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САМОСТІЙНА РОБОТА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА НАД ВОКАЛЬНИМИ ТВОРАМИ ЗАРУБІЖНИХ 

КОМПОЗИТОРІВ МОВОЮ ОРИГІНАЛУ 

 

Анотація. У статті проаналізовано проблему самостійної роботи 

майбутніх вчителів музичного мистецтва над вокальними творами зарубіжних 

композиторів мовою оригіналу у науково-педагогічній літературі; виявлено 

значення самостійно роботи студента в процесі вокальної підготовки; 

розкрито необхідність включення до навчального репертуару вокальних творів 

зарубіжних авторів; окреслено складності роботи над іншомовними вокальними 

текстами. 

Annotation. The article analyzes the issue of future music teachers’ individual 

study of vocal works created by foreign composers in their original language that has 

been described in the scientific and pedagogical literature. The importance of the 

student’s individual study during the vocal training is highlighted. The need to include 

vocal works of foreign authors in the educational repertoire is explained. The article 

also outlines difficulties of working on foreign vocal texts. 

Ключові слова: самостійна робота студента, вокальний твір, вокальна 

підготовка,  іноземна вимова, мова оригіналу. 

Key words: individual student’s work, vocal work, vocal training, foreign 

pronunciation, original language. 

 

Постановка проблеми. Основною формою підвищення педагогічної 

компетентності  майбутнього вчителя музичного мистецтва є безперервне 
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самовдосконалення, яке досягається шляхом цілеспрямованої самостійної 

роботи. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування 

готовності майбутніх музичних педагогів до самостійної роботи над вокальними 

творами. Сучасні вимоги до програм з вокальної підготовки зобов’язують 

викладачів включати до навчального матеріалу зарубіжний музичний матеріал, 

що дозволяє значно збагатити вокальний репертуар,  розширити музичний 

світогляд  студента та поглибити його співацький досвід. В тім сучасна 

педагогічна практика свідчить про неоднозначну позицію педагогів-вокалістів 

щодо виконання творів зарубіжної музики на мові оригіналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє виокремити декілька 

напрямів дослідження обраної теми. Загальні проблеми вокально-

виконавського мистецтва розглянуто у  В. Антонюк, Н. Гребенюк, Л. Дмитрієва

, Ю. Юцевича. Питання оволодіння вокальною виконавською технікою 

знайшли відображення у роботах В. Багадурова, В. Ємельянова, А. Менабені, 

В. Морозова. Методична підготовки майбутніх учителів музики до співацької 

діяльності висвітлено у дослідженнях Л. Василенко, Л. Гавриленко, Т.Матвєєво

ї, І. Парфентьєвої,  Г. Саїк, З. Софроні. 

Однак вивчення цього питання вказує на недостатнюрозробленість 

проблеми самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва над 

вокальними творами зарубіжних авторів мовою оригіналу у сучасних музично-

педагогічних наукових розвідках. 

Мета статті огляд та узагальнення наукової літератури з проблеми 

самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва над творами 

зарубіжних композиторів на мові оригіналу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень у галузі вокальної 

підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва доводить, що сьогодні, 

особливо на тлі розвитку дистанційного навчання, значно підвищується роль 

самостійної роботи здобувача вищої освіти, яка дозволяє формувати особистість 

майбутнього педагога здатного до професійної мобільності, самонавчання і 

самовдосконалення. Значення самостійної роботи студента підвищується 
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змінами в організації навчального процесу в ВНЗ в умовах карантину, змінами 

співвідношення у навчальному навантаженні здобувачів аудиторних годин та 

годин самостійної роботи. Саме тому самостійна робота може стати засобом 

організації та виконання певної пізнавальної діяльності, за рахунок якої значно 

реалізується потреба студента у знаннях, збільшується ефективність засвоєнні 

програмового матеріалу. Узагальнення матеріалів наукових досліджень з 

обраної теми дозволяє стверджувати, що формування готовності майбутніх 

педагогів-вокалістів до самостійної роботи має носити безперервний характер і 

базуватися на принципах систематичності і послідовності. 

Однією з умов зростання педагогічної компетентності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва має стати розвиток здатності здійснювати 

самостійну вокальну роботу  над вокальними творами без прямого керівництва з 

боку викладача вокалу. Дослідники виділяють такі найбільш важливі елементи у 

готовності студента досамостійної роботи над вокальними творами, як: 

внутрішня потреба до самостійного опанування вокальних творів, вольові якості, 

загальні розумові здібності, систематизовані необхідні знання в області 

вокальної педагогіки,уміння працювати з науково-методичною та вокальною 

літературою. На думку, Л. Бірюкової саме сформована вмотивованість майбутніх 

вчителів музичного мистецтва до самостійної роботи підвищитьїї 

ефективність[1].  

Найважливішим засобом вокальної підготовки майбутніх вчителів 

музичного мистецтва є різноманітний та методично вірний вокальний репертуар. 

Саме він сприяє розвитку вокальних умінь та навичок студента, надає йому на 

практиці зрозуміти стильові особливості вокальних творів різних стилів, 

напрямів та епох. Аналіз навчальних програм з  дисципліни «Постановка голосу» 

вітчизняних педагогічних університетів доводить, що у більшості з них перелік 

вокальних творів рекомендованих до вивчення містить зразки вокальної музики 

зарубіжних композиторів.  

В рамках цього предмету, на якому відбувається, зазвичай, формування 

вокальних умінь та навичок в академічній манері співу, вивчаються твори 
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Ш. Гуно, Ж.Б.Т. Векрлєна, Е. Гріга. Значний відсоток вокальних програм 

складається із вокальних композицій представників німецької та австрійської 

композиторських шкіл: І.С. Баха,  Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, 

Ф. Шуберта, Р. Шумана. На погляд Є . Ніколаєвої, це обумовлено величезним 

внеском цих авторів у розвиток світової вокальної культури та доступністю  

музичного матеріалу для розучування з вокалістами-початківцями як у 

змістовому, так і у технічному відношенні та може бути рекомендованим до 

самостійного опрацювання[5].  

Не менш вагомою складовою репертуарної політики програм з постановки 

голосу є твори представників італійської вокальної музики. Як зазначають 

вокальні педагоги, старовинні арії Д. Качінні, А. Вівальді, А. Скарлатті, 

Дж. Перголєзі мають величезний педагогічний потенціал і рекомендуються в 

якості навчально-методичного матеріалу [5]. З точки зору більшості педагогів-

практиків цей репертуар не тільки відповідає психофізіологічним особливостям 

вокаліста-початківця, а і дозволяє запобігати зайвій м’язовій та емоційній 

напруженості, має зручні теситурні умови, сприяє розвитку широкого наспівного 

дихання, формує координацію слуху та голосу природнім чином, що у свою 

чергу розвиває вокально-технічні та вокально-виконавські уміння. 

Отже, вокальні твори зарубіжних композиторів посідають значне місце у 

навчально-методичному репертуарі вокальної підготовки майбутніх вчителів 

музичного мистецтва, але педагогічна практика свідчить, що думки щодо мови 

виконання іноземної вокальної музики на мові оригіналу не однозначні. Деякі 

педагоги-вокалісти мінімально включають або зовсім не виконують твори 

зарубіжних авторів мовою оригіналу, бо на їх думку недостатнє знання іноземної 

мови гальмує формування емоційно-образного мислення. Іншою причиною 

виконання вокальних творів у перекладі є непідготовленість самих викладачів з 

постановки голосу до керівництва процесом вивчення поетичних текстів на мові 

оригіналу.  

Однак у сучасному вокальному виконавстві спів твору на мові оригіналу є 

показником професійної компетентності та рівня вокальної майстерності 



VI. ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ 

ДИСЦИПЛІН 

138 

виконавця. Переклад же іноземного тексту на будь-яку іншу мову позбавляє 

вокальний твір цілісності, органічної взаємодії музичного та вербального 

початків, де кожна інтонація уособлює в собі прояви національного менталітету 

автора, його особисте художнє розуміння поетичного тексту. Виконання 

зарубіжного вокального твору у перекладі – це певною мірою переінтонування 

авторського задуму, тому що зазвичай переклади роблять не носії мови, а 

перекладачі, які не завжди можуть співвідносити музичний і поетичний тексти. 

До того ж фонетичні особливості будь-якої мови накладають на вокальне 

звучання певне тембральне забарвлення. Саме тому в процесі вокальної 

підготовки майбутньому вчителю музичного мистецтва важливо оволодіти 

знаннями фонетичного строю мови та особливостями його втілення у вимові і 

співацькому інтонуванні.  

Ці знання мають стати підґрунтям для формування фонематичного слуху 

студентів як необхідної умови опанування поетичних текстів при самостійній 

роботі над  вокальними творами зарубіжного походження. Особливого значення 

у даному напрямі набуває наявність у здобувачів вищої освіти мовної підготовки 

в галузі мови, на якій буде виконуватися твір. З метою поліпшення ефективності 

роботи над іноземним текстом вокальний педагог має складати мовні комплекси 

вправ, які дозволять студенту зрозуміти схожість та різницю у лексиці, 

сформувати слухові уявлення та вміння розрізняти звучання одного і тогож звуку 

у різних мовах. 

Одним із важливих аспектів у самостійній роботі майбутніми вчителями 

музичного мистецтва над вокальними творами зарубіжних композиторів є 

уміння грамотно вимовляти текст на іноземній мові під час вокального 

інтонування. У даному напрямі велике значення буде мати робота над 

вимовляння незнайомих звуків та звукових сполучень. У процесі самостійного 

роботи над іноземним текстом вокального твору студент спочатку має звернути 

увагу на оволодіння вимовою окремих  звуків та звукових сполучень, які 

відрізняються з його рідною мовою і є незручними для вимови.  
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Наступним кроком в опануванні іноземного тексту є урахування у 

вокальному інтонуванні співвідношення вербального та музичного текстів, яке 

характерно для вокальної музики певної країни. Так, наприклад, особливостями 

вимови вокальних творів італійських композиторів є напружена та чітка 

артикуляція голосних звуків, особливо тих, які знаходяться як під наголосом, так 

і не під наголосом. [4]. Треба пам’ятати, що не вірна вимова може привести до 

спотворення змісту слова, як у словах «bambino» - хлопчик, «bambina» – 

дівчинка. Також потрібно звертати увагу на характерне для італійської мови 

пом’якшене промовляння приголосних d та t попереду голосних, усереднене 

звучання l (і не тверде, і не м’яке), дотримання контрасту між одинарними та 

подвоєними приголосними («caro» – милий, «carro» – підвода), вимову дифтонгів 

і трифтонгів. 

Потрібно зауважити, що на відміну від італійської мови, яка вважається  

сприятливою для формування академічного співу, німецька мова більш складна 

для вокального виконання. Це можна пояснити великою кількістю приголосних 

звуків, які можуть порушити кантилену звучання. До невірного інтонування 

можуть призвести такі закриті звуки якüабо звук е, який у різних випадках може 

вимовлятися по-різному і як закритий, і як відкритий (Leben, Fest).  

Особливої уваги слід приділяти напівдзвінким приголосним d та t, а також 

спеціального відпрацювання потребує німецький звук r, який для іншомовних 

співаків може виявитися дуже складним[3]. На погляд багатьох вокальних 

педагогів, спів на німецький мові може викликати багато труднощів. Однак їх 

подолання дасть можливість наблизитися до відтворення найкращих зразків 

німецької вокальної камерної музики. 

У своїй самостійній роботі на вокальними творами зарубіжних авторів 

студентові необхідно постійно прослуховувати ці композиції у виконанні 

співаків – носіїв даної мови. Це дає змогу виконавцю наблизитися до еталонного 

звучання певного вокального твору в оригіналі. Потім потрібно застосовувати 

певні вокальні вправи. Наприклад, для збереження єдиної стабільної вокальної 

позиції при інтонуванні п’яти основних голосних – а, е, і, о, у. Далі 
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рекомендується додавати приголосний л, звертаючи увагу на особливості 

вимови цього звуку в італійській, німецькій, англійський мовах.[5, с.136].  

Використання вправ дає можливість здобувачеві відпрацювати вимову 

звуків, які відрізняються від його рідної мови, та більш чітко контролювати їх 

звучання. Так, засвоєнню німецького «твердого приступу» допомагають справи 

на стаккато, коли атака звуку мимоволі загострюється. Оволодіння дифтонгами 

слід починати із сонорних приголосних, основною властивістю яких є 

можливість тягнутися, проспівуватися. Корисними також може бути підбір пар 

схожих звукових сполучень у різних мовах, що дає можливість найти мовні 

відмінності.  

У процесі самостійної підготовки вокальних творів зарубіжних авторів 

важливого значення набуває робота над повноцінним проникненням у 

композиторський задум для створення переконливого художнього образу. Це 

можливо тільки за умови цілковитого розуміння змісту вокального тексту, історії 

створення даного твору. Студент має ознайомитися з літературним перекладом 

на рідну мову, а також зі значенням кожного слова у тексті оригіналу. Під час 

цієї кропіткої роботи виникає розуміння кожної фрази, слова і виробляється 

вірне фразування, підкреслюються ті слова, які мають більше змістовне 

навантаження і більш повно передаються емоційне забарвлення та сприяють 

виразному художньому виконанню.  

Висновки. Підсумовуючи вище викладене можна зауважити, що: 

самостійна робота майбутніх вчителів музичного мистецтва має велике значення 

для вдосконалення їх професійної компетентності; включення зразків зарубіжної 

вокальної музики до репертуару майбутніх вчителів музичного мистецтва 

ознайомлює студентів з новим для них пластом музичного мистецтва, колом 

вокальних творів, яким  притаманні інтонації та стильові ознаки національних 

вокальних культур різних народів. 
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