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Ф.І. Шаляпін говорив: «Я взагалі не вірю в одну рятівну силу таланту без 

наполегливої праці. Видихається без неї найбільший талант, як затихне в пустелі 

джерело, не пробиваючи собі дороги через піски».  

Навчання дітей співу, це процес, що вимагає від педагога високої професійної 

кваліфікації: глибоких знань законів голосоутворення і розвитку дитячого голосу. 

Виробленої системи (методики) занять, які багаторазово апробовані і підтверджені 

переконливими якісними результатами. 

Робота з дитячим голосом накладає на педагога особливу відповідальність, 

оскільки він має справу з іще незміцнілим організмом, крихким і ніжним голосовим 

апаратом дитини.  

Вокальний спів – це психофізіологічний процес, пов'язаний з різним емоційним 

станом дитини. Він чинить глибоку дію на емоційну сферу і розумовий розвиток 

дитини, удосконалює його основні психологічні функції. Під поняттям розвитку 



 

МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2022, Випуск № 13. 

http://onmavisnyk.com.ua/ 

 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 

 

дитячого голосу розуміється якісні і кількісні зміни стану голосового апарату і 

формування вокальних навичок: співацького дихання, звукоутворення, артикуляції, 

слухових навичок і навичок емоційно–виразного виконання.  

Навички правильного звукоутворення автоматизуються в процесі 

багатократного, цілеспрямованого тренувального зайняття, а за відсутності 

систематики – вони втрачаються. Всякого роду технічні прийоми без точної вказівки, 

як саме їх виконувати, як, наприклад: «дихайте правильно», «направляйте звук в 

маску» і так далі, порушують автоматизацію регулювання процесу голосоутворення і 

ведуть на практиці до погіршення голосу. Ось чому завдання педагога полягає в тому, 

щоб, втручаючись непрямим шляхом в «голосову стихію», виробляти техніку 

голосоутворення не по частинах, а в цілому – саме: дихання, торкання звуку, 

звільнення фонаціонних шляхів від м'язових затисків. Усе це буде підготовчим етапом 

у вихованні навичок і обробці механізмів голосоутворення.  

Вокально–технічна і художня робота з перших кроків навчання повинна вестися 

в єдності. Наочний метод на уроках вокалу найтіснішим чином поєднується з 

репродуктивним, який полягає у відтворенні і повторенні співацького звуку, 

відповідно до пояснення і показу педагога. Таке відтворення і повторення найкраще 

спрацьовує, на вдосконаленні виконуваних дій за допомогою учбового матеріалу, а 

саме: системи вправ і вокальних творів, в результаті яких, у того, що навчається, 

формуються і розвиваються вокальні навички. 

Методом розвитку вокально–технічних навичок називають сукупність 

систематизованих вказівок і порад, засвоєння яких призводить до появи у людини 

певних співочих навичок або вокальної техніки, що забезпечує бажаний діапазон, силу 

і тембр голосу при не стомлюваності голосового апарату. Навчання дітей співу 

припускає систематичне вокальне виховання, що включає оволодіння вокально – 

технічними навичками. У цій статті ми розглянемо методи, прийоми та рекомендації, 

зґрунтовані на практичному застосуванні в учбово–виховному процесі. 

Організація дихання. «Мистецтво співати – це мистецтво дихати». Тільки 

завдяки правильному диханню можна досягти чистого, вільного і ясного звучання 
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голосу при співі. Ще Ф. Шаляпін говорив, будучи важко хворим: «Хочеться співати, а 

дихання зникло». Диханню необхідно приділяти особливу увагу. Саме з нього 

розпочинається формування звуку. Голос починає проявлятися після того, як учень 

починає осягати техніку співацького дихання. Розвиток правильного дихання дозволяє 

постійно збільшувати голосовий діапазон і силу голосу. На мою думку, роботу над 

постановкою голосу краще починати тільки після освоєння елементарних правил 

техніки дихання. Адже брати високі ноти, або співати в маску (верхню частину лиця) 

без правильного дихання абсолютно не допустимо, оскільки можна пошкодити 

голосові зв'язки.  

Дуже важливо навчити дитину брати дихання беззвучно, уміти розраховувати 

його тривалість, при співі витрачати економно. Тривалість і сила дихання 

розвиваються за допомогою вправ на дихання без звуків. Вони допомагають 

дихальним м'язам здійснювати свою роботу точніше, тим самим ми розвиваємо 

здатність, управляти мускулатурою і необхідними м'язами. Дихання, що входить, 

робиться швидко, безшумно, тільки через ніс, або через ніс і рот одночасно. Характер 

вдиху, його тривалість і об'єм диктуються музичною фразою і виразними завданнями. 

Педагог повинен проводити зайняття активно і зосереджено, неодмінно аналізуючи 

кожен етап навчання, загострювати увагу учня навіть на невеликих удачах, 

закріплювати навички правильного співу і, звичайно ж, виправляти помилки, 

домагаючись від дитини усвідомленого виконання вимог. 

Правильна співацька установка зумовлює успішне оволодіння навичками 

співацького дихання, що є основою для виховання співацького голосу. Треба 

пам’ятати, що дихання – це енергетичне джерело голосу, фундамент та основа в співі. 

Починаючи з молодшого ступеня, напрацьовується нижнє міжреберне – 

діафрагмальне (як найбільш зручне), тобто змішане дихання, при якому високо 

піднімаються і розширюються при вдиху нижні ребра, а інша частина грудної клітки 

майже нерухома, активна діафрагма і м'язи черевної порожнини. 

Дихання займає особливе місце у всякій людській діяльності і особливо – в 

мовній. Роботу над диханням пов'язану з витяганням звуку називають фонаційною. 
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Вона важлива не лише для організації вірного звучання голосу, але і для розбірливості 

мови, для вироблення чіткої дикції. Завдання фонаційного дихання – забезпечити 

правильну роботу голосових зв'язок. Користуючись системою запропонованих вправ в 

диханні, виробляється тривалий видих, короткий активний вдих і зменшення 

тривалості паузи після видиху. При співі, дитині краще використовувати 

комбінований вдих через рот і ніс, який має бути майже не помітний.  

Становлення навичок ґрунтується на використанні дихальних вправ, які 

розігрівають м'язи голосового апарату, і створюють своєрідне психологічне 

налаштування усього організму, наприклад: 

• «Приємний аромат» – пропонується вдихнути приємний аромат будь–якої 

квітки – «вдихни глибоко, із задоволенням, неначе нюхаєш запашну красиву квітку», 

це необхідно робити повільно, по–справжньому, потім заспівати уривчасто, на одному 

звуці «у–у–у»(«о–о–о») і завершити довгим звуком крещендо і димінуендо, 

використовуючи увесь дихальний резерв»; дуже корисна вправа, яку я із задоволенням 

застосовую у своїй практиці. 

• «Надуй кульку» – «Надуваючи кульку» широко розвести руки в сторони і 

зробити глибокий вдих, потім повільно зводити руки, сполучаючи долоні перед 

грудьми і видуваючи повітря – «ссс». Для правильного вдиху рекомендую порівняння: 

«Вдихни так, щоб повітря дійшло до пояса»; 

• «Гавайська гітара» – довго тягнемо звук «м», «н» на одному диханні; 

• Спів звукоряду вгору і вниз, використовуючи склади «мі–а». 

Звукоутворення та звуковедення. Звукоутворення – це цілісний процес, в 

якому дихальні і артикуляційні органи взаємодіють з роботою гортані. 

Звукоутворення – це не лише «атака» звуку, тобто момент його виникнення, але і 

подальше за ним звучання. 

Однією з основних вимог при виробленні у дітей навички співацького 

звукоутворення є виховання співучого, протяжного звучання голосу. Чим раніше і 

цілеспрямованіше організовується вокальна діяльність дитини, тим більший вплив 

вона робить на розвиток його вокальних здібностей. У вихованні голосу, як і у будь–
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якому іншому виді виховання, те, що не зроблено своєчасно, або зроблено невірно в 

дитинстві, залишається непоправною втратою в майбутньому. Часто фальшивий спів 

дітей залежить не від того, як дитина чує, а від того, як у неї поставлений голос. У 

індивідуальній роботі з дітьми дуже відповідальним у вокальному вихованні є період 

від 6 до12 років. В цей час у дитини, у зв'язку з інтенсивним розвитком мови, 

формується голосові м'язи, що призводить до перебудови голосового апарату – заміни 

чистого фальцетного механізму на новий, досконаліший і перспективніший змішаний 

механізм голосоутворення. При цьому не виключається і функціонування колишнього, 

фальцетного режиму, але він починає працювати в координації з грудним регістром.  

Найчастіше, на самому початку вокального зайняття з дитиною, відрізок її 

робочого діапазону буває край вузьким. В процесі навчання відбувається нарощування 

діапазону голосу зі змішаним звучанням. 

Одним з головних завдань вокального педагога є розкриття тембру голосу учня. 

Власне усе питання змішаного голосоутворення, зводиться до проблеми формування 

найкращого тембру голосу, високої співецької форманти, яка надає голосу летючості 

при співі. Летючість голосу вирішальним чином впливає на розвиток діапазону, при 

цьому позбавляючи дитину прагнення співати голосно, форсовано. Звідси висновок: 

раннє виявлення тембру і формування його на основі змішаного голосоутворення 

сприяють розвитку усіх інших якостей вокальної мови. Тембр можна сформувати 

тільки на основі фізіологічно вірної роботи голосового апарату.  

Отже, разом з художньо–естетичним критерієм звучання голосу – тембром, для 

педагога повинен існувати критерій фізіологічного комфорту учня при співі, що 

характеризує ступінь вільної роботи голосового апарату. Тому, при співі необхідно 

постійно звертати увагу учня на м'якість атаки звуку, м'якість звучання, плавне 

дихання без поштовхів. Гонитва за силою і звучністю голосу на початковому етапі 

навчання вокальному співу навіть в роботі з дорослими – це помилка, а з дітьми – 

рокова. Сила, звучність і об’єм приходять з віком, як би самі собою, розвиваючись на 

основі формування тембру. 
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Розвиток навичок емоційно–виразного виконання творів. Музичний розвиток 

дітей має нічим не заміниму дію на загальний розвиток: формується емоційна сфера, 

розвиваються уява, воля, фантазія, загострюється сприйняття, активізуються творчі 

сили розуму і енергія мислення. Окрім цього вирішуються виховні завдання, пов'язані 

з формуванням особи учня. 

Сучасною наукою доведено, що діти, що займаються співацькою діяльністю, 

чуйніші, емоційніші, сприйнятливіші і товариські. В процесі співацької діяльності 

успішно формується увесь комплекс музичних здібностей, збагачуються переживання 

дитини. Виконуючи пісню, він активно виражає свої почуття, глибше сприймає 

музику. Розвивається музичний слух, інтонаційна точність, пам'ять, почуття ритму. 

Спів сприяє розвитку мови дітей, оскільки під час музичного зайняття активізуються 

функції мозку, а також покращується емоційний настрій дитини. 

Навички виразності в співі виступають як виконавські навички, що відбиває 

музично–естетичний зміст і виховний сенс співацької діяльності. Виразність 

вокального виконання є ознакою вокальної культури. У ній проявляється суб'єктивне 

відношення дитини до того, що оточує через виконання і передачу певного 

художнього образу. Досягнення виразності співу є ознакою вокальної культури і 

забезпечується за рахунок багатьох компонентів: міміки, виразу очей, жестів і рухів; 

багатство тембрових барв голосу; побудова музичної фрази (слабкі і сильні долі 

створюють динамічну основу музичної фрази); ритмічного малюнку мелодії; 

інтонація (інтонації кожної мелодії мають свої кульмінаційні моменти, що 

підкреслюють смислову сторону фрази); розбірливості і свідомості дикції; темпу, 

пауз і цезур, що мають синтаксичне значення і визначають емоційний характер 

твору. 

Висновок. Розвиток і формування вокальних навичок у дитини є основним в 

змісті роботи педагога з учнем. В процесі навчання співу відбувається поступове 

накопичення досвіду, рефлекторних навичок голосового апарату, емоційно–вольових 

відносин учнів до світу, один до одного, до учителя, слухачів до самого предмета. 

Його позитивна спрямованість є умовою засвоєння знань і навичок. Практика в роботі 
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з голосом визначається в основному підбором співецьких вправ з різними завданнями 

формування тієї або іншої навички. Правильно підібрані вправи в індивідуальному 

порядку позитивно позначаються на розвитку і формуванні голосу як музичного 

інструменту. Навчання співу дитини є потужним засобом виховання і комплексного 

розвитку. Спів супроводжується у дитини відчуттями психологічного комфорту, що 

дає поштовх до формування позитивного відношення до процесу зайняття вокалом. 

Поза сумнівом, головним є – синтез технічної і художньої сторони вокального 

учбового процесу. Кропітка робота над диханням, звукоутворенням, свободою 

голосового апарату, над точним відтворенням усієї конструкції музичної фрази з 

виявленням музичної суті і значущості – невід'ємна частина педагогічної 

спрямованості. 

Невід’ємним чинником у роботі з учнями є важливість акцентувати такий 

момент – це формування у нього навички уміння багато працювати. Одне з головних 

завдань педагога – навчити дитину від наполегливої праці отримувати емоційне 

задоволення. Тільки за такої умови з юного виконавця можна виростити справжнього 

музиканта. Ф.І. Шаляпін говорив: «Я взагалі не вірю в одну рятівну силу таланту без 

наполегливої праці. Видихається без неї найбільший талант, як затихне в пустелі 

джерело, не пробиваючи собі дороги через піски». 
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