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ПРО ЗМІСТ І СТРУКТУРУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  

ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО 

РОБОТИ В ШКОЛІ 

 

Головним компонентом індивідуальної вокальної підготовки 

учителя є володіння власним голосом на рівні високого усвідомлення 

технології співацького процесу. Адже голос учителя є не тільки його 

основним інструментом, а й могутнім фактором безпосереднього 

впливу на формування дитячих голосів: як учитель співає, так 

співатимуть і учні. Він повинен бути обізнаним з теорією і методикою 

викладання вокалу на рівні, який дає можливість аналізувати стан 

учнівського колективу і окремих співаків та знаходити методично 

правильні прийоми і засоби впливу на розвиток голосу школяра.  

 Говорячи про вокальну підготовку майбутніх фахівців, слід, перш 

за все, розглядати питання про те, що знаходиться в центрі цієї підго -

товки, що повинен постійно тримати в полі своєї уваги викладач, на що 

орієнтувати учнів у процесі навчання. На нашу думку, це — розвиток 

активного вокального слуху як першоджерела найефективнішої 

співацької техніки.  

Вокальний слух — «особливий вид музичного слуху, який 

включає звуковисотний, динамічний, тембровий, ритмічний, музичний 

слух; це музично-вокальне відчуття, що ґрунтується на взаємодії 

слухових, м'язових, зорових, дотикових, вібраційних аналізаторів» [2].  

Сутність вокального слуху полягає не тільки у сприйнятті 

співацького звуку, але й в активній співучасті в процесі фонації, в 

умінні усвідомити особливості звукоутворення. Слід відрізняти 

пасивний (саме його виховують у школярів) і активний (необхідний 

учителеві музики для практичної роботи) вокальний слух. Активний 



вокальний слух — це здатність «оцінювати, свідомо контролювати і 

удосконалювати якість звука в процесі фонації»[3]. 

Як зазначалося вище, специфічним компонентом вокального 

слуху, що заслуговує на окрему увагу, є вокально-тілесна схема, під 

якою слід розуміти «комплекс м'язово-вібраційних відчуттів, що 

виникають у співака під час фонації» [1].  

До «вокально-тілесної схеми» входять такі зони: піднебінно-зубна, в 

якій знаходиться так званий «резонансний пункт»; піднебінно-задня, або зона 

м'якого піднебіння; задньо-глоточна. В зазначених трьох зонах завдяки 

звуковому тиску виникають внутрішні або інтроцептивні збудження. 

У процесі оволодіння вокальною технікою розвивається активний 

вокальний слух. Контролюючи свій спів, учень вчиться уявляти роботу 

голосового апарату, відчувати взаємодію його компонентів, вносити певне 

уточнення в процесі фонації.  

Таким чином, формування активного вокального слуху через 

опанування відповідної техніки має й зворотній зв'язок — вокальний слух, 

формуючись, починає впливати на процес навчання, прискорює його, 

підвищує свідомість володіння співацьким навичками відповідних зон 

головного мозку.  

У процесі оволодіння вокальною технікою розвивається активний 

вокальний слух. Контролюючи свій спів, учень вчиться уявляти роботу 

голосового апарату, відчувати взаємодію його компонентів, вносити 

певні уточнення в процес фонації. Таким чином, формування активного 

вокального слуху через опанування відповідної техніки має й 

зворотний зв'язок. Вокальний слух, формуючись, починає виливати на 

процес навчання, прискорює його, підвищує свідомість володіння 

співацьким навичками [3]. 
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