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Педагогічні основи вокальної 
підготовки вчителя музики

Педагогічне обґрунтування змісту вокальної підготовки

Сучасне вокальне мистецтво має великий накопичений теоретичний та 
практичний досвід удосконалення процесу навчання та виховання співочих 
голосів, який базується на наукових знаннях акустики, біофізики, педагогіки 
і  музикознавства. Формування вокальних навичок у  співаків включає 
розвиток співочого дихання, розширення діапазону, чистоти інтонування і   
правильного звукоутворення. 

Вивчення ролі вокально-слухових впливів на формування голосів 
у  наукових дослідженнях показує, що причиною низького рівня естетичної 
культури молодих співаків є  негативні впливи неконтрольованих 
джерел вокальної інформації, відсутність цілеспрямованого керівництва 
формування уявлень про естетично повноцінне звучання співочого голосу 
і визначення чітких критеріїв якості співу.

Історія розвитку вокальної педагогіки та методики голосоутворення 
є одним із структурних компонентів теорії вокалу. Цим питанням приділяли 
велику увагу педагоги італійської школи — Д. Барра, болгарської — І. Іосіфов, 
французької  — М. Гарсіа, німецької  — М. Брандт, російської  — М. Глінка, 
В. Багадуров, Л. Дмитрієв, української — О. Муравйова, М. Донець-Тессейр, 
педагогічні праці яких є актуальними й нині.

У музичній педагогіці проблема професійної підготовки вчителя 
відображена у  працях: Е. Б. Абдуліна і  Л. Г. Арчажнікової, які розробили 
професіограму вчителя музики. Вимоги щодо цілісності професійної 
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підготовки майбутнього педагога-музиканта розробляли Г. М. Падалка, 
О. Я. Ростовський, О. П. Рудницька та Н. О. Терентьєва. Педагогічна спря-
мо ваність викладання окремих спеціальних дисциплін на музично-педаго-
гічних факультетах висвітлена у  наукових дослідженнях О. Ф. Назарова, 
І. М. Немикіна, Н. І. Плешкової та В. Л. Яконюка.

У методичній літературі проблема вокальної підготовки розглядається 
у  різних аспектах: визначаються принципи вокальної підготовки на 
основі використання фонетичного (О. В. Коміссаров, А. В. Саркісян) та 
фонопедичного (В. В. Ємельянов) методів; висвітлюється процес виховання 
естетичного ставлення учнів до вокального мистецтва (В. Л. Бриліна, 
Н. С. Можайкіна); досліджуються умови удосконалення вокально-
педагогічної підготовки майбутніх спеціалістів (О. В. Далецький); 
розглядається процес формування вокально-мовленнєвої культури вчителя 
музики (Л. Г. Азарова, Л. О. Деревянко, Н. О. Швець).

Педагогічне обґрунтування змісту вокальної підготовки давали 
А. Г. Менабені, Ю. Є. Юцевич і Г. Є. Стасько. Процес формування професійно 
значущих якостей при вокальній підготовці розглядався в  дисертаційних 
дослідженнях Л. П. Василевської-Скупої, Л. М. Василенко та Г. П. Панченко.

У цьому посібнику професійна вокальна підготовка розглядається як 
система навчання, яка забезпечує студентів особистісними знаннями, 
вміннями і  навичками, що ґрунтуються на взаємодії педагогічної 
і  виконавської майстерності. Вивчення аспектів організації вокальної 
і методичної підготовки вчителя музики вказує на спрямованість вирішення 
комплексу завдань, що включають вокальний і  методичний компоненти 
професійного становлення особистості.

Змістом навчання передбачається вокальна професійна підготовка, 
що забезпечується взаємодією вокальної, методичної й  організаційної 
діяльності студентів факультетів музичного мистецтва. Вона передбачає 
здобуття знань та практичного досвіду, пов’язаного із співацькою та 
викладацькою діяльністю, управління розвитком співочих голосів учнів 
різних вікових груп, застосовування відповідних методів, прийомів 
і способів удосконалення навчально-виховного процесу.

Створенням в Україні сучасної вокальної школи нового типу завдячуємо 
досвіду П. В. Голубєва, Д. Т. Євтушенко, М. В. Микиша, О. Ф. Мишуги та 
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іншим. У наш час відбувається активний процес інтеграції кращих здобутків 
передового педагогічного досвіду української, російської, італійської, 
французької та німецької вокальних шкіл. На основі української музичної 
педагогіки, яка розвинула й  узагальнила багатовіковий досвід на нових 
організаційних, освітніх та виховних засадах, збагатилося вокальне 
мистецтво новими формами, методами й прийомами навчання.

Аналізуючи вокальну творчість О. Ф. Мишуги, С. І. Чернецький визначив 
відмітні риси української вокальної школи: майстерність фразування, 
досконале володіння кантиленою, глибокий ліризм, володіння технічними 
засобами вокальної культури і  тембровою красою голосів. На основі 
характерних критеріїв педагогічної школи вокального мистецтва в  Україні 
було створено нову вокальну школу, яка увібрала в  себе передові наукові 
досягнення. Принцип взаємозв’язку науки й  багатовікового практичного 
досвіду став основою для української вокальної школи.

Наслідуючи національні традиції, О. Ф. Мишуга надавав великого 
значення методам діагностування голосу, формуванню правильного 
співочого тону, розширенню діапазону, вокальному інтонуванню голосних 
звуків і правильному диханню на початковому етапі виховання співака. При 
цьому особ лива увага приділялась роботі слухових та сенсорно-моторних 
аналізаторів, а  також самоконтролю співака у  процесі фонації. На думку 
дослідника для сучасної вокальної педагогіки важливим є  застосування 
наукових і практичних методів, вокальної діагностики Р. Юссона, Е. Рудакова 
і Д. Юрченко.

П. В. Голубєв розробив методику проведення заняття з  вокалу, що 
передбачає врахування психологічного фактора при настроюванні учня на 
творчу діяльність під час виконання вокальних вправ, а також стану і аналізу 
відчуттів у процесі співу і самостійної інтерпретації твору [24].

У методиці виховання голосів науковець виділив проведення педагогічної 
діагностики голосу, характерними критеріями якого стали тембр і  сила 
звучання, діапазон й  інтонація, відчуття ритму і  загальна музикальність, 
музичний слух і музична пам’ять.

Професор П. В. Голубєв вважав, що найвищим рівнем педагогічної 
майстерності є застосування індивідуального підходу в роботі зі співаками. 
При цьому фактором, що забезпечує продуктивну діяльність педагога, 
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є неухильне дотримання відповідної послідовності у комплексному розвитку 
голосів, першочерговою метою якого на початковому етапі є  всебічне 
вивчення задатків і  здібностей співака. Необхідним є  також вивчення вад, 
що порушують правильне функціонування голосоутворення й формування 
співацьких навичок.

Наступний етап передбачає систематичну роботу над правильним 
звукоутворенням і  настройкою голосового апарату, паралельне 
прогнозування подальшого розвитку вокальних можливостей співака, 
поглиблення знань, умінь і  навичок, удосконалення майстерності, а  також 
засвоєння складніших елементів вокальної техніки.

Третій етап комплексного розвитку голосів зосереджується на розкритті 
поняття вокальної техніки у  процесі розгляду більш складних вокальних 
творів. Під час їх вивчення відбувається робота над рухливістю звука, 
динамікою, філіровкою і  мелізмами, а  також над використанням відомих 
засобів музичної виразності у створенні художнього образу.

Четвертий етап включає закріплення навичок правильного 
голосоутворення і  здобутої вокальної техніки, розкриття майстерності 
виконавства, що залежить від психологічного забарвлення звука, 
використання міміки і жестів, створення вокально-сценічного образу.

Відомо, що межі кожного етапу визначаються умовно, оскільки можлива 
взаємодія відповідних дій і  фаз розвитку голосів. Тільки узгоджена робота 
всіх компонентів голосового апарату може забезпечити ефективність 
фонації. Кінцевим результатом роботи над звуком є  освоєння навичок 
правильного співу, координації всіх органів голосоутворення, врахування 
творчих індивідуальних властивостей кожної особистості.

У наукових дослідженнях відзначається негативна роль вокально-слухових 
впливів на формування голосів. Вказується, що причиною низького рівня 
естетичної культури молодих співаків є негативні впливи неконтрольованих 
джерел вокальної інформації, відсутність цілеспрямованого керівництва 
у  формуванні уявлень про естетичну повноцінність звучання голосу, 
відсутність визначення чітких критеріїв якості співу.

У дослідженнях з  теорії і  методики навчання музики і  музичного 
виховання підкреслюється, що визначений комплекс вокальних знань, 
умінь і навичок не є достатнім для роботи фахівців музично-педагогічного 
профілю. Сутність їхньої професійної діяльності передбачає проектування 
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і використання такої методики навчання студентів співу, яка б забезпечувала 
не тільки розкриття і  формування їх власних співацьких можливостей, 
але й  враховувала при цьому специфіку майбутньої вокальної роботи зі 
школярами (Н. М. Добровольська, А. Г. Менабені, Н. Д. Орлова, Г. Є. Стасько, 
Г. П. Стулова, Ю. Є. Юцевич та ін.).

У працях Д. Л. Дмитрієва, Д. Г. Євтушенка, А. П. Ждановича, К. В. Зло-
біна, М. В. Микиша вокальна підготовка розглядається як процес поста-
новки голосу, що виражається у пристосуванні голосового апарату студентів 
до професійного співу. Такий процес ґрунтується на формуванні у них стій-
ких вокальних умінь і навичок, що здійснюється на основі оволодіння осно-
вними механізмами голосоутворення: акустичними (висота і  сила звука, 
чистота інтонації, висока співацька форманта, вібрато, імпеданс тощо); 
фізіологічними (співацьке дихання, атака та опора звука, нервово-м’язовий 
комплекс вокальної моторики тощо); орфоепічними (чіткість дикції, сукуп-
ність навичок з  вокальної орфоепії тощо); психологічними (усвідомлене 
керування власним голосоутворенням і звуковеденням) [27].

Спираючись на досвід видатних фахівців та наукові дослідження 
можна стверджувати, що методика сучасного вокального навчально-
виховного процесу включає в  себе визначений комплекс педагогічної 
діяльності та її послідовність, а  саме: естетичне спілкування зі співаком; 
визначення характерних ознак та типу голосу; класифікація голосу; 
освоєння індивідуальної програми зі  співаком; опрацювання всіх видів 
вокальної техніки; визначення взаємозв’язку між художніми і  технічними 
аспектами виконавства; застосування ефективних прийомів, способів та 
методів навчання; здійснення контролю і самоконтролю у процесі вокальної 
діяльності; визначення рівня розвитку вокальної техніки; прояв інтересу до 
самовдосконалення.

Ефективність процесу навчання співу залежить від застосування 
інноваційних методів сучасної вокальної педагогіки, методології та методики 
вокальної школи.

Беручи до уваги результати аналізу науково-педагогічної і  мистецтво-
знавчої літератури, вважаємо, що вокальну підготовку студентів 
факультетів музичного мистецтва слід розглядати як процес, спрямований 
на максимальний розвиток у  них здатності до глибокого розуміння змісту 
музичних образів та втілення їх у досконалій співацько-виконавській формі.


