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процесу викладання основ взаємного існування мистецтва фотографії та 

графічного дизайну. 
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ПІДГОТОВКА, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА СЦЕНІЧНА 

ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ ТВОРЧИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНЦЕРТНИХ ЗАХОДІВ 

 

Проблематикою даної теми, зацікавлені майже усі керівники творчих 

колективів, дуже часто виникають проблеми з даними аспектами концертної 

діяльності. Учасники творчих колективів, як правило,не підготовлені до 

складностей,які супроводжують проведення концертних заходів різноманітного 

рівня. Студенти вищих учбових закладів творчих спеціальностей, мають досвіт 

концертних виступів, але зовсім не орієнтуються в організації, підготовці, 

проведенні та сценічної культури поведінки, при проведенні концерту. Метою 

цієї праці є розкрити та звернути увагу на ці проблеми, для удосконалення 

проведення концертних заходів. 

Для більш ефективної роботи та якісного виступу колективу на концерті 

керівник(диригент) повинен провести організаційну бесіду з усіма учасниками 

творчого колективу, впевнитися що кожний гравець у команді розуміє свої 

обов’язки, так мовити своє місце на кожному етапі підготовки, а також 

безпосередньо під час концерту. 
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Перший етап – підготовка. Тематика концерту (важливо пояснити чому 

присвячений виступ,яка його мета, можливий слухач,підбір репертуару); 

Концертний майданчик (розуміння звучання на вулиці чи концертному залі, 

відповідно розуміти розміщення колективу); Час виступу (освітлення сцени, 

контрольний час збору колективу) 

Другий етап - організація: керівникам(диригентам) бажано звернути 

увагу колективу, переконатися у усвідомленні,важливості та відповідальності 

кожного учасника колективу на такі речі як стратегія прибуття та розміщення 

на сцені,репетиційні заходи (технічна, генеральна репетиція), кількість 

учасників на сцені (стільці,якщо потрібно, пюпітри, костюми) вміння 

користуватися під звуковою апаратурою, вхід та вихід зі сцени.  

Третій етап-проведення - найважливіший етап концертного заходу, 

безпосередньо  пов’язаний з виступом. На даному етапі важливо звернути увагу 

на такі моменти як:  Час збирання колективу біля концертного майданчика, 

розігрування та налаштування інструментів, сценарій та черга виступу (як що у 

концерті беруть участь інші колективи), максимальна уважність на сцені, тиша, 

вміння не заважати іншим колективам.  

Четвертий етап-сценічна поведінка. Без перебільшень можна говорити 

про те,що цей етап є самий відповідальний та складний у роботі керівника та 

колективу в цілому. Від сценічної поведінки залежить враження глядача 

аматори на сцені чи професіонали. Довгі спостерігання та аналіз різноманітних 

виступів,дозволяють впевнено затверджувати, що не останнім критерієм успіху 

виступу є вміння керівника налаштувати колектив на відповідний емоційно-

психологічний стан. Позитивний настрій повинен повністю перекрити страх 

перед сценою,публічним виступом. Зовнішній вигляд-це перш за все повага до 

глядача,повага до себе,кожний учасник колективу повинен це усвідомити та 

відповідно відноситись до свого сценічного образу. 

Сукупність цих етапів складає важливу частину професійної підготовки 

досвідченого оркестрово-ансамблевого музиканта. Керівники колективів 

повинні приділяти особливу увагу цьому питанню,удосконалювати відношення 

до професійного ставлення поведінки на сцені,а також до попередніх етапів.  

 

 


