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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКИХ НАВИЧОК 
 

Науковцями розроблено чимало важливих питань, пов’язаних з робо-
тою голосового апарата у віковому аспекті, що дозволяє глибше пізнати 
шляхи розвитку дитячих голосів і особливості формування співацьких на-
вичок. Спів – один з основних видів музичної діяльності учнів під час уро-
ку музики. А серед найважливіших проблем музично-естетичного вихо-
вання школярів є формування дитячого співацького голосу. 

Співацька діяльність (вокально-хорова робота) залежить безпосеред-
ньо від того, як з першого дня навчання співу формуються позитивні на-
вички. Співацькі навички не слід розглядати як систему автоматичних дій. 
Основою їх формування є свідомість. Сформовані співацькі навички – ос-
новна і необхідна умова свідомої вокально-творчої діяльності.  

Слід врахувати, що виконавські навички набуваються комплексно, а їх 
розвиток ґрунтується на музично-слухових уявленнях. Співацькі навички 
також зростають у взаємодії з іншими здібностями на тій же основі [2, 129]. 

Згідно з програмою музики в загальноосвітній школі учні початкових 
класів повинні оволодіти основними вокально-хоровими навичками: вміти 
користуватися диханням, легким, округлим звуком, працювати над чіткіс-
тю дикції, співати усім класом в унісон чисто і злагоджено. Основним у 
цьому процесі є принцип єдності художнього і вокально – технічного роз-
витку. Спів – це основний засіб активного залучення дітей до музичного 
мистецтва, за допомогою якого вони набувають практичного досвіду, то-
му, починаючи з перших уроків, діти повинні співати. Але, щоб уникнути 
перевтоми дітей, спів мусить тривати приблизно третину уроку. 

Часто діти наслідують спів дорослих, а це неправильно, бо за таких 
умов неточно визначається тип голосу. Це – хибний шлях, який викликає 
перевантаження дитячого голосового апарата. Тому дуже важливим у на-
вчанні співу є особистий показ учителя. 

Велике значення у співацькому звуковідтворенні має дихання [1, 172]. 
Учитель музики повинен працювати над усуненням таких негативних мо-
ментів у процесі дихання, як підняття плечей, поверхове дихання, непри-
родне положення корпусу, напруження шиї. Приміщення, в якому співа-
ють діти, має бути чистим, добре провітреним, сонце не повинно засліп-
лювати і відволікати увагу.  

Усі частини голосового апарату працюють злагоджено, а координує 
їхню роботу слух. Звук, уявлений учнем, нервовими каналами подається 
імпульсом на голосові згортки, які відповідно скорочуються. Величезне 
значення слухових уявлень підтверджується в період вокального навчання, 
яке можна висловити формулою «бачу, чую, співаю» [3, 75]. Сам слух та-
кож не розвивається ізольовано від вокальної моторики, а перебуває під її 



безпосереднім впливом. 
Отже, вокально – хорові навички прищеплюються в процесі вивчення 

пісенно – хорового репертуару, що поступово ускладнюється, а також за 
допомогою спеціальних вокально – хорових вправ [1, 175].  
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