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Основним критерієм професійної культури сучасного викладача музичного мистецтва як передумови 
його якісного педагогічного самовираження, виступає фахова компетентність, що передбачає здатність до 
музично-освітньої діяльності на основі знань, досвіду, ціннісних орієнтирів, набутих здібностей у процесі 
фахової підготовки. Професійна культура сучасного викладача музичного мистецтва найбільш ефективно 
формується за умов взаємодії комплексу вокально-хорових та диригентсько-педагогічних навичок, необ-
хідних майбутньому викладачу музичного мистецтва у його професійній діяльності та їх творчому засто-
суванні у самостійній роботі. У статті охарактеризовано специфічні принципи просторового середовища 
як чинника формування професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва у процесі 
диригентсько-хорової підготовки. Визначено важливість реалізації компетентності просторового відчуття 
учасників хорового колективу, а також зростання інтерактивної ролі особистості у диригентсько-хоровій 
діяльності. Розглянуто основи музичної акустики та її роль у формуванні професійної культури майбут-
ніх викладачів музичного мистецтва.
Ключові слова: майбутній викладач музичного мистецтва, професійна культура, диригентсько-хорова 
підготовка, просторове середовище, акустика. 

Постановка проблеми. Одним із найважли-
віших напрямів сучасної освітньої політики 

є модернізація української освіти на всіх її рівнях. 
Центральне місце в реформуванні освітнього про-
цесу посідає забезпечення якості навчання і під-
вищення його рівня. Це водночас мета і результат 
діяльності кожної освітньої організації. Особливо-
го значення за таких умов набуває підвищення 
професіоналізму викладачів, формування квалі-
фікованого педагогічного складу. Виняткова роль 
музичної освіти в сучасному світі ставить про-
блему підготовки фахівців на пріоритетне місце, 
а також впливає на престиж і соціальний статус 
професії викладача музичного мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наукових дослідженнях, присвячених пробле-
мам музичної акустики і просторового відчут-
тя учасників хорового колективу (В. Багадуров, 
Ю. Кузнєцов, В. Морозов, В. Сафонова, Є. Скучик 
та ін.), частково висвітлено аспекти впливу му-
зичної акустики та просторового розташування 

учасників хорового колективу на якість хорового 
звучання. Також є низка досліджень, зосередже-
них на підготовці майбутнього викладача музич-
ного мистецтва у процесі диригентсько-хорового 
навчання (А. Козир, Л. Костенко, Лінь Хай та ін.). 
Водночас проблема просторового середовища 
залишається актуальною і потребує наукового 
обґрунтування, зокрема створення просторово-
акустичної мікротехнології формування профе-
сійної культури майбутнього викладача музично-
го мистецтва у диригентсько-хоровій підготовці.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Актуальність проведеного досліджен-
ня зумовлена  аналізом теоретичних і практичних 
обґрунтувань проблеми просторового середовища 
як чинника формування професійної культури 
майбутніх викладачів музичного мистецтва у ди-
ригентсько-хоровій підготовці. Це важливе питання 
не знайшло належного теоретичного і практичного 
розроблення, хоча до сутнісних аспектів профе-
сійної культури викладача (педагогічної творчості, 



«Young Scientist» • № 12 (64) • December, 2018 77
професійного становлення, особистісного і профе-
сійного розвитку викладача, культуротворчої осо-
бистісно-орієнтованої освіти, розвитку професійної 
індивідуальності) звертались у наукових працях 
Ш. Амонашвілі, Є. Барбіна, І. Бех, І. Зязюн, С. Сисо-
єва, С. Смірнов, Г. Шевченко та ін. 

Мета статті. Метою цієї роботи є розкриття 
впливу просторового середовища та акустики 
приміщення на формування професійної культу-
ри майбутнього викладача музичного мистецтва 
під час диригентсько-хорової підготовки.

Виклад основного матеріалу. Просторово-
акустична естетика, що є взаємодією різних скла-
дових, об’єднаними художніми взаємовідносина-
ми у створенні спільної інтерпретації авторського 
тексту музичного твору, має здатність до транс-
формації й можливість переконливого існування 
в різних умовах хронотопу. Простір є «сукупністю 
однорідних об’єктів (явищ, станів, функцій, фігур 
тощо), між якими складаються певні взамовідно-
сини, подібні до звичайних просторових відносин 
(безперервність, відстань тощо)».

Музична акустика є розділом акустики, в яко-
му досліджується широке коло питань музи-
ки та особливості сприйняття музики людиною. 
Особливості таких звуків визначаються тим, що 
музика – є мистецтвом організації вокальних, ін-
струментальних звуків та їх комбінації для до-
сягнення певних естетичних й емоційних ефек-
тів у слухача. Музична акустика формує широке 
поле міждисциплінарних досліджень для фахів-
ців, що вивчають проблеми генерації музичних 
звуків, передавання таких звуків від джерела до 
слухача, сприйняття цих звуків. У досліджен-
нях із музичної акустики, беруть участь фахівці 
з різних галузей – фізики, музиканти, психоло-
ги, фізіологи, отоларингологи, інженери-елек-
трики й інженери-механіки, архітектори. Осо-
бливе значення цього розділу акустики полягає 
у тому, що під час вивчення проблем музичної 
акустики, формується міст між наукою та мисте-
цтвом. Зокрема, формоутворювальним чинником 
професійної культури майбутнього викладача 
музичного мистецтва є просторове середовище 
та музична акустика. 

На нашу думку, необхідно сформулювати ряд 
специфічних принципів реалізації просторового 
відчуття та формування професійної культури 
учасників хорового колективу у диригентсько-
хорової підготовці, а саме: принцип розширення 
звукової палітри диригентсько-хорової діяль-
ності; принцип інтеграції всіх складових дири-
гентсько-хорової діяльності; принцип зростання 
інтерактивної ролі особистості у диригентсько-
хоровій діяльності; принцип акустичної автоном-
ності диригентсько-хорової діяльності; музично-
дидактичний принцип інтонаційності [10].

Методи, які забезпечують реалізацію компе-
тентності просторового відчуття та формування 
професійної культури учасників хорового колек-
тиву у диригентсько-хоровій підготовці: застосу-
вання образних моделей диригентсько-хорового 
тезаурусу; добір творчих завдань, що характе-
ризують хорову повноту і насиченість звучання; 
полісенсорне освоєння диригентсько-хорової ді-
яльності; застосування програм аудіо-редакто-
рів, які передбачають можливості внесення змін 
у звукову палітру виконання, активізують темб-

рову фантазію студентів і розвивають здатність 
до віртуального хорового звучання, відповідного 
його відтворення та сприйняття [10].

Успішність роботи в навчальному хоровому 
колективі залежить від вибору доцільної мето-
дики, що відповідає умовам колективного співу. 
Вокальний розвиток учасників хорового колек-
тиву залежить від особливостей спільного співу, 
основою для розуміння яких слугують положен-
ня музичної акустики. Керівникам хорових ко-
лективів необхідно знати як акустичні законо-
мірності впливають на формування співацького 
голосу в хорі, які його властивості розвиваються 
автоматично, а які потребують спеціальних сти-
мулювальних індивідуальних методик.

Музична акустика ґрунтується на фізич-
ній акустиці і психофізіології сприйняття. Різні 
властивості музичного звуку: гучність, трива-
лість, тембр, висота – це результат відображен-
ня об’єктивних фізичних властивостей: частоти 
коливань джерела звуку, інтенсивності звукових 
хвиль, тривалості їх поширення і складу зву-
ку. На сприйняття впливає співвідношення між 
різними властивостями музичного звуку, напри-
клад, рівень сприйняття висоти звуку залежить 
від його гучності, тембру і тривалості, а відчуття 
гучності – від висоти звуку, тембру тощо. У спі-
вацькому голосі вони мають свої особливості. 

У концепції Т. Смирнової [9, с. 54, 57] заува-
жено, що важливим чинником якісного звучання 
хорового колективу є не тільки кількісний і якіс-
ний підбір співаків, а й правильне розташування 
на концертній площадці усього хору та окремих 
його голосів. У хоровій теорії й практиці втіле-
но такі принципи доцільного добору та розподі-
лу голосів у хорових партіях: усі голоси кожної 
партії мають відповідати один одному своїми 
тембрами і звуковими діапазонами; місце членів 
хорового колективу під час підготовчої роботи 
на концертних виступах завжди має бути по-
стійним. Це дає змогу одержувати добрий стрій 
та ансамбль окремих партій, досягати звуково-
го згуртування. Правильне розташування хору 
дозволяє витрачати диригентові значно менше 
часу на репетиціях. Для забезпечення найкращої 
звучності хору чимале значення мають просто-
рово-акустичні властивості приміщення. Харак-
терні ознаки несприятливої акустики в репе-
тиційному залі: слабкість загального звучання 
хору і розрізненість у звучанні окремих партій; 
крикливість, різкість й недостатня чіткість ди-
намічних відтінків у звучанні (особливо жорстке, 
задавлене форте та глухе піано); швидка стом-
люваність хорових співаків, що шкідливо позна-
чається на якості виконання твору.

Типовими заходами щодо зменшення просто-
рово-акустичних недоліків приміщення називають 
такі: розташування чоловічих партій вище, ніж 
жіночих (приблизно на голову); постановка жінок 
у два ряди, один вище другого. Для забезпечен-
ня злагодженого звучання хорового колективу 
необхідно розташовувати його невеликим півколом 
або по прямій лінії з невеликими закругленнями 
по краях. Практика виконання хорових творів із 
супроводом фортепіано свідчить, що інструмент 
доцільно розмістити посередині, перед хоровим 
колективом, аби виконавець партії фортепіано 
міг бачити диригента, або ж, у крайньому разі, – 
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праворуч від диригента (біля партії альтів і басів). 
Якщо хор виступає у супроводі якогось ансамблю 
чи оркестру, останній розміщується попереду, а 
хоровий колектив – невеликим півколом позаду. 

Висновки і пропозиції. Зауважимо, що про-
сторовий чинник хорового звучання – одна 
з основних умов формування професійної куль-
тури майбутніх викладачів музичного мистецтва 
у диригентсько-хоровому навчанні. Саме дотри-
мання просторового чинника хорового звучання 
забезпечує регулювання динамічного балансу, 
реалізацію тембрально-звукових ефектів під час 
просторового розгортання голосів, розташуван-

ня голосів по всій лінії звучання. Зважаючи на 
викладене, доходимо висновку, що естетичні ви-
моги до звучання навчального хорового колекти-
ву зумовлені просторово-акустичними умовами. 
В умовах хорового виконання у приміщенні осо-
бливого значення набувають його акустичні па-
раметри і закономірності відлуння звукової па-
літри. Успішність і якість навчального процесу 
у хоровому колективі значною мірою залежить 
від акустичного фону та просторового середови-
ща, що стає чинником формування професійної 
культури майбутніх викладачів музичного мис-
тецтва у диригентсько-хоровій підготовці.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА И АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
 
Аннотация
Основным критерием профессиональной культуры современного преподавателя музыкального ис-
кусства как предпосылки его качественного педагогического самовыражения, выступает профессио-
нальная компетентность, которая предусматривает способность к музикально- образовательной дея-
тельности на основе знаний, опыта, ценностных ориентиров, приобретенных способностей, в процессе 
профессиональной подготовки. Профессиональная культура современного преподавателя музыкально-
го искусства наиболее эффективно формируется в условиях взаимодействия комплекса вокально-хо-
ровых и дирижерско-педагогических навыков, необходимых будущему преподавателю музыкального 
искусства в его профессиональной деятельности и их творческом применении в самостоятельной рабо-
те. В статье охарактеризованы специфические принципы пространственной среды как фактора фор-
мирования профессиональной культуры будущего преподавателя музыкального искусства в процессе 
дирижерско-хоровой подготовки. Определены важность реализации компетентности пространствен-
ного ощущения участников хорового коллектива, а также рост интерактивной роли личности в дири-
жерско-хоровой деятельности. Рассмотрены основы музыкальной акустики и ее роль в формировании 
профессиональной культуры будущих преподавателей музыкального искусства.
Ключевые слова: будущий преподаватель музыкального искусства, профессиональная культура,  
дирижерско-хоровая подготовка, пространственная среда, акустика.
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SPATIAL ENVIRONMENT AND ROOM ACOUSTICS IN THE FORMATION 
OF PROFESSIONAL CULTURE OF A FUTURE MUSIC TEACHER 

Summary
The main criterion of professional culture of a contemporary music teacher as a prerequisite of their ped-
agogical self-expression is a professional competence, which presupposes the ability to musical and educa-
tional activity based on knowledge, experience and acquired values in the process of professional training. 
Professional culture of a contemporary music teacher is most effectively formed under the conditions of 
interaction of a complex of vocal and choir, as well as conductorial and educational skills, necessary for 
a future music teacher in their professional activity, and their creative application in independent work. 
The paper characterizes specific notions of spatial environment as a formation factor for professional 
culture of a contemporary music teacher in the course of conductorial and choir training. It outlines the 
importance of implementing the competence of spatial feeling of choir participants, as well as the growth 
of an interactive role of an individual in conductorial and choir activity. The paper considers the basics 
of music acoustics and its role in the formation of professional culture of a contemporary music teacher.
Keywords: future music teacher, professional culture, conductorial and choir training, spatial environ-
ment, acoustics.


