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ПередмоваГолос співака — тендітний інструмент, настройка якого потребує спеціальних знань з анато-мії та фізіології. Кожен голос неповторний за своєю індивідуальністю та характеризується на-ступними показниками, які його класифікують: діапазоном, регістрами, тембром. Саме ці якості найповніше відображають звукову палітру та передають характер вокальної музики.Спів формує голос співака, тренує його мовний апарат, розвиває слух та зміцнює серцево- судинну і дихальну системи.Виховання молодого вокаліста має базуватися на правильному використанні свого голосу, оволодінні практичними навичками його постановки. Професійний співак повинен розрізняти типи голосів, їх темброві характеристики та вміти виправляти можливі недоліки звучання спі-вацького голосу.Вокальне мистецтво — наука, в якій усе побудовано на відчуттях, причому у кожного співака вони різні. Завданням педагога є формування відповідних відчуттів у майбутнього співака, які впливають на якість співу. На базі узагальнення роботи зі студентами-вокалістами і власного досвіду автор посібника викладає основний зміст побудови уроку вокалу, пропонує різні вправи та розспівки, які можуть зацікавити як молодих викладачів, так і досвідчених педагогів, стати гідною знахідкою для сту-дентів-вокалістів. Тут детально розглянуто будову голосового апарату та визначено його роль у процесі формування співацького голосу. Окрему главу присвячено процесу дихання співака, а та-кож проблемі дикції та артикуляції — неодмінним складникам якісного співу.Вся методика вокалу, на думку автора, заключається в оволодінні технікою еластичного дихання, яка базується на його м’якості та незатисненості. Ця методика дозволяє виробляти механізм резонансу на незначному об’ємі дихання, сприяє досягненню оптимально правильної роботи голосового апарату співака і звукооутворюючих систем голосу з метою вироблення природного, невимушеного, без напруження і форсування, інтонаційно чистого, колоритного за тембром звуку. І вона дійсно працює, адже педагог виростив не одне покоління видатних співаків, які гідно представляють нашу країну на Міжнародних конкурсах, а також успішно виступають у різноманітних телевізійних проектах. Навчання майбутнього вокаліста передбачає повне розуміння самої суті професії артиста, а також ймовірних перешкод, які можуть виникнути при неправильному використанні голосо-вого апарату. Співак повинен знати, що буде для нього шкідливим, а що корисним, тому в посіб-нику розміщено інформацію щодо гігієни голосу та методів профілактики професійних захворю-вань вокалістів.Розвиток сучасної молоді повинен базуватися на надбаннях культурно-духовної спадщини свого народу та естетичному вихованні. Даний посібник сприятиме вирішенню саме цих завдань. Підбір вокального репертуару, який базується на кращих доробках у царині українських народ-них та естрадних вокальних творів, призваний сприяти загальному музичному розвитку співака та збагаченню його творчого репертуару високохудожніми зразками українського вокального мистецтва. Нотний матеріал, який міститься у посібнику, складається з вправ, які сприятимуть загальному розвитку та збагаченню вокальної культури молодого співака, народних пісень в обробці видатних композиторів а також відомих українських естрадних пісень і романсів. На-прикінці книги дається розшифровка найбільш вживаних вокальних термінів, «ключових слів», у вигляді глосарію.Метою посібника є підготовка кваліфікованого виконавця, який вдало володіє необхідними знаннями та навичками в галузі вокального мистецтва.
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Голосовий апарат та його роль 
в утворенні співацького голосуКожен співак повинен знати анатомо-фізіологічну будову голосового апарату та орга-нів, які беруть участь у процесі співу.Голосовий апарат людини складається з декількох систем, а саме:• дихальної;• звукової;• мовної;• акустичної.Дихальна система утворена з легенів із дихальними шляхами, трахеї та бронхів, діа-фрагми (рис. 1).Легені — парний орган, являє собою ніжну пористу тканину, а саме скупчення буль-башок — альвеол, що складають систему бронхів. Зовні легені нагадують два конусо-подібні утворення.Бронхи лівої та правої половини легень об’єднуються в трахею, яка закінчується гортанню. Бронхи з трахеєю утворюють бронхіальне дерево.Трахея представляє собою трубку, що складається з незамкнених ззаду кілець. Починається вона із нижнього кінця гор-тані й опускається в грудну порожнину, де поділяється на правий і лівий бронхи; стін-ка її утворена сполучною тканиною та хря-щем. Ввійшовши в легені, головні бронхи поступово поділяються на дрібніші трубки (бронхіоли), саме кінцеві бронхіоли  є остан-нім елементом повітрьоносних шляхів. Від гортані до кінцевих бронхіол трубки висте-лені миготливим епітелієм. Звукова систе-ма представлена гортанню та голосовими м’язами.Гортань — це орган, в якому відбуваєть-ся звукоутворення. Основними її функціями є: дихальна, голосова та захисна. Гортань розташована між трахеєю та коренем язи-ка. Вона має форму трубки, верхній отвір якої відкривається в порожнину глотки, а нижній продовжується в трахею. Вну-трішня поверхня гортані вистелена сли-зовою оболонкою. Гортань складається з трьох хрящів, з’єднаних між собою, та ото-чена 13-ма парами м’язів ззовні та зсереди-ни, з них 9 пар м’язів піднімають гортань і 4 пари опускають її. Найбільшим хрящем є щитоподібний, який і визначає величину 

Рис. 1. Загальна будова системи органів дихання:1 — приносові пазухи; 2 — стовбур мозку; 3 — носова частина горла; 4 — ротова частина горла; 5 — гортанна частина горла; 6 — надгортанник; 7 — стравохід; 8 — ребра; 9 — міжреберні м’язи; 10 — ліва легеня; 11 — поперекова частина діафрагми; 12 — діафрагма; 13 — листки плеври; 14 — серце; 15 — бронхи; 16 — легеневі судини; 17 — трахея; 18 — гортань; 19 — носове волосся; 20 — носова порожнина
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Стоїть гора високая
Українська народна пісня

Сл. Л. Глібова Обр. Н. Шульмана

1.(2–10). ,

гай... Зе
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вер            -      неть    -   ся                 во        -    на!                  

1. Стоїть гора високая,
Попід горою – гай, гай...
Зелений гай, густесенький,
Неначе справді рай.

2. Під гаєм в’ється річечка,
Як скло вода блищить.
Долиною зеленою
Кудись вона біжить.

3. Край берега у затишку
Прив’язані човни,
Там три верби схилилися,
Мов журяться вони.

4. Що пройде красне літечко,
Повіють холода,
Осиплеться з них листячко
І понесе вода.

5. Журюся й я над річкою...
Біжить вона, шумить,
А в мене бідне серденько
І мліє, і болить.

6. Ой річенько, голубонько!
Як хвилечки твої,
Пробігли дні щасливії
І радощі мої!

7. До тебе, люба річенько,
Ще вернеться весна,
А молодість не вернеться,
Не вернеться вона!..

8. Стоїть гора високая,
Зелений гай шумить,
Пташки співають голосно
І річенька блищить...

9. Як хороше, як весело
На білім світі жить!..
Чого ж у мене серденько
І мліє, і болить?

10. Болить воно та журиться,
Що вернеться весна,
А молодість не вернеться,
Не вернеться вона!
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Стоїть явір над водою
Українська народна пісня

Обр. М. Вілінського

На 

1.
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Стоїть явір над водою
Українська народна пісня

Обр. С. Гулака-Артемовського

1.(2,3).

,
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 1. Стоїть явір над водою,
В воду похилився;
На козака недоленька,
Козак зажурився.

2. – Не хилися, явороньку,
Ще ти зелененький!
Не журися, козаченьку,
Ще ти молоденький!

3. – Як же мені не хилитись –
Вода корінь миє;
Як же мені не журитись,
Коли серце ниє!
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Така її доля
Уривок з «Причинної», мелодія народна

Сл. Т. Шевченка Обр. А. Кухарєва

1.(2,3).
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1. Така її доля... О Боже мій милий!
За що ж ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі... Прости сироту!

2. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки,
Одна, як та пташка в далекім краю!
Пошли ж ти їй долю – вона молоденька, 
Бо люде чужії її засміють.

3. Чи винна голубка, що голуба любить?
Чи винен той голуб, що сокіл убив?
Сумує, воркує, білим світом нудить,
Літає, шукає, дума – заблудив...
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Кленовий вогонь
Сл. Ю. Рибчинського Муз. В. Івасюка

ви-дно-ко-лу,1.(2,3).




