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ВіД УПОРЯДНИКіВ

Хрестоматія пропонується як навчально-
ре пер туарна збірка з методичними рекоменда-
ціями для студентів та викладачів вокалу І-ІІ 
курсів музичних факультетів середніх та вищих 
педагогічних навчальних закладів.

На перших уроках вважаємо за необхід-
не ознайомити студента з будовою голосового 
апара ту, концентруючи його увагу на резоную-
чих порожнинах, розташуванні голосових зв’я-
зок та їх функції під час співу (фонації), особли-
востях вокально-дихального процесу. За своєння 
теоретичної інформації пропонуємо поєднати із 
виконанням вокальних вправ, направлених на 
розвиток відчуття резонуючих поверхонь (голов-
ної, носо-губної), опори співацького дихання і 
звука, для покращення роботи артикуляційного 
апарату.

Відчуття основного спрямування звука на 
вправах переноситься на коротенькі поспівки 
з текстом. Важливою умовою успішності по-
чатку навчання співу є вдалий вибір мови во-
кальних творів. За своєю м’якістю і співучістю 
найбільш зручними є українська та італійська 
мови. У хрестоматію включено коротенькі по-
співки – українські народні пісні, які рекомен-
дуємо виконувати, рухаючись вгору «по півто-
нах», для активізації артикуляційного апарату, 
для вироблення м’якої і твердої атаки звуку, 
навичок кантиленного співу.

Вокалізи для високого мецо-сопрано і со-
прано упорядковано із врахуванням особливос-
тей початкового етапу оволодіння студентом 
вокально-технічних навичок. Радимо транспо-
нувати вокалізи та вокальні твори з метою зна-
йти «примарний тон» – зручну для студента 
тональність, в якій він почуває себе найбільш 
комфортно. Слід зауважити, що для вокаліста-
початківця корисним є розучування та вико-
нання вокалізів з назвою нот. Сольфеджування 
сприяє вирівнюванню звучання сполучуваних 
голосних та приголосних. Відсутність літера-
турного тексту дозволяє студенту зосередитись 
на виробленні рівного вокального тону, канти-
ленного співу, рухливості власного голосу.

Одночасно із розвитком вокальної техніки 
необхідно розвивати і художньо-виконавські 
на вички. Тільки при тісному взаємозв’язку цих 
сторін можна говорити про правильне форму-
вання студента не лише як вокаліста, але і як 
майбутнього вчителя музики. Специфіка про-
фесійної діяльності вимагає від учителя музики 
розвинених умінь співу під власний інструмен-
тальний супровід. 

Основним фактором, який впливає на ус-
пішність процесу самостійного вивчення тво-
рів із власним супроводом, є глибоко проду-
маний вибір репертуару. Слід враховувати як 
рівень володіння інструментом, стан вокальної 
підготовки, так і індивідуально-творчі здібності 
студента. 

Відповідно до вимог модульних завдань, 
які передбачають виконання пісень із влас-
ним супроводом, пропонуємо для самостійно-
го опрацювання українські народні пісні з не-
складним акомпанементом. Одночасно вони 
можуть використовуватись і як вокальні твори 
для початківців.

 Художні твори у хрестоматії систематизо-
вано послідовно від простішого до складнішо-
го таким чином, щоб не зашкодити голосовому 
апарату. На початку кожного розділу розміщено 
твори з невеликим діапазоном у середній теси-
турі, які дозволяють контролювати звуковеден-
ня, досягаючи однорідності звучання голосу. 
Вивчення таких творів не викликає втомлюва-
ності голосового апарату, вони є зрозумілими 
і за своєю художньою сутністю, і за музично-
емоційним змістом для вокаліста-по чатківця. 

Успішне вирішення завдань вокальної під-
готовки майбутнього вчителя музики залежить 
не лише від творчої особистості учня, його 
вокально-технічної підготовки, природного го-
лосового матеріалу. Це кропітка робота, яка ви-
магає терпіння і залежить від сили психологіч-
ного впливу викладача на студента, наявності 
взаєморозуміння між педагогом і студентом.
 

Ельвіра Колосова, 
Світлана Царук
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мЕтОДИЧНі ПОРАДИ

Метою цих методичних порад є допомо-
га студентам та викладачам середніх та вищих 
музично-педагогічних закладів у питаннях ви-
бору вокального репертуару та подолання най-
поширеніших вокальних труднощів.

При ознайомленні студента з побудовою го-
лосового апарату, функціями голосових зв’язок 
під час співу (фонації), процесом дихання вар-
то застосовувати вправи, які запропоновані в 
першій частині хрестоматії і супроводжуються 
методичними порадами. Перша умова вокаль-
ного навчання – це поєднання теоретичної 
інформації з практичною роботою (вправи на 
відчуття резонаторів, опори звуку). Друга – 
вдумливий аналіз звуку, який видобуто. Тільки 
після того, як учень відчув основне спрямуван-
ня звуку та роль дихання у співочому процесі, 
можна від вправ перейти до коротеньких по-
співок із текстом.

Важливою умовою на початку навчан-
ня співу є вибір мови. За своєю м’якістю та 
співучістю найбільш зручними є італійська та 
українська мови. Окрім вправ, у першій части-
ні хрестоматії запропоновані також коротенькі 
поспівки – мотиви українських народних пі-
сень, які виконуються як вправи по півтонах, 
рухаючись вгору. Їх мета – активізація арти-
куляційного апарату, опанування твердої та 
м’якої атаки звуку, близькості вимови та ви-
роблення навичок кантиленного співу.

Після копіткої роботи над вправами та 
поспівками, коли ви напевне знаєте помил-
ки конкретного учня, його «примарний тон» 
(де він почуває себе досить впевнено), мож-
на підібрати нескладний вокаліз. Як прави-
ло, виникають певні труднощі – це перехідні 
ноти, відсутність близької, чіткої вимови, не-
достатня опора звуку. Не обов’язково співати 
весь вокаліз і «вспівувати» помилки. Знайдіть 
ті «злощасні» три-чотири такти і перенесіть їх 
у «примарну зону» учня. Зосередьте увагу на 
причинах непопадання в резонатори, знайдіть 
відповідь на питання: чому в «примарній зоні» 
той самий хід мелодії звучить яскраво. Це може 
бути відсутність близької вимови голосної, не-
достатнє відчуття високої позиції звуку, тощо. 

Дуже важливо проаналізувати роботу м’язів 
(позіхання, купол). Відсутність м’язових відчут-
тів призводить до млявого, невпевненого співу. 
Підберіть вправи на сполучення приголосних 
та голосних (у одних ближче звучить «мі», в ін-
ших «до» чи «ду»), поспівайте від «примарного 
тону» вгору чи вниз по півтонах і тільки потім 
співайте весь вокаліз.

Слід зауважити, що для вокаліста-почат-
ківця корисним є спів вокаліза з назвою нот 
(сольфеджування). Це сприяє вирівнюванню 
голосних та приголосних, а відсутність літера-
турного тексту дозволяє зосередитись на одно-
рідності та рухливості звучання власного голосу. 
Для кантиленного співу найкращий спосіб – 
спів на голосний «а». Саме цей голосний до-
зволяє відчути відкрите горло (позіхання, ку-
пол) і дає розуміння кантилени. Якщо учневі 
підказати: подовжуй букву «а» трішки більше 
її ритмічної тривалості, тягни від звуку до зву-
ку безперервно, без ям – результат вражаючий. 
Хоча слід зазначити також і неприємний мо-
мент – це втомлюваність голосового апарату, 
викликана довгим, одноманітним положенням 
гортані. В такому випадку треба зупинитися і 
перейти до сольфеджування, де голосні також 
протягуються, а приголосні вимовляються дуже 
швидко, як кажуть, «проклацуються».

В умовах музично-педагогічного закладу, 
коли голосовий матеріал студента може бути 
дуже скромним, підбір репертуару на І-ІІ кур-
сах ставить перед викладачем цілу низку важ-
ливих конкретних завдань: врахування ритміч-
них труднощів, теситурних особливостей твору 
(дуже високі ноти в більшості випадків бувають 
небажані), наявності стрибків від квінти до окта-
ви. Слід враховувати також і вікові особливості 
учня, ступінь розуміння та усвідомлення ним 
поетичного тексту художнього твору. Немає ні-
яких гарантій, що студент на початковому ета-
пі навчиться правильно видобувати звук, тому 
роботу над вправами, поспівками і вокалізами 
необхідно продовжувати і на наступних курсах.  
У міру засвоєння тонкощів вокальної майстер-
ності, репертуар можна ускладнювати, перехо-
дячи до вивчення обробок українських народ-
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1. Ти сама, мати, провинила,  | Двічі
 Та що не рано ізбудила.

2. Що чужі дочки рано встали,  | Двічі
 По добрій долі собі взяли.

3. А я, молода, спізнилася,    | Двічі
 Та лиха доля судилася.

4. Ой посію мак над водою,   | Двічі
 Та й уродить мак з лободою. 

5. Ой не жаль, мати, що мак густий,  | Двічі
 А як жаль мені, що вік пустий.
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