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оценочный), формы, методы и средства, обеспечиваящие подготовку будущих 
учителей физической культуры к инновационной профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: модель подготовки, моделирование, процесс подготовки, 
будущие учителѐ физической культуры, инновационные технологии, 
профессиональное мастерство, профессиональнаѐ деѐтельность. 

 
SUMMARY 

Balashov Dmytro. Substantiation of the model of the process of the future physical 
education teachers’ training for innovative professional activity. 

The pedagogical activity of a physical education teacher, which largely ensures the 
reproduction of the intellectual potential and health of our society, is socially formative, creative, 
constructive, organizational, diagnostic, etc. In this regard, the socio-pedagogical tasks of this 
category of pedagogical workers are constantly expanding and complicating, covering the 
functions of the educator, organizer, researcher, and innovator. At the state level, in order to 
increase the efficiency of the training system in the field of physical culture and sports, the 
optimal organization of training of the future physical education teachers is necessary. 

The studies of H. Kovalchuk, F. Sobianin, A. Ter-Hovhannisian, O. Timoshenko, 
V. Filankovskyi, O. Shabalina, B. Shyian and others are dedicated to the improvement of 
professional training of the physical education teachers. A series of studies in the field of 
pedagogy by E. Vilchkovskyi, V. Vlasov, T. Krusevych, O. Kuts and others have been devoted 
to the development of professional training models of the future physical education teacher. 

On the basis of the study of psychological, pedagogical and methodological works, 
practical experience of preparation of the future physical education teacher, the author 
developed, substantiated and experimentally verified the organizational model of training of 
the future physical education teachers for innovative professional activities.  The developed 
model includes interconnected structural components (conceptual, informative, procedural, 
valuation), forms, methods and means that provide training of the future physical education 
teacher to innovative professional activities. 

The developed model of the process of the future physical education teachers’ 
training in higher education institutions is an integrated system of structural and functional 
components that are interconnected and interactive and aimed at providing educational 
activities for the future physical education teachers in order to solve the problems of 
qualitative preparation for innovative professional activities. 

Key words: model of training, modeling, process of training, future physical education 
teachers, innovative technologies, professional skills, professional activity. 
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ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Статтѐ присвѐчена проблемі вдосконаленнѐ вокальної підготовки майбутніх 

учителів музики шлѐхом упровадженнѐ в навчаннѐ елементів театральних 
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технологій. Правдиве розкриттѐ художнього образу вокального твору виѐвлѐю 
особливості вокальної підготовки, ѐкі нерозривно пов’ѐзані з драматургіюя, із 
психологічноя достовірністя образу, його пластичноя формоя вираженнѐ. 

Ключові слова: вокальна підготовка, учитель музики, художній задум, 
інтонаційна виразність, репертуар, театральне мистецтво. 

 
Постановка проблеми. У час перебудови української системи освіти 

вчителя музики належить одна із провідних ролей у формуванні духовної 
культури школѐрів. Урок музичного мистецтва в закладах загальної 
середньої освіти – практично юдина нормативна дисципліна, де учні 
отримуять та поглибляять свої знаннѐ з історії, теорії музики, 
знайомлѐтьсѐ із творчістя сучасних композиторів та виконавців, вивчаять 
твори фольклорного мистецтва, розвиваять та вдосконаляять музичні 
здібності. Викладаннѐ музики пред’ѐвлѐю високі вимоги не тільки до 
широкої музичної ерудиції та методичної обізнаності вчителѐ, ѐкі 
розширяять світоглѐд учнів, формуять їх духовний світ та лябов до співу. 
а й до ѐкісних параметрів голосу, здатності витримувати голосове 
навантаженнѐ без втрати голосових функцій. Отже, професійна підготовка 
майбутніх учителів музики маю відповідати потребам часу, тому потребую 
комплексної методики, ѐка ґрунтуютьсѐ на основних аспектах роботи 
голосового апарату ѐк базової основи професійної діѐльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Цінними у вивченні питаннѐ вокальної 
підготовки вчителѐ музики стали: праці В. Антоняк, В. Багадурова, Д. Ле-
бедюва, В. Навротського, Л. Тумакової, М. Янковського, у ѐких узагальнений 
досвід та методичні поради відомих співаків та музикантів, зокрема 
М. Глінки, А. Гулака-Артемовського, М. Кондратяка, С. Лемешева, М. Лисен-
ко, А. Нюжданової, Н. Обухової, Ф. Шалѐпіна; дослідженнѐ Л. Василенко, 
Л. Дерев’ѐнко, Л. Дмітріюва, Д. Євтушенка, М. Микиші, А. Менабені, Л. Паш-
кіної, О. Прѐдко, у ѐких висвітлені теоретичні основи методики викладаннѐ 
вокалу (зокрема української вокальної школи), Б. Гнидь, Л. Гринь, Ю. Гри-
щенко, В. Іванов, В. Михайлець – історія створеннѐ вокально-виконавських і 
вокально-педагогічних шкіл, В. Антоняк – етнокультурологічний аспект 
української вокальної школи, П. Голуб’юв, Д. Євтушенко – загальні положеннѐ 
вокальної підготовки, а також роботи Г. Бень, Л. Гринь, Г. Панченко, 
С. Сгібнюва, М. Сидоренко, Б. Окулова, присвѐчені художньо-творчому 
компоненту вокальної підготовки, а саме: емоційним, інтонаційним, 
артистичним, інтерпретаційним аспектам майстерності виконавцѐ-вокаліста. 
Упродовж останніх років в Україні вийшли ґрунтовні праці з вокальної 
педагогіки, у ѐких висвітляятьсѐ методичні засади вітчизнѐної школи співу 
(В. Антоняк, І. Колодуб, О. Стахевича, Ю. Юцевича). 

Мета та завдання статті полѐгаять у висвітленні художньо-творчого 
контексту вокальної підготовки майбутніх учителів музики.  
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Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної 
літератури, навчальних планів із метоя визначеннѐ та узагальненнѐ 
концептуальних положень досліджуваної проблеми, виѐвленнѐ чинників, 
що впливаять на ѐкість вокальної підготовки майбутнього вчителѐ музики. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне вокальне мистецтво маю 
великий накопичений теоретичний і практичний досвід удосконаленнѐ 
процесів навчаннѐ та вихованнѐ співочого голосу, що базуютьсѐ на 
наукових знаннѐх акустики, біофізики, педагогіки та музикознавства. 
Вокальна підготовка вчителів музики в педагогічних університетах маю 
своя специфіку та спрѐмована на формуваннѐ професійних ѐкостей 
співака-виконавцѐ, педагога-музиканта, його художньо-творчих смаків, 
здатності до творчої діѐльності в царині музичного мистецтва.  

Досѐгненнѐ високого рівнѐ володіннѐ власним «виконавським 
інструментом» – вокальним голосом – одне з головних завдань навчаннѐ 
співу. Як зазначаю Л. Василенко, «вокаліст повинен заздалегідь 
«збудувати» свій музичний інструмент – освоїти вокальну постановку 
голосу, післѐ цього «налаштувати» свій музичний інструмент – виробити 
вібраційний, м’ѐзовий і слуховий контроль задлѐ точної вокальної інтонації 
длѐ кожного твору, тобто розучувати музичний і словесний текст методом 
«виспівуваннѐ» і надалі, щоднѐ відновляячи співацький резонанс, 
здійснявати художню доопрацяваннѐ твору в послідовному розгортанні 
художнього образу – відпрацьовувати взаюмодія трьох рівнів вокально-
виконавської установки, ѐка ґрунтуютьсѐ на механізмі чуттюзнаннѐ» *4+. 

Цілком зрозумілоя стаю потреба в оволодінні стійкоя вокальноя 
технікоя, тобто здатністя свідомо й упевнено керувати процесом фонації 
залежно від вокально-технічних і художніх вимог музичного твору. 
Зазначений процес здійсняютьсѐ на основі формуваннѐ основних 
механізмів голосоутвореннѐ: фізіологічних (співацьке диханнѐ, атака та 
опора звуку, нервово-м’ѐзовий комплекс вокальної моторики тощо); 
акустичних (висота звуку, сила звуку, чистота інтонації, наѐвність високої і 
низької співацької форманти, тембральна привабливість, польотність 
голосу, вібрато, імпеданс тощо); орфоепічних (чіткість дикції, округлість 
звуку, система навичок із вокальної орфоепії); психолого-педагогічних 
(вокальний слух, усвідомлене керуваннѐ процесом голосоутвореннѐ і 
звуковеденнѐ тощо).  

У той самий час, уже на рівні бакалаврів, до фахових компетенцій 
майбутніх учителів музики належить володіннѐ методикоя роботи з дитѐчим 
голосом, його постановки, засвоюннѐ методики роботи з дитѐчим 
репертуаром, з вокальними ансамблѐми різних типів голосів тощо. 
Оволодіннѐ вокальним мистецтвом передбачаю три нерозривних елементи: 
технічний, аналітичний і художній. Оскільки технічний процес ю 
найскладнішим у вокальному мистецтві, питаннѐ художнього контексту 
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сольного співу майбутнього вчителѐ музики інколи відходить на другий план, 
між тим ѐк художньо-творчий потенціал виконаннѐ вокальних творів ю досить 
суттювим фактором успішної професійної самореалізації студентів. Навчаннѐ 
співу варто розглѐдати ѐк процес мистецтва співу, юдності вокально-
технічного та художньо-виконавського комплексу вокальних умінь. 

Голос лядини не ю тільки зовнішньоя характеристикоя вокального 
мистецтва. Звук голосу виражаю вся глибину переживаннѐ й натхненнѐ, 
художній рівень співу. Співаячи, виконавець виражаю себе, моделяячи цей 
вираз за допомогоя вокального колориту. Спів без емоцій – пуста і марна 
справа. В основі органічної природи співу лежить правдиве розкриттѐ 
художнього образу вокального твору. Прагненнѐ до глибокого розкриттѐ 
змісту вокальної музики виѐвлѐю в учителѐ музики особливості вокальної 
техніки, ѐкі нерозривно пов’ѐзані з драматургіюя, із психологічноя 
достовірністя образу, його пластичноя формоя вираженнѐ. На нашу думку, 
одна з головних особливостей співу вчителѐ музики – прагненнѐ до 
автентичності емоцій, до достовірності вокальної мови, ѐка тісно пов’ѐзана з 
точноя інтонованоя вокалізація та музичноя формоя. Основоя ю пошук 
своюї інтонації слова, що народжуютьсѐ з розкриттѐ смислового підтексту. З 
методологічного поглѐду понѐтійне значеннѐ слова передаю різні ѐвища 
предметної реалізації дійсності. Оволодіти вокальним словом неможливо, не 
усвідомивши його відповідну сутність, оскільки воно ю засобом формуваннѐ й 
безпосереднього вираженнѐ думок. Створеннѐ художнього образу 
вокального твору залежить від психологічного аналізу змісту, різних 
можливих способів семантизації слів та їх художнього трактуваннѐ. 
Напрацяваннѐ в дикції, сценічної орфоепії, умінні логічно осмислявати 
авторський текст, розумінні емоційного змісту слова, паузи, динамічних 
відтінків даять можливість свідомо виконувати опрацьовані вокальні твори. 

Мистецтво вчителѐ музики виступаю ѐк інтегратор його інтелектуальних 
здібностей, переломляячи крізь них «сплав об’юктивного та суб’юктивного». 
Його матеріальна природа полѐгаю, перш за все, в інтонації – основі 
виразності музики й мистецтва. Процес інтонуваннѐ можна вважати 
звуковим виѐвленнѐм змісту музики, звукообразним змістом. Завдѐки 
інтонації розкриваютьсѐ жанровий підтекст музичного твору, тобто все, що 
задумано композитором або виконавцем у змісті. За словами Б. Асаф’юва: 
кожна епоха створила і в оперній, і в симфонічній, чи романсовій творчості 
певну суму «символічних інтонацій (звукокомплексів). Ці інтонації виникли 
паралельно з поетичними образами й ідеѐми. Так створилисѐ надзвичайно 
міцні асоціації, ѐкі не поступаять словесній семантиці» *1, с. 207+. Емоційно 
сприймаячи інтонації, ѐкі входѐть у структуру художнього змісту вокального 
твору, слухач одночасно піддаютьсѐ їм, сприймаячи їх не тільки ѐк емоції 
виконавцѐ, але і ѐк свої власні переживаннѐ. Емоції, настрої, виражені 
інтонаційно, ю носіѐми змісту музики. 
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Інтонаційна виразність лежить в основі поетичної та музичної мови. 
Мова, ѐк і музика, маю свій темп, швидкість, діапазон, тембр тощо. 
Музична ж інтонаціѐ, ѐк правило, відрізнѐютьсѐ від мовної строгоя 
фіксаціюя звука: мелодіюя, гармоніюя, ритмом, динамікоя. Поюднуячись у 
співі, музична і мовна інтонації взаюмно збагачуятьсѐ, створяячи новий 
звуковий зміст. Саме музично-мовна інтонаціѐ визначаю можливість 
вирішеннѐ виконавських завдань при інтерпретації музично-образних 
характеристик вокальної музики в тому чи іншому вокальному творі. 
«Співати, ѐк говорити», – повчав Ф. Шалѐпін. Як зазначаю Г. Бень, «длѐ 
втіленнѐ різних відтінків почуттів і думок вимагаютьсѐ гнучкий та слухнѐний 
вокальний апарат. Одночасно з удосконаленнѐм вокальної техніки 
протѐгом всього навчаннѐ співу необхідно виховати вміннѐ вникнути в 
сутність музично-вокального образу твору, зрозуміти логіку музичної дії й 
органічно перебувати в музично-діювому комплексі» *3+. Переконлива 
інтерпретаціѐ пов’ѐзана з активноя роботоя уѐви та фантазії, коли ѐскраві 
образи допомагаять знайти правильне виконавське самопочуттѐ. 
Виконавський намір, емоційно забарвлений, підсвідомо викликаю 
необхідні няанси, робить спів живим та діювим. Вибір тембрального 
забарвленнѐ звуку залежить від буквального смислу слів і від душевних 
рухів. Схожі інтонаційні штрихи й няанси виникнуть у результаті вірної 
сценічної дії, народженої музикоя. Б. Асаф’юв писав, що «треба вміти 
співати гнів, співчуттѐ, біль, жарт, насмішку, ласку, цілунок, лукавство, 
мужність, у цілому, вся гаму почуттів» *2, с. 117+. 

Отже, у роботі над вокально-педагогічним репертуаром слід 
прищепити студентам уважне та дбайливе ставленнѐ до поетичного тексту, 
глибоке проникненнѐ в художній задум композитора. Складність становить 
співвідношеннѐ вербального та музично інтонаційного рѐду. Завданнѐ 
вчителѐ музики полѐгаю в тому, щоб здійснити на учнів емоційний вплив, 
викликати певні переживаннѐ, емоції в душах учнів, змусити грати уѐву, 
навчити слухати, розуміти зміст творів, зчитуячи інтонаційну інформація. 
Учитель, за мінімальний проміжок часу (звучаннѐ вокального твору), 
повинен уміти концертувати творчі зусиллѐ длѐ відтвореннѐ найтонших 
відтінків лядських емоцій та втіленнѐ художнього образу. Досконале 
емоційно-образне виконаннѐ вокальної музики спроможне розвивати та 
виховувати слухача, перебудовуячи систему його ціннісних оріюнтацій.  

Аналізуячи науково-методичну літературу з питань фахової 
підготовки педагога-музиканта, ми пересвідчуюмосѐ, що професіѐ вчителѐ 
маю багато спільного з професіюя актора. Зокрема, це виѐвлѐютьсѐ в тому, 
що представники цих публічних професій здійсняять цілеспрѐмований 
вплив на емоції, свідомість, світоглѐд аудиторії, формуять певні духовні та 
культурні цінності. Це зумовляю необхідність оволодіннѐ майбутніми 
спеціалістами навичками сценічної майстерності, виразними засобами 
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передачі художнього образу вокального твору, інтерпретаторськими та 
імпровізаційними вміннѐми.  

Уміннѐ впливати на аудиторія, налагодити прѐме спілкуваннѐ – це ті 
спеціальні вміннѐ, ѐкими маю оволодіти вчитель-виконавець. Налагодженнѐ 
діалогічного спілкуваннѐ через виконаннѐ вокальних творів – це театрально-
педагогічна технологіѐ, витоки ѐкої маять давня історія. На теренах України 
ще в XVII столітті в Киюво-Могилѐнській, Острозькій академіѐх, колегіумах, 
духовних семінаріѐх та братських школах застосовувались елементи 
театрального мистецтва. Народженнѐ шкільної драми, виконуячи спочатку 
суто дидактичну мету (вивченнѐ Біблії та розуміннѐ творів грецьких та 
римських авторів), поступово стало поштовхом у розвитку професійних 
здібностей спудеїв, адже ці заклади готували, крім служителів церкви, ще й 
політичних діѐчів та вчителів длѐ України та всіюї ближньої Європи. 
Театралізовані діалоги та речитативи (декламації) застосовували у своїй 
педагогічній практиці ще Я. Коменський, Г. Сковорода.  

Календарно-обрѐдова пісенна творчість українців, ѐка належить до 
найдавнішньої верстви фольклору, маю синкретичну природу (поюдную 
обрѐдово-театральну дія, діалог, спів, різноманітні рухи ). У давнину 
обрѐдові дійства виконували важливу суспільну роль – збирати лядей, 
об’юднувати їх у юдиному почутті. Не випадково Л. Виготський блискуче 
охрестив специфіку мистецтва: «громадська техніка почуттів». Вкляченнѐ у 
вокальну педагогіку елементів народного театру, іляструваннѐ творів 
фольклорного мистецтва дозволѐю об’юднати сольне виконаннѐ, діалог, 
пластичне інтонуваннѐ із імпровізованим варіяваннѐм інтонаціѐми та 
нескладними наспівами. На основі творчої юдності колективні форми 
сприѐять формування узгодженості звучаннѐ, навичок слухового 
контроля, забезпечуять внутрішня творчу дисципліну. Доцільно 
зазначити, що в сучасних умовах підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва в системі вищої музично-педагогічної освіти в Україні набули 
широкого застосуваннѐ подібні концепції (Е. Жак-Далькроз, 
В. Верховинець, Г. Шевчук та ін.). 

Педагоги-вокалісти глибоко усвідомляять педагогічний потенціал 
української народної пісні, вклячаячи кращі зразки у програмний репертуар 
шкільної та вишівської програми. Українська піснѐ знана своюя винѐтковоя 
мистецькоя красоя, ѐка випливаю з гармонійного поюднаннѐ слів та чарівної 
мелодії. Образно та поетично оспівував народну пісня України письменник 
Михайло Стельмах: «Лірична піснѐ – це дума народу, це безмежне поле, 
засіѐне зернами історії і заквітчане лядськими надіѐми, це безмежна 
народна лябов до своюї дідизни і ненависть до її ворогів, це лядська гідність і 
стражданнѐ; хвиляваннѐ чайки-небоги над тѐжким шлѐхом життѐ, це пориви 
до щастѐ і чиста сльозина на віѐх дівочих, це муки матерів на чужій землі і 
цнотлива вечірнѐ усмішка на вустах нареченої» *7, с. 126].  
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Існую думка, що виконаннѐ народної пісні не вимагаю особливих 
віртуозно-технічних прийомів співу. Складність полѐгаю в особливій простоті, 
виразності, природності їх інтерпретації. Краса та співучість народної пісні, 
органічний зв’ѐзок зі словом маять винѐткове значеннѐ у вихованні 
музичного смаку співака. Побудована на природних мелодійних інтонаціѐх і 
ладо-гармонійниx зворотах, народна піснѐ у вокально-педагогічній практиці 
сприѐю вірному розвиткові голосу студента. Іляструваннѐ народної пісні 
дозволѐю визначити рівень оволодіннѐ емоційно-образноя сфероя 
вокального виконавства, простежити глибину розкриттѐ світу почуттів, 
емоцій, уѐви, образного мисленнѐ. Виконавське інтонуваннѐ науковці 
розуміять ѐк «емоційно осмислену, спрѐмовану на слухацьке сприйнѐттѐ 
реалізація музики» *4+. Відтвореннѐ музично-художніх образів вимагаю 
особливих засобів виконаннѐ, а прагненнѐ виразити звуком усе розмаїттѐ 
інтонацій вокального твору надаю голосу не тільки відповідного забарвленнѐ, 
але й сприѐю виѐвлення відповідних виконавських прийомів.  

Одним із найѐскравіших ѐвищ сучасного музичного мистецтва стало 
поюднаннѐ фольклору з різними видами естрадної музики. Створяятьсѐ 
естрадні обробки народних пісень, оригінальні композиції на народні 
теми, використовуятьсѐ автентичні народні інструменти. Такий процес 
асимілѐції доволі привабливий длѐ учнів, але вимагаю від учителѐ певної 
підготовки. Життѐ музичного твору – у його виконанні – писав Б. Асаф’юв. 
Наблизити майбутніх спеціалістів до виконавської майстерності – одне із 
завдань вокальної підготовки. Через свій внутрішній духовний світ 
виконавець знаходить ціннісний смисл художнього образу вокального 
твору і створяю власний образ-концепт, ѐкий стаю длѐ нього автентичним, 
особисто значущим, близьким і зрозумілим.  

Вокальне навчаннѐ майбутніх учителів музики здійсняютьсѐ сьогодні 
через моделяваннѐ художньо-музичного образу вокального твору 
засобами поюднаннѐ музики, слова й ритмічних рухів. Як зазначаю 
Л. Лабінцева, процес виконаннѐ вокального твору стаю більш емоційним і 
виразним завдѐки поюднання співу та ритмопластичних рухів, тобто 
застосовуячи елементи театральної педагогіки. Театралізація пісні 
науковець розглѐдаю ѐк інтегративну характеристику професійних умінь та 
навичок майбутніх учителів музики, що відображаютьсѐ в таких цікавих 
формах, ѐк гра-імпровізаціѐ, інсценуваннѐ літературних і музичних творів 
тощо. Формуваннѐ навичок театралізації пісні забезпечуятьсѐ на підставі 
набуттѐ вмінь сценічного руху та відчуттѐ сценічного простору. Завдѐки 
синтезу драматургії, музики, сценографії, акторської гри, артистизм та 
сценічна майстерність виступаять своюрідним підґрунтѐм налагодженнѐ 
діалогічної взаюмодії вчителѐ музики й учнів *5, с. 24+. 

Спів під час руху, танця – процес, складний длѐ співака. Тому у класі 
під час роботи зі студентами Т. Ткаченко радить у вокальні занѐттѐ 
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вклячати й танцявальні рухи. Такі комплексні уроки добре впливаять на 
роботу голосового апарату, активізуять дихальну мускулатуру, знімаячи 
фізичні «затиски». Виховуячи навички правильного диханнѐ під час вокалу 
зі сценічним рухом і танцем, рекомендуютьсѐ дотримуватисѐ певних 
правил, що становлѐть понѐттѐ загального тренуваннѐ дихального апарату 
співака й пов’ѐзані з вихованнѐм: навичок носового диханнѐ, правильного 
диханнѐ в ускладнених умовах, навичок активізації м’ѐзів черевного пресу 
під час співу з рухом, танцем, уміннѐ підібрати танцявальні рухи, що не 
порушуять вокальну лінія і праця органів диханнѐ, уміннѐ в пластиці, русі, 
танцявальній дії виразити характер, образ вокального твору *5+. 

Важливим етапом у роботі із студентом ю не тільки момент 
поѐсненнѐ типу диханнѐ, але й постійний наглѐд за його збереженнѐм 
протѐгом усього навчаннѐ, оскільки студенти маять властивість втрачати та 
видозмінявати механізм диханнѐ. Вправи длѐ розвитку диханнѐ у 
вокалістів під час сценічного руху й танця, ѐкими б способами вони не 
здійснявалисѐ, повинні бути спрѐмовані на усуненнѐ задишки та 
сформувати вміннѐ користуватисѐ дихальним апаратом у будь-ѐкому 
положенні тіла, вільно переходити з танця на спів, не задихаячись під час 
руху. Координаціѐ рухів із мовоя і співом, зазначаю Т. Ткаченко, – складна 
навичка, що виникаю в результаті цілеспрѐмованих тренувань не тільки 
звукоутворявальної мускулатури, але й організму в цілому. Досвідчений 
викладач радить на занѐттѐх із вокалу виконувати вправи, ѐкі тренуять 
здатність розподілѐти рух у просторі та часі відповідно до музичного 
ритму. За інтенсивної вокально-рухової підготовки досѐгаютьсѐ органічна 
поведінка виконавцѐ, коли тіло підвладне імпульсам створяваного живого 
художнього образу вільно підкоряютьсѐ малянку виконуваної музики. 
Важливе значеннѐ маю пошук точних виразних жестів, міміки, постави та 
інших способів розкриттѐ художнього образу. *6+. 

Один голос без майстерності важить дую мало. Майстром вважаютьсѐ 
співак, ѐкий досѐгаю певного естетичного впливу, хвиляю думкоя, 
почуттѐми, ѐкі він знаходить у музиці. Спів ю одніюя з найважливіших і 
найдавніших форм художньої творчості лядини. Важливо навчитисѐ за 
допомогоя співу здійснявати «спілкуваннѐ мистецтвом», адже спів – 
спосіб передачі емоційної, естетичної інформації. Будучи засобом передачі 
інформації, спів, співацький голос сам по собі ю частиноя ціюї естетичної 
інформації. Тому так важливо, щоб під час вокального виконаннѐ студенти 
володіли засобами виразності, щоб увміли переконати слухача у власній 
щирості та відкритості. Усі ці няанси вокальної підготовки перетинаятьсѐ зі 
специфікоя театральної діѐльності, зокрема акторської справи.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Таким чином, 
ураховуячи потреби сьогоденнѐ та специфіку майбутньої професійної 
діѐльності, вокальну підготовку майбутнього вчителѐ музики потрібно 
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розглѐдати у взаюмодії традиційних форм і методів вокальної педагогіки та 
впровадженнѐм нових технологій із елементами театральної (акторської, 
режисерської, сценаристської) діѐльності. Перспективи подальших 
досліджень вбачаюмо, зокрема, у дослідженні шлѐхів формуваннѐ 
вокальної культури студентів, вивченні зарубіжного досвіду використаннѐ 
елементів театральної педагогіки у процесі навчаннѐ співу, визначеннѐ 
ефективних форм та методів вокальної підготовки, ѐкі віддзеркаляять 
механізми взаюмозв’ѐзку технічно-виконавського опрацяваннѐ голосу 
студентів із емоційно-чуттювим осѐгненнѐм вокального репертуару. 
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РЕЗЮМЕ 

Барановская Ирина. Вокальнаѐ подготовка будущих учителей музыки 
посредством театрального искусства. 

Статьѐ посвѐщена проблеме совершенствованиѐ вокальной подготовки 
будущих учителей музыки путем внедрениѐ в обучение элементов театральных 
технологий. Правдивое раскрытие художественного образа вокального 
произведениѐ выѐвлѐет особенности вокальной подготовки, которые неразрывно 
свѐзаны с драматургией, с психологической достоверностья образа, его 
пластической формой выражениѐ. 

Ключевые слова: вокальнаѐ подготовка, учитель музыки, художественный 
замысел, интонационнаѐ выразительность, репертуар, театральное искусство. 
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SUMMARY 
Baranovska Iryna. Vocal training of the future music teachers by theater of arts. 
The article is devoted to the problem of improving vocal training of the future music 

teachers through the introduction of elements of theatrical technologies.  
The achievement of a high level of ownership of its own “performing instrument” – a 

vocal voice – is one of the main tasks of singing. The mastery of vocal art involves three 
inextricable elements: technical, analytical and artistic. 

Creating an artistic image of a vocal work depends on the psychological analysis of 
the content, various possible ways of semanticising the words and their artistic 
interpretation. Working at diction, ability to logically comprehend the author’s text, 
understanding the emotional content of the word, pauses, dynamic shades make it possible 
to consciously perform the processed vocal productions. 

The process of intonation can be considered a sound detection of the content of 
music. Intonational expressiveness lies at the heart of poetic and musical language. In the 
work on vocal-pedagogical artistic repertoire students should be given a careful and caring 
attitude to the poetic text, a deep penetration into the artistic conception of the composer.  

The difficulty is the ratio of the verbal and musical intonation series. Ability to 
influence the audience, to establish direct communication – these are the special skills that 
an accomplice must master. Setting up dialogical contact is a theatrical and pedagogical 
technology, the origins of which have a long history. 

Inclusion in the vocal pedagogy of elements of folk theater, works of folk art can combine 
solo performance, dialogue, plastic intonation with improvised variations of intonations and 
simple chants. On the basis of creative unity, collective forms contribute to the formation of 
harmony of sound, the skills of auditory control, and provide internal creative discipline. 

Educators-vocalists are deeply aware of the pedagogical potential of the Ukrainian 
folk song, including the best samples in the program repertoire of the school and university 
program. It is believed that the performance of a folk song does not require special virtuoso-
technical techniques of singing. The difficulty lies in the special simplicity, expressiveness, and 
the naturalness of their interpretation. 

One of the most striking phenomena of contemporary musical art was the 
combination of folklore with various types of pop music. Coordination of movements with 
language and singing is a complex skill that results from the purposeful training of not only 
sound-forming muscles, but also the body as a whole. Important is the search for accurate 
expressive gestures, facial expressions. 

Vocal training of the future music teacher should be considered in the interaction of 
traditional forms and methods of vocal pedagogy and the introduction of new technologies 
with the elements of theatrical activity. 

Key words: vocal training, teacher of music, artistic intention, intonational 
expressiveness, repertoire, theatrical art. 

 
  




