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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-СЛУХОВИХ 

НАВИКІВ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор В.В. Тушева 

В статті обґрунтовується значущість вокально-слухових навиків 

студентів-музикантів у вокально-педагогічному процесі, розкриваються 

педагогічні умови формування вокально-слухових навиків майбутніх вчителів 

музичного мистецтва, ефективність якого забезпечується взаємодією 

мотиваційної зацікавленості, теоретичних знань та практичних вмінь.  

Ключові слова: вокальна підготовка, вокально-слухові навики і вміння, 

мотивація, вокально-слуховий тезаурус, практичні вміння. 

In the article meaningfulness of the vocally-auditory skills of the students-

musicians is grounded in a vocally-pedagogical process, the pedagogical terms of the 

forming of the vocally-auditory skills of the future teachers of the musical art, 

efficiency of that is provided by cooperation of the motivational personal interest, 

theoretical knowledge and practical abilities, open up.  

Keywords: vocal preparation, vocally-auditory skills and abilities, motivation, 

vocally-auditory thesaurus, practical abilities. 

 

Постановка проблеми. Розбудова української держави, динамічний 

розвиток соціокультурної та мистецької реальності зумовлюють необхідність 

забезпечення суспільства професійно компетентними фахівцями, здатними до 

самостійної, активної, творчої мистецької діяльності. Розвиток вищої 

педагогічної освіти в Україні в європейському контексті потребує посилення 

уваги суспільства до якості професійної підготовки вчителів.  

Вагоме місце у фаховій професійній діяльності майбутніх вчителів 

музичного мистецтва належить вокальній підготовці, яка сприяє їх залученню 

до виконавських традицій, норм музичної культури, художньо-естетичних 
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цінностей. Тому вокальне виконавство вимагає засвоєння широкого спектру 

художніх, естетичних, музико-теоретичних знань та володіння комплексом 

спеціальних вокально-слухових умінь і навиків. 

 Аналіз наукових досліджень. У науково-методичній літературі проблема 

вокальної підготовки досліджувалася у різних аспектах: методики постановки 

голосу та реалізації співацького процесу (Д. Аспелунд, Л. Дмитрієв, П. Дука, 

В. мельянов, Ф. Заседателєв, В. Морозов, Л. Работнов, О. Стахевич та інші), 

формування та розвитку співацьких здібностей (Л. Василенко, Н. Гребенюк, 

Л. Дмитрієв, А. Менабені, Н. Овчаренко, О. Стахевич, П. Троніна, Г. Урбановича, 

В. Юшманов та інші.). Однак, питання особливостей формування вокально-слухових 

навиків у майбутніх вчителів музичного мистецтва потребує додаткового вивчення. 

Мета статті – розглянути педагогічні умови формування вокально-слухових 

навиків у майбутніх вчителів музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Значущість вокально-слухових навиків 

студентів-музикантів у вокально-педагогічному процесі, впливу на успішність 

їх професійної діяльності свідчать про необхідність розвитку означених навиків 

у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва.  

Вокально-педагогічна підготовка студентів музично-педагогічних 

спеціальностей передбачає як опанування відповідних знань, умінь та навиків, 

так і побудову навчального процесу на принципах формування та розвитку 

вокально-слухових здібностей і активності. Вокально-слухова активність 

суб’єкта пов’язана, з одного боку, з об’єктивним пізнанням реальної дійсності 

(вивчення теорії голосоутворення і звукосприйняття), з іншого – з її 

суб’єктивним відображенням у кожної окремої особистості (залежно від 

загальної та музичної культури і освіти, індивідуальних психологічних і 

фізіологічних особливостей).  

Виходячи з того, що педагогічні умови – це умови педагогічного процесу, 

активними суб’єктами якого (в умовах вищої педагогічної школи) є викладач і 

студент, вони повинні відображати діяльність обох суб’єктів при організуючій, 
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спрямовуючій і забезпечувальній ролі викладача. Це положення втілено у 

розробленому комплексі педагогічних умов формування вокально-слухових 

навиків. 

Першою необхідною умовою формування та розвитку вокально-слухових 

навиків є активізація мотиваційної готовності студента-музиканта до 

оволодіння вокально-слуховими навиками як професійною функцією 

майбутнього вчителя музичного мистецтва.  

Психологи відзначають детермінаційну роль мотивації у діяльності 

особистості (А. Маркова, С. Рубінштейн та інші). «Мотивація не тільки 

спонукає до початку діяльності, але і регулює спрямованість і способи 

здійснення конкретних форм діяльності, робить дії свідомими протягом усієї 

діяльності» [4, с. 60]. Діяльність впливає на мотивацію. Виникнення мотивів 

відбувається тільки під час активної діяльності через поширення і зміну кола 

діяльності. Дослідження психологів (О. Леонтьєв, Л. Божович, П Якобсон та 

інші) показують, що позитивна мотивація має вагомий вплив на розвиток 

особистості. Усе це також відноситься і до вокально-слухової діяльності. 

Мотивація є важливою умовою ефективності навчального процесу придбання 

вокально-слухових навиків, впливає на глибину і свідомість знань, тривалість і 

стабільність навичок і вмінь.  

Важливою другою умовою формування вокально-слухових навиків стає 

формування вокально-теоретичних знань. О. Ростовський називає цю умову 

«інформаційним забезпеченням» [6] і визначає її як наявність вичерпних знань 

у певній галузі. Під інформацією розуміється система знань про навколишній 

світ і явища, які в ньому відбуваються. Інформаційна система знімає 

невизначеність понять, надає конкретності термінології та істотності знанням у 

галузі вокально-слухової діяльності. Дана система вокально-теоретичних знань 

надає студентам можливість свідомо оперувати вокальною термінологією, мати 

широкий вокально-слуховий тезаурус.  
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Вільне володіння вокально-слуховим тезаурусом, сутнісне розуміння 

семантичних відношень між термінами нададуть можливість «оперативно і 

точно приймати рішення в умовах, що постійно змінюються» [1, с. 5]. Оскільки 

формування знань нерозривно пов’язане з процесом формування певного типу 

мислення, властивого для даної галузі діяльності, то усвідомлене засвоєння 

вокально-теоретичних знань, яке є причиною підвищення розумової активності 

студентів музично-педагогічних спеціальностей, формує своєрідні «категорійні 

межі», крізь призму яких майбутній вчитель музичного мистецтва сприймає та 

інтерпретує конкретні вокально-педагогічні ситуації, що виникають у процесі 

вокально-слухової діяльності. 

Освоєння студентами основних функцій вокально-слухових навиків 

(діагностичної, прогностичної і коригувальної) передбачає наявність вокально-

слухових уявлень. Вони формуються на основі усвідомлення вокально-

теоретичної інформації і володіння вокально-слуховим тезаурусом. Вокально-

слухові уявлення студентів-музикантів – це істотний психологічний компонент 

його вокально-педагогічної діяльності. При цьому важливо спиратися на цей 

досвід не шляхом стереотипного повторення, а видозмінювати і розвивати його. 

Вокально-слухові уявлення майбутнього вчителя музичного мистецтва або 

вокально-слухова «модель потрібного майбутнього» (за В. Ємельяновим) 

мають велике значення, оскільки вокальний еталон, який уявляє собі вчитель, 

стимулює його діяльність з метою втілення в дійсність. З іншого боку, 

вокально-слухові уявлення вчителя – це основа розуміння діяльності 

вокального апарату вихованця.  

Отже, для ефективності процесу формування вокально-слухових навичок 

майбутнього вчителя музики необхідна взаємодія мотиваційної зацікавленості, 

теоретичних знань та практичних вмінь.  

Висновки. Ефективність формування вокально-слухових навиків студентів 

музично-педагогічних спеціальностей в процесі професійної підготовки значно 

підвищується, завдяки дотриманню таких педагогічних умов, як: стимулювання 
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мотиваційної сфери від соціальної через особистісно-значущу до формування 

вокально-слухацької установки; зміщення смислових акцентів когнітивної 

діяльності студентів від одержання інформації у готовому вигляді до активного 

самостійного пошуку і вільного володіння вокально-теоретичними знаннями; 

застосування у навчальному процесі педагогічно доцільних засобів підготовки 

студентів до вокально-слухової діяльності, опанування практичними 

прийомами діагностування власного та дитячого співацького процесу. 
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