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МАНУАЛьНА ТЕХНІЧНА МАЙСТЕРНІСТь ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙбУТНьОГО КЕРІВНИКА ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

Соловйов В.А.
вп «Миколаївська філія 

київського національного університету культури і мистецтв» 

у статті викладені специфічні підходи до глибокого розуміння мануального відтворення характерних 
рис емоційно-образного змісту музики, специфіки явища в цілому, яка визначається як художня модель 
уявного звучання музики. підіймаються питання основних параметрів її ірреальної художньої звукової 
форми – виразових засобів (елементів). розглядаються підходи до якісного оволодіння художньою техні-
кою хорового диригування, в якій об’єкт (мистецтво) та суб’єкт (художник) складають єдине ціле, де ди-
ригент-хормейстер є одночасно і майстром, і матеріалом пластичного музичного мистецтва. акцентується 
увага на тому, що безпосереднім продуктом художньої діяльності диригента-хормейстера є пластичне 
мистецтво диригування – мануально-образний вираз музики, що звучить у його свідомості. у статті на-
голошується на тому, що художній результат є етапним і мета його досягнення перетворюється на худож-
ній засіб відтворення музичного мистецтва, де диригент-хормейстер реалізує себе як художник спочатку 
у мануально-пластичному мистецтві, а через нього – у реальному хоровому звучанні. підкреслюється, 
що хорове диригування є не лише музично-виконавською, але й художньо-пластичною діяльністю, яка 
обумовлена музичним мисленням хормейстера.
Ключові слова: хорове диригування, мануальна модель музики, художньо-творча діяльність, мануальне 
мистецтво, художня образність.

постановка проблеми. Сьогодні в галузі 
освіти надзвичайною актуальністю є про-

блема підготовки висококваліфікованого керівни-
ка творчого колектива. на жаль, сучасна молодь 
не завжди шанує гуманістичні ідеали, які про-
пагуються високохудожніми творами музичного 
мистецтва. Справитися з цією ситуацією може 
лише добре підготовлений керівник творчого ко-
лективу. Й тому формуванню музичної культури 
у майбутніх фахівців шляхом сучасної мистець-
кої освіти має надаватися особлива увага. 

на якість професійної музичної освіти, а саме 
на рівень фахових знань та індивідуальних мис-
тецьких потреб студентів-музикантів впливає 
формування практичних вмінь та теоретичних 
знань у процесі вивчення музичних дисциплін. 
«хорове диригування» є однією з провідних дис-
циплін підготовки сучасного керівника творчого 
колектива, а інтерпретаційний аспект диригент-
сько-хорового виконавства – один з основних 
унікальних явищ музичної культури, який зда-
тен впливати на професійне формування ква-
ліфікованого керівника хорового колективу.  
це явище музичної культури ми спробуємо до-
слідтити як мануальне моделювання образного 
задуму хормейстера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
розвиток практики диригентсько-хорового мис-
тецтва пов’язаний із теоретичним осмисленням 
даного виду виконавства. дослідження сутності 
диригентської та хормейстерської професій від-
бувалося за декількома напрямами. ідеї куль-
турологічного, музично-естетичного, соціаль-
но-психологічного, психолого-педагогічного 
та музикознавчого характеру у розкритті цієї 
теми неодноразово висувалися в сучасній ві-
тчизняній та зарубіжній науці. це роботи з про-
блем творчості та, зокрема, музичної творчості як 
культурологічного феномену (М. каган, Ю. крем-
льов, л. левчук, М. Бровко, т. Гуменюк та ін.). ва-
гомий внесок у розробку проблеми диригентської 

майстерності (включаючи проблематику теорії 
та техніки хорового диригування, а також хормей-
стерської інтерпретації музичних текстів) склали 
роботи М. канерштейна, н. Малька, л. Маталаєва, 
і. Мусіна, к. ольхова, к. пігрова та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. на сьогоднішній день питан-
ня професійного формування кваліфікованого 
керівника хорового колективу стоїть надзвичай-
но гостро і визначення істинної природи мисте-
цтва диригування хором, його сутності, загальних 
та специфічних мистецьких закономірностей, пи-
тання розкриття творчої взаємодії диригента і хо-
рового колективу, на нашу думку, є дуже вчасною 
для вирішення цієї надважливої проблеми.

Мета статті. дослідити специфіку мануально-
го моделювання образного задуму хормейстера 
як мистецтва образного управління художньою 
стороною колективного виконавства.

Виклад основного матеріалу. психологи часто 
використовують поняття «моделювання» стосов-
но тих або інших психічних процесів, у тому чис-
лі – емоцій. однак ми розглядатимемо художнє 
моделювання мистецького явища, що існує по-
тенційно – моделювання музики, яка уявно зву-
чить у свідомості диригента-хормейстера, а, від-
повідно, й про художні емоції.

під таким моделюванням розуміється як 
мануальне відтворення характерних рис емо-
ційно-образного змісту музики, так і основних 
параметрів її ірреальної художньої звукової 
форми – виразових засобів (елементів). останнє 
обумовлює непересічну структуру мистецтва хо-
рового диригування, специфіку явища в цілому, 
що й визначається як художня модель уявного 
звучання музики.

к. ольхов визначив диригування як «своєрід-
ний переклад музики на мову жестів і міміки, 
переклад звукового образу в зоровий з метою 
управління колективним виконанням» [1, с. 22]. 
але створення зорового пластичного художньо-
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го образу неможливе за допомогою одних лише 
жестів і міміки, як неможливе створення хорео-
графічного художнього образу без виразних ру-
хів. розуміючи це і намагаючись вирішити дане 
протиріччя, ольхов пише: «Можна сказати, що 
міміка головним чином передає необхідний емо-
ційний стан, а рухи рук управляють технічними 
деталями виконання» [1, с. 23]. 

як техніка ораторського мистецтва вихову-
ється не стільки граматикою, скільки високими 
зразками словесного мовлення, так й істинна, 
художня техніка диригування – носій інтерпре-
таційного начала – виховується передусім висо-
кими зразками музичного мистецтва. при цьому 
диригентська «граматика» – ремесло – теж необ-
хідна. проте, слабке місце усіх правил і вправ 
в тому, що вони безсилі навчити живої мови, 
в тому числі й диригентської, яка формується 
лише у практичній художній діяльності.

Механістична «правильність» виконання того 
або іншого технічного прийому немислима навіть 
на початковій стадії навчання мистецтва диригу-
вання. Ще ж. новерр писав: «якщо навіть кар-
тина нарисована за всіма правилами, в ній може 
не міститися а ні смаку, а ні вишуканості, а ні 
правдивості» [2, с. 71]. 

наведена думка видатного критика є особливо 
актуальною для диригентсько-хорової професії, 
повної протиріч і парадоксів. «диригент – роз-
датчик вступів, інформатор музики, технічний 
визначник і хранитель темпів і тільки, диригент, 
чиї обов’язки – “дати раз” і показати “голосні-
ше – тихіше”, – без такого диригента можна 
обій тися» [3, с. 73], – пише Б. покровський. 

у нашому випадку мова йде про чуттє-
ве пізнання співаками хору диригентського 
суб’єктивного музичного образу, уявного трак-
тування виконуваної музики через сприйняття 
та переживання його мануального, міміко-плас-
тичного мистецтва, основою якого є художня мо-
дель цієї музики.

 Матеріал для побудови художньої моделі 
обов’язково співпадає з матеріалом того або іншого 
виду мистецтва, у нашому випадку – міміко-плас-
тичним. Мануальна модель виступає як «представ-
ник», «заступник» оригіналу – музики, що звучить 
в уяві – у диригентсько-хоровій практиці, а сам 
процес художнього моделювання включає до себе 
як раціональне, так і емоційне начала.

виходячи з вище зазначеного, слід визнати, 
що диригентська мануальна модель є резуль-
татом своєрідного синтезу наукового (логічного) 
та художнього (образного) мислення, результа-
том аналітичного і одночасно емоційного осягнен-
ня музичного твору. концертне диригування, що 
включає у якості основи зразкову модель хорової 
музики, є одним з непрямих критеріїв худож-
ності хорового виконавства. по ньому у значній 
мірі можна судити про неординарність творчого 
мислення, унікальність конкретного художнього 
задуму диригента-хормейстера.

Мануальна модель музики постає як 
зв’язуюча, допоміжна ланка між художнім заду-
мом диригента і вокально-виконавськими діями 
співаків хору.

Мануальна модель музики не є механічним 
рухово-пластичним дублікатом музичного обра-
зу. з одного боку, слід визнати ескізний характер 

мистецтва диригування, з іншого – його творчий 
характер (художнє сполучення пластики та му-
зики), що особливо помітно виявляється при мо-
делюванні сутності музичного образу, його емо-
ційно-смислового змісту.

цілісність мануального відтворення уявного 
звучання музики полягає у її цілісному, формо-
змістовному розумінні. Мова йде про створення 
мануального аналогу основних виразових еле-
ментів звукової форми музики, а також про від-
повідний художньо-пластичний вираз її чуттєвої 
експресії звучання – емоційного змісту.

е. ансерме писав, що жест диригента передає 
не музику, а лише її «внутрішнє начало» [4, с. 13]. 
проте, усе ж таки диригент-хормейстер повідо-
мляє через це начало емоційно-змістовну сутність 
музики. останнє пов’язане з тим, що він свідомо, 
а часом й інтуїтивно ідентифікує цілісний музич-
ний образ з його пластичним еквівалентом, при 
цьому довільно або мимоволі створюючи мануаль-
ний аналог, подібність не лише звукової структу-
ри, але й почуттєвої експресії музики. 

отже, мануальне моделювання музики міс-
тить у собі два найважливіші взаємопов’язані 
аспекти – відтворювально-інформаційний (вияв-
лення основних елементів звукової форми музи-
ки) та інформаційно-творчий (виявлення її сут-
нісного емоційного змісту). якщо перший аспект 
включає як мінімум тактування (відображення 
метро-ритму, темпу і деяких інших виразових 
елементів музики), то другий аспект передбачає 
пластику і експресію жесту (вираз динамічного 
емоційно-образного характеру музики). на дум-
ку в. Медушевського, емоційний образ відносно 
моделювання емоцій в музиці, це «не сполучення 
прийомів, але гнучка, жива структура» [5, с. 23]. 
те ж саме можна сказати й про пластичний емо-
ційний образ у диригуванні – художню модель. 
лише в цьому випадку мистецтво диригування 
як мануальна модель уявного звучання музики 
перетворюється на художній інструмент впливу 
з боку диригента-хормейстера та предмет чуттє-
вого пізнання з боку співаків хору.

Мистецтво диригування як музично-плас-
тична діяльність представляє собою складний 
процес, що включає у себе інтелектуальний, 
емоційний, вольовий, слуховий та моторний 
компоненти, які тісно пов’язані між собою. ясне 
внутрішнє відчуття хорової музики, доволі чітке 
звукообразне уявлення як в цілому, так і в дета-
лях (характер звуковидобування, вокальна мане-
ра і т. ін), є необхідною умовою формування тих 
або інших мануальних виразних рухів, відчуття 
їх внутрішньої наповненості. 

для успішного мануального моделювання пев-
них сторін, якостей і властивостей хорової му-
зики важливо мати чітку художню концепцію її 
виконання – своєрідну інтерпретаційну гіпотезу, 
тобто трактовку музики. лише глибоко продума-
не майбутнє виконання хорового твору, достат-
ньо яскраві музично-виконавські вокальні (ін-
терпретаційні) уявлення диригента-хормейстера 
визначають виникнення відповідних до них мо-
торно-пластичних відчуттів.

Мануальна модель у диригентсько-хоровому 
мистецтві народжується саме в результаті музич-
но-пластичного мислення диригента. інша скла-
дова виразно-образного диригування – технічна 
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майстерність, тобто мануально-пластичний профе-
сіоналізм. Саме диригентське художнє мислення, 
помножене на мануально-технічну майстерність, 
забезпечує виразно-образне диригування, яке емо-
ційно впливає на музичну свідомість і підсвідо-
мість співаків хору. таким чином, у структурі ху-
дожньо-творчої діяльності диригента-хормейстера 
окреслюються принаймні два взаємопов’язані на-
чала – програмуюче, яке визначає формування 
музично-слухових і зорово-пластичних уявлень, 
та реалізуюче, спрямоване на матеріалізацію цих 
уявлень у конкретні рухові акти.

Мануальна модель в умовному розумінні 
є рухомою проекцією музики у просторі. оскіль-
ки головними носіями музичного змісту є висотні 
та ритмічні співвідношення звуків, то вони вияв-
ляються основою не лише слухових уявлень, але 
й рухових відчуттів. звідси виходить наступне 
визначення: диригентські рухи – це спеціально 
відпрацьовані у процесі навчання і творчої прак-
тики виразні, пластичні рухи-дії, яким властивий 
інтонаційно-ритмічний та емоційно-одухотворе-
ний зміст, що обумовлений виконуваною музикою.

Мистецтво диригування засноване передусім 
на художньо-смислових рухах-діях. у процесі ма-
нуального моделювання уявного звучання музики 
остання своєрідно об’єктивується в інакшій ху-
дожньо-семіотичній системі і, тим самим, конкре-
тизується у реальних рухах-діях. художня тех-
ніка диригента хору, умовно кажучи, виявляється 
конкретною матеріальною формою мануально-
пластичного образу, подібного до музичного.

диригентська художня техніка (модель музи-
ки) має співтворчий характер і в процесі свого 
формування відіграє певну роль щодо кінцевого 
становлення і конкретизації уявного музичного 
образу, адже останній зароджується і розвива-
ється одночасно у слуховізуальній і психофізі-
ологічній сферах диригента-хормейстера. так, 
у співставленні почутого уявлення з уявленням 
побаченим відбувається уточнення і корекція як 
вокально-музичних намірів, так і мануальних за-
собів їх здійснення.

далі модель як динамічне, процесуальне яви-
ще виходить на рівень художньо-прикладної 
форми музичної діяльності – етап «взаємодії» 
з хоровим колективом із властивою їй коригую-
чою функцією диригента хормейстера, і тим са-
мим переростає межі власне моделі.

від уявної трактовки, тлумачення музики ди-
ригентом-хормейстером – до її мануально-плас-
тичної моделі, тобто – до мистецтва диригування 

(управління), що несе інтерпретаційне начало, а 
від нього – до фактичної інтерпретації викону-
ваної хором музики, тобто до реальної музичної 
практики, – таким є «діалектичний шлях пізнан-
ня істини», сутності феномену диригування хо-
ром. у цьому перефразованому тезисі з натяком 
на відомий вислів класика вбачається принципо-
ва функція мануального мистецтва диригування 
хором – об’єднуюча.

неможливо висловити художній образ, його 
емоційний зміст поза відповідним психічним 
станом диригента. емоції – психологічне явище, 
властиве людині, а не мистецтву, яке лише ви-
кликає їх в людині.

нотний текст є своєрідною типізацією звуко-
вих образів; він створює нотну схему як носій 
найсуттєвіших сторін хорової композиції. дири-
гування, навпаки, будучи динам ічним художнім 
процесом, фактично «розшифровує» хорову пар-
титуру у зворотному напрямі. воно одночасно 
виявляє як художню ідею композитора у формі 
образно-пластичних рухів, так і суб’єктивні ху-
дожні наміри диригента-хормейстера. якщо нот-
ний текст, фіксуючи істотні якості музики, в ре-
зультаті дає її схему, то мануальне мистецтво 
диригування відтворює хоча й неповний, при-
близний, проте усе ж художній образ майбутньої 
вокально-звукової реальності.

Висновки і пропозиції. одже, художньо-ма-
нуальна модель створюється за допомогою ру-
хово-пластичних дій на основі уявлення про 
цілісність відтворюваного художнього образу. 
художня техніка диригента-хормейстера є но-
сієм мануально-пластичної образності, яка обу-
мовлена виконуваною музикою. з цього вихо-
дить: мистецтво хорового диригування включає 
в себе дворівневу психологічну структуру і ви-
ражає її раціональний і, переважно, емоційний 
компоненти. оскільки диригентські жести-рухи 
складають меншу частину структури рухово-
пластичного процесу (більша його частина – ви-
разні рухи), то й чисто знакові відносини, як і їх 
понятійні значення, посідають відповідно невели-
ке місце у загальному інформаційному спектрі 
мануального мистецтва хорового диригування.

на нашу думку, глибоке осмислення специфі-
ки невербальної мануальної мови диригування, 
як сфери нехудожньої, так і художньої семіотич-
них систем при явному домінуванні останньої, 
буде сприяти художньо-мистецькому розвитку 
майбутнього високопрофесійного керівника хо-
рового колективу.
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МАНУАЛьНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ПОДГОТОВКИ  
бУДУЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВА

Аннотация
в статье изложены специфические подходы к глубокому пониманию мануального воссоздания ха-
рактерных черт эмоционально-образного содержания музыки, специфики явления в целом, которое 
определяется как художественная модель воображаемого звучания музыки. поднимаются вопросы 
основных параметров ее ирреальной художественной звуковой формы – средствах выразительности 
(элементов). рассматриваются подходы к качественному овладению художественной техникой хорово-
го дирижирования, в которой объект (искусство) и субъект (художник) составляют единое целое, где 
дирижер-хормейстер является одновременно и мастером, и материалом пластичного музыкального 
искусства. акцентируется внимание на том, что непосредственным продуктом художественной дея-
тельности дирижера-хормейстера является пластичное искусство дирижирования, – мануально-об-
разное выражение музыки, которая звучит в его сознании. в статье отмечается, что художественный 
результат является этапным и цель его достижения превращается в художественное средство вос-
создания музыкального искусства, где дирижер-хормейстер реализует себя как художник сначала 
в мануально-пластическом искусстве, а через него – в реальном хоровом звучании. подчеркивается, 
что хоровое дирижирование это не только музикально-исполнительская, но и художественно-пласти-
ческая деятельность, которая обусловлена музыкальным мышлением хормейстера. 
Ключевые слова: хоровое дирижирование, мануальная модель музыки, художественно-творческая 
деятельность, мануальное искусство, художественная образность.
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manual tecHnical sKill as a factor  
of professional training  
of future cHoir group conductor

summary
specific approaches to the deep understanding of manual reproduction of characteristic features of emo-
tional figurative music content, specificity of the phenomenon in general, which is defined as an artistic 
model of the imaginary sounding of music are stated in the article. issues of main parameters of its un-
real artistic sounding form such as expressive means (elements) are raised. approaches to the qualitative 
mastering of artistic technic of choir conducting in which the object (the art) and the subject (the artist) 
are the one and where the conductor choirmaster is both the master and flexible musical art material 
at the same time, are viewed. the attention on that the very product of artistic activity of conductor 
choirmaster is flexible art of conducting which is the manual imaginary musical expression that sounds 
in his consciousness is emphasized. it is also focused that the artistic result is intermediate and the aim of 
reaching it is changed to the artistic mean of musical art reproduction where the conductor choirmaster 
realizes himself as an artist, first of all, in the manual flexible art and via it he realizes himself in a real 
choir sounding. it is mentioned that choir conducting is not only a musical performing activity, but also an 
artistic flexible one, which is determined by the musical thinking of the choirmaster.
Keywords: choir conducting, manual model of music, artistic activity, manual art, artistic imagery.


