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ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Зоя ТКАЧЕНКО (Кіровоград)
У статті розглядаються основні методи формування вокальних компетенцій майбутніх учителів музичного 

мистецтва на заняттях з постановки голосу а також здійснюється огляд розспівок на різні види техніки, які є 
найбільш ефективними в процесі підготовки голосового апарату виконавця до якісного співу.
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П остановка проблеми. В умовах розвитку вищої школи пріоритетного значення набувають 
процеси оновлення змісту та методів навчання студентів. Зокрема, в царині музичної освіти особливо 
важливими постають питання вдосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики, одним із 
провідних компонентів якої виступає формування комплексу музично-виконавських знань, умінь та 
навичок студентів.

Реформування освітянської сфери вимагає від учителів творчого самовиявлення, фахової 
компетентності, здатності до саморозвитку та самоосвіти для забезпечення високого рівня освіченості, 
особистісного й духовного становлення своїх учнів. Значне місце у професійній підготовці майбутнього 
вчителя музичного мистецтва посідає вокально-методична підготовка, яка формує музичну культуру 
особистості і потребує постійного вдосконалення.
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Формування вокальних компетенцій студентів мистецького факультету є одним із компонентів 
вдосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Процес їх формування 
здійснюється на заняттях з постановки голосу викладачем за участі та із супроводом концертмейстера і 
спрямовується на вирішення задач, пов’язаних з майбутньою професією студентів, тобто з роботою в 
загальноосвітній школі чи позашкільному навчальному закладі. Результатом цього процесу повинно стати 
досконале оволодіння основами співацького дихання, вірною позицією звучання голосу, різними видами 
голосоведення, динамікою звуку, співацькою орфоепією, вірною співацькою артикуляцією та чіткою 
дикцією.

А наліз останніх досліджень і публікацій. З огляду на дану проблему нами здійснено її теоретичне 
осмислення і з ’ясовано, що видатні науковці минулого і сьогодення концентрували свою увагу на 
особливостях професійної підготовки майбутнього вчителя (А. Алексюк, Н. Андрієвська, О. Апраксіна,
Н. Ничкало, О. Пєхота, Т. Сущенко та інші); на теоретичних основах формування особистості вчителя в 
процесі професійної підготовки (Ф. Гоноболін, М. Кухарев, Н. Кузьміна та інші); на поєднанні 
педагогічних здібностей і педагогічній майстерності (К.Д. Ушинський, С.В. Шацький,
В.О. Сухомлинський).

Педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутніх учителів музичного 
мистецтва -  предмет дослідження таких науковців як Н. Андрійчук, В. Антонюк, Л. Василенко, 
Л. Дерев’янко, Л. Дмитрієв, А. Єгоров, В. Морозов, В. Ємельянов, Т. Пляченко, Н. Самохіна, О. Стахевич,
В. Федоришин, В. Юшманов, Ю. Юцевич та ін. Питання вокальної підготовки майбутнього вчителя 
музики широко висвітлене в працях Б. Асаф’єва, О. Апраксіної, М. Леонтовича, К. Стеценка, 
Д. Кабалевського та ін.

М ета статті полягає у розкритті особливостей формування вокальних компетенцій студентів, 
використання яких сприятиме підвищенню рівня фахової підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва.

В иклад основного матеріалу. Формування вокальних компетенцій майбутніх учителів музичного 
мистецтва на заняттях з постановки голосу вважається одним з актуальних питань, яке намагаються 
вирішити викладачі музично-педагогічних та мистецьких факультетів педагогічних університетів.

Розвиток вокальних компетенцій майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки 
голосу -  це запорука успішного вирішення задач, пов’язаних з майбутньою професією студентів, тобто з 
роботою в загальноосвітній школі та різноманітних позашкільних закладах.

Поєднання зусиль педагога з постановки голосу та концертмейстера спрямоване на досконале 
оволодіння студентами співацьким диханням, вірною позицією звучання голосу, різними видами 
голосоведення, динамікою звуку, співацькою орфоепією, вірною співацькою артикуляцією та чіткою 
дикцією.

Компетентність, у практично-орієнтованому розумінні, це досвідченість як вмілість ефективно 
вирішувати певні практичні задачі, використовуючи при цьому відповідні наукові знання. По іншому, 
навчальна задача передбачає оволодіння суб’єктом новим знанням, новим способом дії і в цьому 
вбачається її психологічна зміна, оскільки до її розв’язання у своєму інтелектуальному фонді у нього не 
було своїх способів дій. Отже, набувши їх у результаті виконання навчальної задачі, суб’єкт змінив себе 
психологічно, додав до свого інтелектуального фонду нову часточку. Таким чином, чим глибші і 
змістовно різноманітніші знання отримує суб’єкт, тим ширше коло практичних задач він спроможний 
науково-відповідно вирішувати [1].

Однією з фахових компетентностей випускників мистецького факультету педагогічного 
університету є мистецька компетентність. Вона розглядається нами як здатність до розуміння і творчого 
самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва.

Вагома роль у формуванні мистецької компетентності на заняттях з постановки голосу належить 
викладачам та концертмейстерам, котрі спільно мають допомогти найбільш повно розкрити, а потім і 
реалізувати таланти та здібності кожного студента.

Володіння фаховими компетентностями, знання психолого-педагогічних дисциплін та дисциплін 
світоглядного спрямування уможливлює педагогам вищих навчальних закладів досягати високого рівня 
педагогічної і фахової майстерності. Вони є ініціаторами створення концертних програм та 
організаторами культурно-мистецького життя краю. Окрім того, ці педагоги та їхні вихованці беруть 
активну участь у проведенні творчих конкурсів і фестивалів різних рівнів, стають лауреатами й 
дипломантами в тих чи тих жанрах музичного мистецтва [7, с. 16].

Особливе місце у навчально-виховному процесі належить розвитку вокального слуху, адже слух 
вокаліста - це комплекс психічних та інтелектуальних здатностей сприймати та відтворювати звукові 
враження, орієнтуючись на висотні й ладові співвідношення звуків, темброву належність, метроритмічну 
організованість, ритмічні послідовності й комбінації, динамічні відтінки та їх розвиток, гармонічні засоби 
та процеси, структуру творів музичного мистецтва, а також здатність зберігати у своїй свідомості музичну 
інформацію, необхідну для професійної діяльності [2].
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Підвищенню ефективності процесу навчання у класі з постановки голосу сприяє розвиток основних 
вокальних компетенції, таких як активізація артикуляційного апарату, вдосконалення дихання, 
звуковедення, зміцннення верхнього і нижнього регістру співацького діапазону. Одним з найважливіших 
елементів роботи над постановкою голосу є процес звукоутворення, робота над ним може тривати 
протягом усього навчання майбутнього вчителя музичного мистецтва у вищому навчальному закладі.

На заняттях з постановки голосу ми намагаємося навчити студента імітувати звуки, зміцнюючи при 
цьому дихання, знаходячи потрібні відчуття у формуванні звукової культури.

Одним з найбільш поширених у практиці мистецької освіти є пояснювально-ілюстративний метод 
який поєднує вербальний і наочний методи (пояснення за допомогою слова та показ) [6, с. 12].

У сучасній системі постановки голосу метод показу дає бажані результати в тому випадку, коли 
педагог має добре розвинений вокальний слух, педагогічний дар, грамотне володіння системою 
педагогічних прийомів та знаннями в галузі фізіології та анатомії голосового апарата, психології, акустики 
тощо. «Показ звучання своїм голосом дозволяє вплинути на голосову функцію у цілому й організувати її у 
необхідному напрямку, а оскільки показ звуку безпосередньо впливає на орган слуху і зору, його 
застосування тісно пов’язане зі здібністю до імітації. Імітація є найкоротшим шляхом до засвоєння 
вокальних навичок» [3, с. 36].

Розробка та апробація інноваційних методів навчання у сфері музичного мистецтва сприятиме 
повноцінному засвоєнню і практичному використанню професійних компетенцій, які засвоює студент- 
музикант під час навчання у вищому навчальному закладі [4, с. 111].

З метою формування вокальних компетенції використовуються вокальні вправи для розспівування 
(тобто, розігрівання голосового апарату); для усунення недоліків голосу (вирівнювання регістрів, 
виховання високої співацької позиції та чистоти інтонування); для розвитку голосу (розширення 
діапазону, спів без сипу, на опорі).

Ефективне оволодіння вокальними компетенції майбутніми учителями музичного мистецтва на 
заняттях з постановки голосу можливе лише у поєднанні з самостійною роботою. Підготовча самостійна 
робота створює сприятливі умови для засвоєння вокальних навичок на заняттях. Це розучування музично- 
літературного тексту нового твору, мелодії вокалізу, вокальні вправи на звільнення чи укріплення м ’язів 
голосового апарату, самостійне розспівування, прослуховування записів видатних співаків.

Систематичне виконання вокальних вправ дає змогу загладити труднощі голосоутворення і 
виконувати більш важливі вокальні завдання, наприклад, такі як уміння розкривати й інтерпретувати 
художні образи в музичному творі, розкривати в ньому якісно нові риси тощо. До тренувальної роботи, 
яка допомагає засвоєнню, закріпленню та розвитку вокальних компетенції, відносяться вправи на 
виконання вокально- технічних, художніх завдань, спів вокалізу або вокального твору вдома. Вокальні 
компетенції майбутніх учителів музичного мистецтва є результатом апробації сукупності форм, методів, 
педагогічних прийомів, направлених на їх розвиток у процесі практичної діяльності (тренувальні вправи, 
репетиційний процес, концертна діяльність).

Ґрунтуючись на аналізі науково-педагогічних джерел вокальні компетенцій майбутніх вчителів 
музичного мистецтва нами потрактовуються як вокальні вміння, вироблені шляхом свідомого 
багаторазового повторення та підкріплені практичним досвідом.

Отже, процес формування вокальних компетенцій майбутніх учителів музичного мистецтва на 
заняттях з постановки голосу зводиться до правильної організації дихання, формування м ’якої атаки 
звука, формування виконавської навички сполучення голосних з приголосними, застосовування активної 
артикуляції, співацької постави, формування уявлення про чистоту інтонації.

Висновки і перспективи подальш их розвідок напряму. Розкриваючи особливості формування 
вокальних компетенцій в процесі фахової підготовки на заняттях з постановки голосу ми намагалися 
оптимізувати процес підготовки студентів мистецького факультету до роботи з учнівськими вокальними 
колективами, підвищити теоретико-методичний рівень, сценічно-виконавську культуру та рівень 
професійної майстерності майбутніх вчителів музичного мистецтва. Їх набуття є необхідною складовою 
фахової підготовки студентів мистецького факультету, спрямоване на вирішення задач, пов’язаних з 
майбутньою професією студентів, тобто з роботою в загальноосвітній школі та різноманітних 
позашкільних закладах.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективним вбачається 
дослідження процесу формування вокальних компетенцій студентів на заняттях з постановки голосу в 
контексті наукових підходів до запровадження інноваційних методів навчання у системі вищої 
педагогічної освіти з метою підвищення професійної компетентності майбутніх учителів музичного 
мистецтва, здатних продемонструвати результати своїх творчих пошуків.
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