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Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, 

життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних 

контекстах. 

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, 

викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів 

вищих навчальних закладів. 
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систематичний спів гам, арпеджіо, різноманітних вправ, а також спеціальної 

вокально-педагогічної літератури. Як вправи, вокалізи так і вокально-

педагогічний художній репертуар слід підбирати у залежності від даних та 

ступеня підготовки студента. Крім вправ в роботі над репертуаром має 

велике значення має усвідомлене вспівування. 

Для успішного прищеплення елементів вокальної техніки велику увагу 

слід приділяти першій частині заняття -  підготовці голосового апарату. 

Вправи:  спів на склад «мі» формування вмінь та навичок правильного 

вокального дихання, кантилени, гнучкості голосу; виконання тризвуків знизу 

догори та навпаки на стакато – розвиток гнучкості та рухливості голосу, 

опори дихання, діапазону. 

 

 

ПРАВИЛЬНЕ ВОКАЛЬНЕ ДИХАННЯ  - ОСНОВА 

ГОЛОСОВИДОБУВАННЯ 

Ду Чжоуцзюн 

Розвиток і збереження голосу органічно взаємо пов’язані – фізіологічно 

неправильний розвиток голосового комплексу призводить до погіршення 

його природних якостей і швидкому псуванню, заважає  розвитку художньо-

виконавських здібностей майбутніх викладачів мистецтв і вокалу, тому 

формування та розвиток у них елементів вокальної техніки  на заняттях з 

постановки голосу потребує уважного ставлення і є завжди актуальним.  

Перегляд вокально-методичної літератури показує, що одним з 

основних елементів вокальної техніки є правильне вокальне дихання – 

утримання постійного стабільного тиску в легенях під час співу за 

допомогою м’язів черевного пресу та діафрагми.  

Одним із вагомих чинників якісного звучання голосу є правильне 

вокальне дихання. У всі часи існування вокальної педагогіки співаки і 

викладачі обговорювали типи вокального дихання способи вдиху і видиху. 
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За типом вдиху, участі в процесі ділянки грудних та черевних м’язів, 

положення та роботи  діафрагми  дихання розрізняють на три типи: 

1). верхнє, або ключичне; 

2). середнє; 

3). черевне, або косто - абдомінальне 

У більшості вокальних шкіл найбільш ефективним є останнє. При 

цьому типі грудна клітина та діафрагма активно включені в роботу і тому під 

час вдиху грудна клітина розширюється а м’язи живота подаються вперед. 

 

 

 ВОКАЛЬНА ОСВІТА – ВАГОМА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦТВ  

Солонченко Анастасія 

   Виокремлення напрямів розвитку співацького голосу студентів 

факультетів мистецтв на заняттях з постановки голосу розкриває логіку їх 

взаємозв'язку та взаємопроникнення один в одного, що відображає зміст 

вокальної підготовки студентів, яка ґрунтується на глибокому усвідомленні 

наукових засад вокальної діяльності, провідної діяльності вчителя музичного 

мистецтва у школі. 

Вокально-технічний напрям вокальної підготовки студентів 

факультетів мистецтв спрямований на формування необхідної технічної бази 

вокального виконавства як основи здійснення вокального навчання, що 

полягає у виробленні вокально-рухових стереотипів, що виникають 

внаслідок багаторазового та осмисленого повторення певних вокальних дій. 

Набуття основних вокальних вмінь та навичок залежить від багатьох 

чинників: уміння педагога, здібностей студента, закономірностей діяльності 

центральної нервової системи. 


