармонії, самоаналізу, естетичного смаку, 

творчої уѐви; зваженості оцінок (Луговий, 2009). Потреба художньо-

естетичного сприйнѐттѐ дозволить долучити до інструментального класу з 

фортепіано знаннѐ з інших дисциплін, що сприѐтиме поглиблення 

інтегрованих підходів. Важливим фактом буде практична оріюнтованість даної 

роботи, її відповідність індивідуальній траюкторії розвитку. Зануреннѐ у свої 

враженнѐ, у свої відчуттѐ, асоціаціѐ з музичним матеріалом із подальшим 

ототожняваннѐм з відповідноя епохоя призведе до створеннѐ естетично-

наповненого змістового твору, навіть за його елементарного технічного 

втіленнѐ. Адаптаціѐ культурного змісту сприѐтиме диференціації у виборі 

емоцій і стилів виконаннѐ власного вокального репертуару, передбачення 

можливостей сприйнѐттѐ себе – іншими. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Підсумовуячи вищенаведене, можна стверджувати, що інтегрованість, ѐка 

спрѐмована на врахуваннѐ індивідуальної стратегії розвитку студента, 

повинна мати в собі поклик до формуваннѐ певної культурознавчої 

компетентності, ѐка повинна поюднувати в собі стандарти загальні й фахові 

компетентності відповідно до стандарту, але й прѐмо та опосередковано 

акцентувати увагу на комплексній індивідуально-психологічній властивості 

особистості, в ѐкій емоційна реакціѐ поюднуютьсѐ з аналітико-синтетичноя 

діѐльністя свідомості. Культурознавча компетентність у естрадних 

виконавців, можна формувати через інструментальне мистецтва, зокрема 

на дисципліні «Фортепіано», де важливості набуваю не кінцевий продукт, 

програмні результати навчаннѐ традиційно трактовані ѐк уміннѐ володіти 

інструментом, а скоріше ѐк процес і результат художньо-естетичної 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 1 (105) 

423 

діѐльності сприйнѐттѐ музичного твору у процесі його переосмисленнѐ 

відповідно до власних уподобань з урахуваннѐм вікового досвіду поколінь. 

Перспективами даного дослідженнѐ ю втіленнѐ зазначених у ньому 

методів на практичних занѐттѐх із «фортепіано», тобто підготовка та 

проведеннѐ повноцінного експерименту длѐ аналізу можливостей 

досѐгненнѐ зазначеної культурознавчої компетентності, ѐк узагальненнѐ 

низки компетентностей, затвреджених у Стандарті. Саме такий підхід 

дозволить проѐвлѐтисѐ комплексу індивідуально-психологічних і прикладних 

властивостей особистості під час художньо-творчого освоюннѐ дійсності. 

Провідними ѐкостѐми особистості в цьому процесі ю мотиваціѐ до художньо-

естетичного об’юкта, ѐким ю першочергово його власна творчість та власна 

естрадно-вокальна діѐльність, відповідні знаннѐ, його особисті здібності та 

вміннѐ. Засади інтегрованості й динамічності сприѐять адаптованості 

культурного змісту компетентності майбутнього фахівцѐ до різних обставин і 

дозволѐять корегувати їх ѐкісні та кількісні характеристики.  
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РЕЗЮМЕ 
Курышев Евгений. Основные векторы формированиѐ культуроведческой 

компетентности у студентов специальности «Музыкальное искусство» (направление 
«Эстрадный вокал») средствами инструментального искусства. 

Автор исследует сущность подготовки эстрадного исполнителѐ в 
контексте прохождениѐ дисциплины «Фортепиано». Подчеркиваетсѐ роль 
методического значениѐ сопутствуящих дисциплин относительно основной 
траектории развитиѐ студентов, а именно инструментального исполнительства 
длѐ подготовки вокалиста. Рассмотрены конкретные методы, направленные на 
формирование культурознаниѐ с учетом непосредственно эстрадной специфики при 
этом, учитываятсѐ параллельное развитие инструментального исполнительства. 
Доказано, что общее понимание культурного положениѐ в социуме способно влиѐть 
непосредственно на развитие личности вокалиста, а также помогает 
сформировать правильный вектор его деѐтельности, обеспечить успешность 
реализации его в исполнительской деѐтельности.  
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Ключевые слова: вокал, эстрадный исполнитель, художественно-
эстетическое восприѐтие, культурознание, компетентности. 

SUMMARY 
Kuryshev Eugene. The main vectors of the formation of cultural competence in 

students majoring in “Musical Art” (direction “Pop Vocal”) by means of instrumental art. 
In this article, the author explores the essence of training a pop singer in the context of 

studying the discipline “Piano”. The methodological significance of related disciplines in relation 
to the main trajectory of students’ development, namely instrumental performance for vocalist 
training, is emphasized. Special emphasis is placed on the general cultural component in pop 
vocalists training, on the social significance of the figure of the vocalist in the context of cultural 
formation. In order to understand a song and really be on the same wavelength with the 
recipient, it is not enough for a pop singer to sing well, he must immerse himself deeply in the 
lyrics, music content, not only his life experience but the life experience of his potential recipient, 
formed under the influence of all components of the historical formation. This competence is 
considered as a personal category, which is dominated by the applied nature: it covers the 
process and result of mastering and using the personality of a vocalist-pop culture in the industry 
(professional culture) in particular and life in general by means of language. Among the main 
personality traits is erudition in the subject of culture in general and the professional culture of 
pop vocalists. The article defines that cultural competence has the character of an integrated, 
dynamic quality that requires some training, which can be based on a conglomeration of 
combinations of theoretical and practical disciplines of the normative cycle of training. The 
connection with artistic communication is indicated, where through a generalized musical-artistic 
form there is a kind of activity that uses certain universal canons for the human community and 
exists in the form of stage production and promotes certain value concepts of culture. 
Considerable attention is also paid to perception as a manifestation of artistic and aesthetic 
activity, which highlights such psychological qualities and nature of the process as motivation, 
observation, attention, memory, including visual, imagination, emotionality, empathy, including 
the level of general development of the recipient and the repeater as a whole. The conclusions 
outline cultural competence, which should combine the standard of general and professional 
competence that meets the standard, but also, directly and indirectly, emphasize the complex 
individual psychological characteristics of the individual, in which the emotional reaction is 
combined with analytical and synthetic activities of consciousness by the development of the 
individual strategy of students. 

Key words: vocals, pop performer, artistic and aesthetic perception, cultural studies, 
competence. 

 


