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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗВИТКУ 
ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ – ВОКАЛІСТІВ 

 
В умовах політичних, соціальних змін в усіх галузях життя сучасно-

го суспільства з’явилась необхідність нових поглядів на формування май-
бутніх фахівців, це все стимулює розвиток умінь і навичок майбутнього 
вчителя музики. Сучасна інформаційна сфера дозволяє формувати профе-
сійні якості у студентів. 

Аналіз досліджень. Проблема педагогічної творчості, педагогічної 
майстерності, стан професійно-педагогічної мотивації майбутніх учителів 
їх самореалізації залишається у колі зацікавлень провідних науковців-
педагогів та психологів (І. ДичківськийС., Е. Мирошніченко, О.Савченко, 
О. Сисоєва). 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні впливу даних ре-
комендацій на пізнавальну діяльність майбутніх учителів музики та їх 
професійний рівень. 

Методична література містить багато цінного матеріалу з питань фі-
зіології та гігієни голосу [7, 2] вокальної педагогіки, [3, 2], методики вока-
льного навчання [6, 4], тим часом як аналізові конкретних педагогічних си-
туацій надається недостатньо уваги. В цьому полягає актуальність дослі-
джуваного питання на всіх етапах роботи зі співаками-початківцями. 

Зрозуміло, є певна доля суб’єктивізму у підходах того чи іншого пе-
дагога до тієї чи іншої ситуації, але відомо, що таке «суб’єктивне» допома-
гає знайти власні рішення. Об’єктивізований досвід «суб’єктивного» дає мо-
жливість читачу-музиканту зіставити його з власним, перевірити «на практи-
ці» і переконатися у прийнятності або неприйнятності для себе [1, 25]. 

Які форми роботи є найефективнішими для розвитку вокальної те-
хніки? 

Вважаємо найефективнішими такі форми навчальної роботи (засто-
совуються в комплексі): 

– спів а сарреllа, без супроводу. Деяким співакам-початківцям він 
здається «нецікавим», але забезпечує більш швидке засвоєння навичок во-
лодіння голосом. Супровід «заглушує» деякі вади голосу, а спів а сарреllа 
їх виявляє. Водночас такий спів уможливлює якісну роботу над нюансу-
ванням, тембральними якостями голосу; 

– спеціальні вправи під фонограми в різних стилях сучасної музики, 
на основі яких поєднується розвиток «техніки» і «відчуття стилів»; 

– вправи для вокального дихання; 
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– сценрух (хореографія), тренування дихання в процесі руху; 
– ансамблевий спів, що формує «дисципліну голосу», уміння підпо-

рядковувати його різноманітним акустичним фонам; 
– робота з мікрофоном; 
– активна концертна діяльність. 
Слід відзначити необхідність інтенсивного накопичення репертуару 

(до 15–20 різностильових творів упродовж місяця). 
Як досягти «чистоти» інтонування? 
По-перше, чистота інтонування досягається легше на «тихому» зву-

чанні, тому: 
Рекомендація 1: якщо співак співає голосно, його потрібно просити 

співати тихо. 
– При «тихому» звучанні співаку легше слухати себе; 
– при «тихому» звучанні співак краще чує фортепіано або фоногра-
му; 

– при «тихому» звучанні співаку легше «підлаштовувати» свій го-
лос під акустичний фон. 

Тому: 
Рекомендація 1-а: співаку потрібно зосередитися на «слуханні себе», 

свого голосу. Співаючи голосно, важко відчути фальшивість власного співу. 
Рекомендація 1-б: співак (закритим ротом) інтонаційно наслідує ме-

лодію, що грається на інструменті. 
По-друге, «фальшивість» може бути обумовлена складністю вокаль-

ної партії. Це виявляється у тому, що співак на тих самих звуках в одних 
музичних епізодах не фальшивить, а в інших – фальшивить. У таких випа-
дках: 

Рекомендація 2: проаналізувати, чим відрізняється один музичний 
матеріал від іншого, знайти проміжні, «полегшені» його варіанти за рівнем 
складності, на основі яких опрацьовувати вокальну техніку. 

По-третє, «фальшивість» може бути пов’язана з неправильним вока-
льним диханням і відтворенням звуку, про що докладніше можна прочита-
ти нижче . 

Як позбутися «носового звучання»? 
Якщо «носове звучання» не є частиною сценічного іміджу, воно роз-

глядається як вокальний дефект. Позбутися його дуже важко, особливо 
якщо: 

– обумовлене фізіологією вокального апарату; 
– виконавець до цього багато співав «носовим звуком» і в нього 
сформувався відповідний вокальний стереотип. 

Якщо причиною є «фізіологія»: 
Рекомендація 4: перетворення «вади» у «перевагу», тобто, елемент 

іміджу (звичайно, при наявності вокальних даних). 
Якщо причиною є неправильно сформований вокальний стереотип: 
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Рекомендація 5: інтонувати мелодію на «р»: при співі цього приго-
лосного звука носове звучання неможливе. Правда, можуть виникнути пе-
вні труднощі при переході від цієї вправи до «нормального» співу. 

Рекомендація 6: затиснути ніс пальцями і співати на «а»; при цьому 
природно виникає «носове звучання». В цьому положенні слід спробувати 
спрямувати звук «у потилицю», трохи опустивши голову й опускаючи ще-
лепу, голосний «а» буде позбавлятися від «носового звучання». 

Ця вправа буде корисною і співакам без «носового звучання», оскі-
льки дає додатковий комплекс співочих відчуттів. 

Як досягти співвідношення максимальної сили голосу і його 
м’якості? 

Деякі співаки-початківці намагаються досягти голосного звучання 
лементом (криком), посиленням горлової «напруги». Це призводить до не-
якісного тембру звуку. У зв’язку з цим: 

Рекомендація 7: перший звук у музичній фразі завжди починати ти-
хо, поступово збільшуючи динаміку до максимуму і стежити, щоб не пере-
ходити на фальцет. Краще це тренувати на одному звуці. 

Рекомендація 8: при виконанні рекомендації 7 варто використовува-
ти природне вібрато, оскільки воно сприяє м’якості голосу. Вібрато на ле-
менті зробити практично неможливо. 

Рекомендація 9: посилювати динаміку звуку не тиском на горло, а 
«відкриванням» рота (типу позіхання) і напругою м’язів пресу, ніби «під-
штовхуючи» звук знизу. 

Як легше співати «легато»? 
Виконання легато («зв’язаного», плавного співу, коли один звук 

м’яко, непомітно переходить в інший) між звуками однієї динаміки (голо-
сності) під силу лише професійним співакам. Співакам-початківцям для 
досягнення гарного легато: 

Рекомендація 10: звуки мелодії, що виконуються легато, слід співати 
різною динамікою, яка розподіляється на всю музичну фразу (подібно до 
того, як описано в рекомендації 7). 

Рекомендація 11: співати єдину логічно вибудувану музичну фразу, а 
не «сукупність звуків» у фразі. 

До речі, розвиток тембрових характеристик голосу переважно на 
«розспівних звуках», на нашу думку, є хибною практикою. У практиці зу-
стрічаються випадки, коли професіонали-співаки, що провчилися кілька 
років за такою системою, не вміють фразувати: замість музичної фрази 
звучить комплекс «красиво поставлених звуків». Таким співакам потрібно 
починати вчитись з самого початку. Але відомо, що набагато легше засвої-
ти нове, ніж переробити старе. 

Як позбутися «зайвого» вібрато? 
Зайве (настирливе) вібрато може бути обумовлене: а) фізіологією 

(побудовою) голосового апарату (так звана тремоляція); б) музичною і во-
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кальною недосвідченістю співака. 
Якщо причиною є фізіологія: 
Рекомендація 12: спробувати перетворити «вади» на «переваги», на 

елемент сценічного іміджу. Для цього, звичайно, потрібна робота, адже де-
які відомі співаки пішли саме цим шляхом. 

Якщо це «нефізіологічна» причина: 
Рекомендація 13: співати в більш швидкому темпі, тоді співак просто 

не встигає «вібрувати» голосом. При цьому потрібно акцентувати увагу 
співака на відчуттях співу «без вібрато». 

Рекомендація 14: акцентувати увагу співака на фразуванні. У цьому 
випадку співак менше уваги приділяє окремим звукам як самостійним 
одиницям і менше «вібрує». Одночасно слід орієнтуватися на рекоменда-
цію 7.  

Як досягти «красивого» тембру голосу? 
Тембральні якості голосу пов’язані з так званими «резонаторами». 
Резонатори (від латинського «резонаре» – звучний) – це гортанні, ро-

тові, носові, гайморові порожнини, у яких звук проходить відповідну об-
робку, змінюючи своє забарвлення. 

У дітей грудний резонатор практично не розвинений, переважає го-
ловний резонатор, тому голос у них дзвінкий. Широта і повнота звуку 
пов’язані з положенням гортані і ротової порожнини. Зменшення ротової 
порожнини в обсязі затемнює звук, при збільшенні – робить його яскраві-
шим. Надмірно закритий рот не дає гарного звуку, надмірно відкритий – 
дає некрасивий «білий» звук (у побуті його називають «відкритим» зву-
ком). Естраді властивий більш «відкритий» звук, але ця «відкритість» по-
винна мати свої межі, не перетворюючись у звук «вульгарний». 

У зв’язку з цим його називають «відкритим» звуком. 
Рекомендація 14-а: співати «на позіханні», максимально відкриваю-

чи рот «всередині», але з урахуванням рекомендації 15. При цьому відчу-
вати резонування («деренчання») у голові при співі у високому регістрі 
(потилиця і чоло, але не ніс!), або грудній клітці при співі у низькому ре-
гістрі. 

Рекомендація 15: губи округлити таким чином, щоб вони нагадували 
букву «о»; якщо звук затемнений – варто більше розкрити рота до «а». Не 
бажано співати, розкриваючи рот вширину (типу «є») – це призводить до 
«вульгарного» звуку. 

Рекомендація 16: співати затуленим ротом, відчуваючи резонування 
в потилиці і верхній частині чола. 

Рекомендація 17: добре допомагає імітація – наслідування співу різ-
них співаків. При цьому імітацію бажано використати з розвитком вокаль-
ної техніки і роботою над сценічним іміджем. 

Як правильно співати «високі» звуки? 
Не існує «об’єктивно» високих звуків: для кожного співака вони ви-
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являються відповідно до діапазону голосу. Таким чином, високі звуки – це 
ті, що знаходяться достатньо далеко вгорі від примарної зони – зони 
«природних звуків» співака. Вони важкі для виконання, мають некраси-
вий тембр; в альтів, тенорів, басів спостерігається прагнення перейти на 
фальцет. 

Робота над «високими нотами» важлива й тому, що у процесі на-
вчання голос можна розширювати доверху, поступово, від звуку до звуку, 
оволодіваючи навичками співу високих звуків. 

Для оволодіння високими звуками: 
Рекомендація 18: ніколи не співати високі звуки окремо, завжди по-

чинати із «зручних» звуків і поступово переходити до верхніх. При співі 
верхніх звуків потрібно: 

Рекомендація 18-а: залишатися в тій же вокальній позиції і «в тих же 
м’язових відчуттях» , що й у середніх частинах діапазону; ні в якому разі 
не «допомагати» собі підніманням голови, тиском на горло, лементом; 

Рекомендація 18-б: співати на «повному диханні»; 
Рекомендація 18-в: дотримуватися динаміки відповідно до логіки 

музичної фрази, до складу якої входить високий звук; 
Рекомендація 18-г: можна допомагати собі «легким вібрато», що до-

зволяє запобігти лементу. 
Як досягти «активності» звуку? 
У співаків-початківців часто спостерігається недостатня активність 

звуку в експресивних за характером творах і надмірно активна – у лірич-
них; в цілому – певний «універсальний», середній варіант. 

Активність звуку («атака звуку») обумовлена характером твору, що 
виконується. Співаку-початківцю потрібно запобігати «середини» й вчити-
ся користуватися і м’якою, і твердою атаками. 

Атака звуку – це засіб, яким починається звук. Під час співу видих 
може бути більш-менш енергійним; під тиском повітря зв’язки починають 
розмикатися і стулятися. Атака звуку характеризує активність цього про-
цесу. У естрадному співі придихова атака часто використовується, проте 
співаками-початківцями часто неправильно, тоді виникає просто хрип. 

Рекомендація 19: для досягнення твердої атаки варто співати музич-
ну фразу складами, що починаються з приголосних, наприклад, на «па» 
(«пу», «по» і т.д.), «ба», «ді», «та», «ка». 

Рекомендація 19-а: для досягнення м’якої атаки варто співати музич-
ну фразу без приголосних, на «а», «і», «о», «у». 

Як правильно співати перший звук музичної фрази? 
Перший звук співається відповідно до логіки музичної фрази і, що є 

важливим для техніки, з урахуванням закономірностей вокального звуко-
утворення. 

Щодо логіки музичної фрази, то може бути, наприклад, м’яка або 
тверда атака тощо. Проте потрібно пам’ятати, що у вокальних фразах по-
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чаткові звуки переважно виконуються з меншою динамікою, і потім дина-
мічно розвиваються. 

Щодо технічної сторони, то вона багато в чому відповідає останньо-
му твердженню. Якщо перший звук «беруть» голосно й активно, отриму-
ють його часто фальшивим з таким же фальшивим співом усієї фрази: на-
строювання на звук полегшується при тихому співі (рекомендація 1). 

Рекомендація 20: 
– взяти затриманий вдих; 
– настроїтися на звук (уявити, як повинен звучати звук) і співати 
початковий звук тихо; 

– переходити на інші звуки не відразу, а тільки після досягнення 
якості звучання. Для цього (у педагогічних цілях) можна на ньому 
затриматися; 

– можна зробити легке вібрато; 
– переходити на інші звуки з посиленням динаміки відповідно до 
рекомендацій 10, 11. 

Вокальний спів створює умови для розширення музичного кругозо-
ру, підвищення музичної культури студентів. Активізація навчального 
процесу залежить від рівня мотивації особистості, впливу його знань, 
умінь, навичок. Вокальній культурі відводиться основне місце в системі 
музичного виховання, як доступній формі активної музичної діяльності. 

В процесі подальшої роботи над вокально-хоровими навичками сту-
дентів поступово розвиваються і вдосконалюються професійні здібності 
майбутнього учителя музики. 
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