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Соціально-економічні перетворен-
ня, які відбуваються в країні, мораль-
но-духовне оновлення суспільства за-
лежать перш за все від культури і 
творчого розвитку особистості. Важ-
ливо, щоб кожна людина, яка отрима-
ла освіту, була озброєна не тільки зна-
ннями, вміннями і навичками, але і 
була залучена до культурно творчого 
процесу. Під час підготовки майбут-
нього вчителя звертається увага не 
тільки на його професійні якості, але і 
на формування педагогічної майстер-
ності і педагогічної культури.

На сучасному етапі розвитку сус-
пільства важливим є розвиток комуні-
кативної культури вчителя. У змісті 
спеціальної музичної професійної 
освіти особливої актуальності набуває 
проблема формування «емоційно-ко-
мунікативної культури» майбутнього 
педагога-музиканта.

Метою статті є розкриття сутності 
емоційно-педагогічної культури май-
бутнього педагога-музиканта.

На початку 90-х років ХХ століття в 
дослідженнях з проблем педагогічного 
спілкування почав виділятися культу-

рологічний аспект комунікації В.С. Бі-
блер, С.Ю. Курганов) і з’явилося нове 
поняття «комунікаційна культура» 
Л.В.  Агафонцева, Г.І.  Бабій, 
І.І.  Зарецька, В.В.  Соколова, Т.Б.  Ста-
ростіна та ін.) [3, с.224].

У наукових педагогічних дослі-
дженнях існують різні підходи до 
трактування феномену комунікатив-
ної культури  – методологічний 
В.Є.  Бондаревська, Н.В.  Кузьміна), 
психологічний Б.Г. Ананьєв, Г.М. Ан-
дреєва, І.Б.  Котова), соціологічний 
С.І.  Самигін, Є.В.  Руденський та ін.) 
[1, с.24].

На думку більшості вчених, комуні-
кативна культура виступає як складо-
ва частина загальної культури, яка ха-
рактеризується єдністю особистісних і 
соціальних цінностей, що зумовлюють 
спрямованість людини на інший об’єкт 
взаємодії [4; 6; 7; 8; 9].

Різні аспекти проблеми формуван-
ня комунікативної культури вчителя 
привертають увагу багатьох науковців. 
Цінними в науко-практичному аспекті 
є спроби вчених визначити умови і за-
соби ефективного впливу на станов-

СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА

Багрій Т.Є.
викладач Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Б. Хмельницького

Ключові слова: педагог-музикант, емоційно-педагогічна культура, 
професійні якості, професійна діяльність.
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лення комунікативної культури як 
важливого чинника професіоналізму 
вчителя.

У працях Л.І. Дудіної, А.М. Єрмоли, 
С.В. Крисюк, Л.Л. Сушенцевої виявля-
ються можливості методичної роботи 
щодо розвитку педагогічної майстер-
ності вчителів, визначаються умови, 
форми, методи та засоби, які позитив-
но впливають на професійне зростан-
ня педагога [8, с.45].

Особливе значення у навчанні май-
бутніх педагогів-музикантів надається 
проблемі розвитку емоційно-комуні-
кативної культури, яка передбачає 
емоційно-ціннісне відношення до му-
зично-педагогічної діяльності.

Адже саме педагог є транслятором 
комунікативної культури від одного 
покоління до іншого. У даному випад-
ку культура «виступає як індикатор 
цінностей, і як спосіб передачі їх від 
однієї особистості до іншої в процесі 
спілкування» [4, с.34].

Для організації ефективної профе-
сійної діяльності майбутні педагоги-
музиканти повинні володіти не тільки 
знаннями в галузі музичного мисте-
цтва, виконавської майстерності, але й 
уміти керувати своїм психологічним 
станом, адекватно виражати й переда-
вати учням необхідні естетичні емоції, 
володіти здатністю захоплення раніше 
знайомим музичним матеріалом.

Специфічним «інструментом» пе-
дагогічної діяльності педагога-музи-
канта є музично-педагогічне спілку-
вання, основним засобом і метою яко-
го є музика, яка являє собою могутній 
потік емоційної дії, який спрямовує 

думки і почуття, об’єднує дії тих, хто 
спілкується, в єдине ціле [2, с.165].

Комунікативний компонент скла-
дає важливу частину в структурі педа-
гогічної діяльності музиканта-педаго-
га. Він виявляється в його діях з орга-
нізації спілкування дітей з творами 
мистецтва. Емоційний компонент ви-
значається здатністю майбутнього му-
зиканта-педагога емоційно реагувати 
на художні твори.

Я.Т.  Жакупова створила модель 
емоційно-комунікативної культури 
педагога-музиканта на основі інтегра-
ції циклу спеціальних і психолого-пе-
дагогічних дисциплін, які вивчаються 
у закладах музичного спрямування. 
Модель складають такі блоки:

• професійно-особистісні якості му-
зиканта-педагога;

• професійні знання в галузі емоцій-
но-комунікативної діяльності музи-
канта-педагога:

• професійні вміння в галузі емоцій-
но-комунікативної діяльності музи-
канта-педагога [5, с.75].

Проаналізувавши погляди науков-
ця, ми розглядаємо емоційно-комуні-
кативну культуру майбутнього педаго-
га-музиканта як систему якостей, 
складовими якої є:

• творче мислення;
• культура мовленнєвої дії;
• культура самоналаштування на 

спілкування і психоемоційної ре-
гуляції свого стану;

• культура жестів і пластики рухів;
• культура сприйняття комуніка-

ційних дій;
• культура емоцій.
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Професійна діяльність музиканта-
педагога комунікативна за своєю при-
родою. ЇЇ зміст складає процес переда-
чі музичної інформації, закладеної 
композитором у музичному творі че-
рез виконавця до слухача, який реалі-
зується в комунікативному ланцюжку 
«композитор – музичний твір -викона-
вець – слухач».

Формування емоційно-комуніка-
тивної культури набуває особливого 
значення в навчальному процесі май-
бутніх педагогів-музикантів, зокрема, 
диригентів хорового колективу. Ви-
вчення курсів «диригування», «хоро-
вий клас» забезпечують не тільки ово-
лодіння необхідними знаннями і 
практичними навичками. Виконуючи 
специфічні завдання диригентського 
мистецтва, вивчення цих дисциплін 
формує у майбутніх педагогів-музи-
кантів комунікативні здібності, про-
фесійну ерудицію. Оволодіння дири-
гентською технікою забезпечує вмін-
ня диригента-педагога керувати сво-
єю поведінкою з використанням 
таких елементів артистизму як міміка 
і пантоміма, уміння впливати на осо-
бистість і колектив. Ці якості виявля-
ються у техніці педагогічного спілку-
вання і становлять собою інтегратив-
ну єдність мистецтва і комунікації, 
організаційного таланту і педагогіч-
ного такту.

Під час розучування і виконання 
музичного твору хормейстер взаємо-
діє як з хоровим колективом у цілому, 
так і з кожним його учасником окремо, 
несе інформацію про способи інтер-
претації музики. Усе це передбачає во-

лодіння не тільки професійною май-
стерністю, але і арсеналом засобів вер-
бальної і невербальної комунікації, а 
також вимагає вміння ефективно орга-
нізувати колективне творче спілкуван-
ня з різними категоріями виконавців і 
слухачів.,

У процесі музично-педагогічної ді-
яльності комунікативні вміння допо-
магають зняти психологічну напругу і 
сприяють розвитку артистизму і му-
зичної творчості.

Комунікативна культура вчителя 
виявляється в комунікативній діяль-
ності, тобто в процесі педагогічного 
спілкування. Педагогічне спілкування 
складається з двох компонентів: вер-
бального і невербального. У музично-
педагогічному процесі доля так званої 
«невербаліки» значно збільшується. 
На заняттях хорового класу, без сумні-
ву переважає невербальна взаємодія. 
Як специфічна форма невербальної 
комунікації музика є могутнім засо-
бом формування особистості [7, с.71].

Музика, як і мова диригента, невер-
бальна. Трансляція невербальної по-
ведінки на заняттях хорового класу  – 
одна із складових творчої взаємодії. 
Жести і рухи, які узагальнюють емо-
ційний стан, відображений в музиці, 
надзвичайно важливі в умовах музич-
ної освіти. Відповідний експресивний 
стан вчителя (диригента) допомагає 
учням краще відчути фразування, 
протяжність мелодії, пульсацію і ха-
рактер, особливості розвитку того чи 
іншого музичного твору

Дуже важливою під час занять є по-
зитивна налаштованість вчителя, тоді і 
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міміка, і жести будуть сприяти вико-
нанню поставлених завдань.

Міміка та жести важливі під час ви-
вчення пісні на уроках музичного мис-
тецтва. Перше слухання пісні най-
більш запам’ятовується і справляє на 
школярів неабияке враження. Безу-
мовно, пізніше, під час виконання, об-
раз, який сформувався в пам’яті, впли-
не на емоційність та виразність пере-
дачі музичного тексту. Під час показу 
пісні вчитель за допомогою міміки пе-
редає школярам своє емоційне став-
лення до даного твору, розкриває му-
зичний образ. Отже, вчитель повинен 
володіти високим професіоналізмом і 
емоційно-комунікативною культурою, 
щоб діти не тільки зрозуміли, а й від-
творили все, що показує вчитель (ди-
ригент).

Під час взаємодії з учнями велику 
роль відіграє візуальний контакт. 
Звертаючись поглядом по черзі до 
кожного учня, учитель (диригент) 
звертається особисто до того, на кого 
дивиться, а також дає зрозуміти, що 
йому важлива присутність кожного 
учня. Таке ставлення вчителя спонукає 
до дії, викликає позитивні емоції. А 
ось погляд дає можливість учневі зро-
зуміти, що саме вчитель намагається 
передати (погляд захоплення, підтрим-
ки, контролю, осудження, схвалення 
тощо).

Для успішної взаємодії в системі 
вчитель-учень важливий яскравий, ці-
кавий імідж учителя. Якщо врахувати, 
що імідж має три складові:

• «візуальний образ (костюм, зачіс-
ка, пластика, міміка);

• внутрішній образ (голос, темпе-
рамент, настрій);

• менталітет (інтелект, духовна 
практика) –

стає очевидним, що досить велика 
доля невербальних компонентів необ-
хідна для успішного спілкування з 
учнями [7, с.72]. Але не можна не від-
значити, що вербальне спілкування не 
менш важливе в педагогічній взаємо-
дії. Володіння мовою, – з одного боку – 
та здатність володіти своєю невер-
бальною поведінкою – з іншого – ство-
рює успішну взаємодію для спілкуван-
ня вчителя з учнями. Окрім 
мовленнєвої виразності під час музич-
но-педагогічного спілкування мають 
місце засоби невербальної експресії, 
які полягають у яскравому виявленні 
настрою, почуттів,

Аналізуючи організацію професій-
ної підготовки майбутнього вчителя 
музики з циклу диригентсько-хорових 
дисциплін, можна зробити висновок, 
що зміст навчального процесу у ВНЗ 
спрямований не тільки на вдоскона-
лення вузькоспеціальних вокально-
хорових, диригентських умінь і нави-
чок, але й сприяє розвитку емоційно-
комунікативної культури.

У Мелітопольському державному пе-
дагогічному університеті імені Богдана 
Хмельницького на кафедрі теорії і мето-
дики музичної освіти та хореографії цей 
процес відбувається в різних формах 
навчання студентів: на заняттях хорово-
го класу, індивідуальних заняттях з хо-
рового диригування та постановки го-
лосу, кураторських годинах, позана-
вчальній діяльності зі студентами.
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Отже, емоційно-комунікативна 
культура майбутнього педагога-музи-
канта виявляється в його комунікатив-
ній діяльності і спрямована на здій-
снення соціальної взаємодії суб’єктів 
освіти з метою передачі соціально зна-
чущої інформації. Оволодіння емоцій-
но-комунікативною культурою зумов-
лено особистісним і творчим потенці-
алом майбутнього фахівця і є показни-
ком його професійної майстерності.
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