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Етикет

Етикет - сукупність правил поведінки, 
що регулює зовнішні прояви людських 
взаємин, а саме:

 поведінка в громадських місцях;

 поводження з оточуючими людьми;

 форми звертання і привітання;

 одяг , тощо…



Етика та Мораль

Етика - наука про мораль

Мораль — це сукупність правил і норм, 
які врегульовують
взаємовідносини між
людьми у суспільстві



Сценічна етика –
сукупність правил і норм, 

які врегульовують
взаємовідносини між
партнерами на сцені та 
глядачами в залі
в процесі
будь-якого сценічного дійства
(вистава, концерт, публічні
заходи і т.п.)



Сценічна етика- особлива царина 
знань, що дає змогу всім учасникам 
творчого процесу

 не втрачати взаємоповагу 

 ефективно взаємодіяти 

Саме тому, надзвичайно важливо 
дотримуватись правил поведінки у 
глядацькій залі, на сцені та за 
лаштунками.



Норми етикету сучасного 
музиканта

 Любити музику у всіх її проявах

Адже всі музичні стилі мають право на існування. 

 Поважати творчу особистість

Кожен музикант по-своєму грає на музичних інструментах. Інколи, можна у 
підземному переході почути кращу гру, ніж на концерті.

 Зберігати свою гідність.

Люди, які в образливій формі критикують творчість інших, перш за все показують

себе з негативного боку.



Норми етикету сучасного 
музиканта

 Бути тактовним

Якщо молодий виконавець тільки-но почав творити і не все в нього 

виходить гарно (адже в наш час не всі народжуються Бетховенами), треба 

дати йому пораду у ввічливій формі, не ображаючи при цьому музиканта.

 Бути чесним з самим собою

Якщо хтось грає на музичному інструменті краще вас, треба це чесно 

визнати. Підняти собі планку та працювати над собою.



Правила поведінки на концерті 

 Обирай  відповідний одяг

Пам'ятай, на тебе має бути приємно подивитися, а не 

розглядати впродовж всього концерту. 

 Будь пунктуальним 

Якщо все ж таки спізнився, ніколи не заходь до зали 

поки не розпочнуться аплодисменти

.



Правила поведінки на концерті 

 Не бери з собою багато речей

Можливо, тобі знадобляться тільки вхідний квиток, 

гроші для програмки чи буфету та ключі від квартири. 

Всі ці речі можна помістити в зручне місце, звідки 

вони не будуть випадати. 

.



Правила поведінки на концерті

 Вимкніть телефон

 На концерті головна – музика!

Тому основний принцип присутності в залі –

"як найменьше звуків!".



Правила поведінки на концерті

 Вживати їжу рекомендують  за годину до концерту. 

 !!! Постарайся не використовувати сильні парфуми

 !!! Ніколи не аплодуй між частинами великого твору

Аплодисменти - це єдиний допустимий спосіб висловлення твого захоплення 

грою музикантів, також не варто ділитися своїми враженнями з сусідами під час 

виступу. 



Пам'ятай!

Виконавці на сцені та глядачі у залі  прагнуть  
отримати позитивні враження від  зустрічі.

Дякую за увагу!!!
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