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Формування вокально-сценічної майстерності у майбутнього співака-

початківця на заняттях з вокалу 

 

       Сучасний стан розвитку педагогіки мистецтва відзначений зростанням 

інтересу до проблем вокальної підготовки студентів вищих навчальних 

закладів. Цей процес є багатогранним за своєю структурою та має свою 

специфіку на рівні вищої школи. Не випадково основним завданням 

викладача вокалу у вищій школі є виховання у співака-початківця високої 

музично-виконавської культури, одним з ключових компонентів якої є 

вокально-сценічна майстерність. 

Метою тез – є висвітлення важливої педагогічної умови та етапів 

підготовки студента до публічного виступу на заняттях з вокалу, які 

сприятимуть послідовній та систематичній педагогічній діяльності 

викладача до формування вокально-сценічної майстерності у майбутнього 

співака-початківця. 

У сучасній науково-педагогічній літературі існує багато різних поглядів 

щодо визначення понять «сценічна майстерність», «вокально-сценічна 

майстерність» (Е. Абдуллін, Г. Падалка, О. Рудницька, В. Федоришин та 

ін.). На думку Е. Абдулліна, сутність поняття «вокально-сценічна 

майстерність» полягає в тому, що сценічна майстерність учителя музики – 

професійна якість особистості, яка проявляється в художньо-

комунікативній, музично-виконавській і художньо-організаторській 

діяльності та насичує художньо-пізнавальні процеси емоційно-образною 

сферою, яка стимулює творчі здібності особистості [1, 40]. 

Узгодження змісту поточних занять із завданнями публічної 

демонстрації художньо-навчальних досягнень співаків-початківців – це 

необхідна умова, яка сприяє систематичній та цілеспрямованій підготовці 

студента до публічної демонстрації своїх вокальних надбань. Календарно-



тематичне планування дозволяє викладачу вокалу орієнтуватись у плані 

роботи та бути готовим заздалегідь до кожного заняття вокалу.  

Поточні аудиторні заняття з вокалу мають багато спільних рис, але і 

мають свою своєрідність та неповторність. Кожне заняття має 

підпорядковуватись певній меті, тому всі види діяльності повторюються, 

але акцент має бути зроблений на якийсь один вид роботи, так, поступово 

відбувається систематична робота над удосконаленням вокально-

виконавських вмінь та навичок (робота над диханням, звуковеденням, 

дикцією та іншим), щодо художнього втілення образного змісту твору, 

приближуючи його до концертного варіанту. 

Видатний співак Олександр Мишуга висловлювався так: «Не 

намагайся дивувати – намагайся зачарувати! ... Справа не в тім, щоб 

«ухопити» ноту, а в тім, щоб торкнутися душі слухача. ... Не повинно бути 

«слова без змісту і звука без значення, адже думка невід’ємна від емоцій» 

[2, 13]. Беручи до уваги дані «заповіді співу», необхідно на кожному занятті 

цілеспрямовано та поступово готувати студентів до публічних концертних 

виступів – це запорука успішного виконання вокальних творів. Тому 

важливим пластом роботи викладача зі студентами повинна бути їх 

систематична підготовка до виступів на публіці, а саме, дотримання 

етапності у підготовці до публічного виступу співаків-початківців. Цінні 

поради щодо психологічної підготовки виконавця до концертного виступу 

містяться у книгах, статтях видатних музикантів та педагогів – Л. 

А. Баренбойма, Г. М. Когана, Г. Г. Нейгауза, С. І. Савшинського та ін. Але 

ці існуючі рекомендації не систематизовані, не об’єднані у самостійну 

книгу, а найголовне – не дають чіткого аналізу тимчасової періодизації у 

підготовці до публічного виступу. 

Виступ – це результат наполегливої творчої праці виконавця, 

відповідальний акт, що стимулює його подальше творче зростання. Саме під 

час публічного виступу тою чи іншою мірою виявляються різні здібності 

студента – воля, інтелект, глибина емоцій, творча фантазія. Початковий 



етап підготовки студентів до відповідального виступу має великий вплив 

на формування у нього комплексу емоційних станів та стійких 

психофізіологічних сприймань, що відтворюються організмом згодом на 

концертній сцені. Для того, щоб грамотно побудувати заняття на 

навчальному етапі, перш за все слід об’єктивно визначити індивідуально-

психологічні особливості кожного співака, оцінити рівень нейротизму та 

реактивності нервової системи виконавця, від цих факторів залежать часові 

рамки першого етапу підготовки та особливості використання прийомів 

саморегуляції психічних станів студента. Враховуючи той факт, що є 

студенти за темпераментними ознаками: сангвінніки, флегматики, холерики 

та меланхоліки, бажано до підготовки кожного виконавця підходити і 

індивідуально і враховувати особливості кожного типу.  

«Сценічне самопочуття» як єдність інтелектуальної та емоціональної 

сфер спрямовує студента на краще виконання вокальних творів. У цій 

єдності важливим початком є інтелект – «пильне око», яке слідкує за тим, 

щоб творче хвилювання виконавця не виходило за естетичні межі та не 

переходило у сферу буденного переживання. Підготовка до концертного 

виступу, таким чином, перетворюється у найважливіший етап формування 

артиста, а успіх його виступу на сцені залежить не тільки від якості та 

надійності вивчених творів, але і від рівня його психологічної готовності до 

спілкування з публікою. 

Спонукання до самоконтролю студента під час виступу є другим 

етапом підготовки до публічної демонстрації вокальних надбань. Зайве 

хвилювання не дозволяє користуватися ні можливостями діяльної сторони 

розуму, ні енергопотенціалом, а інколи призводить до краху усього 

задуманого та напрацьованого, а незначне хвилювання піднесеного 

характеру не тільки природнє та бажане, але і необхідний момент виступу, 

який «рятує» виконання від буденності.  

Залучення співака-початківця до проведення самостійних аутогенних 

настанов на зняття психологічних утисків – це третій етап підготовки 



студентів до виступів. Ліквідування почуття сорому, боязні, стресового 

стану – це не що інше, як зняття психологічних затисків та бар’єрів у 

студентів.  

Внутрішній світ кожної особистості, а зокрема співака-початківця – 

це «багатство», велика «скарбниця» його особистих уявлень, емоцій, 

почуттів та досвіду. Знайти шлях до нього, проникнути у цей світ, 

«витягнути» найцінніше, найкрасивіше з нього та при цьому збагатити його 

своїм особистим досвідом, на наш погляд, – одне з важливих та корисних 

завдань сучасного викладача вокалу. Розкриття перед студентом 

неповторності та краси його таланту – є четвертим, умовно заключним 

етапом у підготовці співака-початківця до виступів на публіці. 

Удосконалення вокально-виконавських вмінь та майстерності 

повинно спиратися на натхнення та внутрішню психологічну інтуїцію і 

викладача, і студента. Тому що саме у творчому процесі відбувається 

розкриття музичного образу, створеного думками та почуттями не тільки 

композитора, а й початківця-виконавця.  
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