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- вплив на процес розвитку співацького дихання необхідно здійснювати через зосередження 
уваги студентів на роботі дихального апарату, розвиток умінь аналізу роботи дихальних 
груп м’язів, координування дихальних рухів, контролю підскладкового тиску повітряного 
стовпа. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Стаття присвячена питанням формування естетичної культури майбутніх учителів 
музичного мистецтва. Розкрито сутність естетичної культури особистості, дано визначення 
поняттю «формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтво», роз-
глянуто психолого-педагогічні умови розвитку естетичної культури студентів-музикантів в 
процесі їх професійної підготовки.

Ключові слова: естетична культура, формування, вчитель музичного мистецтва, психо-
лого-педагогічні умови.

В умовах національно-культурного відродження України пріоритетними напрямами 
освіти стають розвиток і вдосконалення духовно-естетичної культури кожної особистості, 
надання умов для її художньо-творчого самовираження, самовдосконалення. Практична 
реалізація цих завдань залежить, перш за все, від учителя, здатного вільно орієнтуватися 
в культурних, художніх, духовно-естетичних цінностях, розуміти особливості розвитку 
естетичної культури, володіти науковою естетичною інформацією, використовувати особистий 
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In this article the author deals with the problem of future teachers’ purposeful training for organizing 
parents’ pedagogical education. Particular attention is paid to the necessity of realization of integral and 
continuous process of constructive pedagogical interaction between teachers and students’ parents. It is 
made specific that pedagogical education is to be directed to forming pedagogical culture of students’ par-
ents. It is important that future teachers can create the environment for broad constructive pedagogical 
communication, respect parents’ authority as educators, have a broad range of active forms and methods 
for students’ parents and teachers’ cooperation.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 

У статті розкрито узагальнену характеристику творчості дитини 3-7 років, проаналізовано 
її особливості, прояви, види та психолого-педагогічні умови її розвитку.  Охарактеризовано  
творчість дітей в ігровій, продуктивній, побутовій видах діяльності, дитяче експерименту-
вання і фантазування.   У роботі педагога з розвитку дитячої творчості повинні переважити 
стимулюючі, заохочувальні впливи.   

Ключові слова: дитяча творчість, сюжетно-рольова гра, експериментування, фантазування, 
заохочення, стимулювання.

Реформаційні процеси в усіх сферах українського суспільства ставлять чимдалі склад-
ніші вимоги до ініціативності, креативності особистості, її здатності діяти нестандартно, 
знаходити правильні рішення в умовах невизначеності. Ці психічні якості закладаються 
у ранньому дитинстві лише за умови, якщо педагог готовий розпізнавати й підтримувати 
прояви   творчості дитини, спрямовувати їх у належному руслі; спиратись на бажання та 
інтереси вихованців при формуванні в них загального творчого ставлення до навколиш-
нього, при озброєнні їх навичками спілкування й діяльності.  Натомість, на практиці 
досить часто використовуються традиційні підходи до розвитку творчості  дошкільників, 
які недостатньо враховують їх психологічні особливості. А це становить серйозний бар’єр 
для повноцінного розкриття природного потенціалу дітей в найбільш сензитивні періоди 
розвитку їх особистості.  Відтак, виникає необхідність у розробці сучасних технологій 
розвитку особистості дошкільників, що дозволяли б актуалізувати психологічні особливості 
творчості дітей цього віку. 
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Стаття має на меті дати узагальнену характеристику творчості дитини 3-7 років, її 
особливостей, проявів, видів та психолого-педагогічних умов її розвитку.

Розпочнемо з тих  сутнісних ознак дитячої творчості, які відрізняють її  від творчості 
дорослих.

Традиційним є тлумачення творчості  як діяльності особистості чи груп людей, спрямо-
вану на створення суттєво нового, цінного для суспільства. Йдеться, передовсім, про наукову, 
технічну, художню творчість, продуктами якої виступають відкриття, винаходи, різноманітні 
художні твори [7]. Якщо  скористатись лише цими ознаками творчості, то наявність у дитини 
креативності опиниться під сумнівом. Адже малюки не  роблять відкриттів, винаходів тощо 
у загальноприйнятому їх тлумаченні.  Натомість, психологи переконливо доводять право на 
існування поняття дитячої творчості. В.О. Моляко вважає, що “в психологічному аспекті під 
творчістю слід розуміти процес створення, відкриття чого-небудь нового, раніше для цього 
конкретного суб’єкта невідомого” [4, с. 7]. Психолог пропонує значно розширити перелік 
видів творчості й вирізняти, крім загальноприйнятих наукової, технічної, художньої, ще й 
ігрову, навчальну, побутову (“домашню”), військову, управлінську, ситуаційну, комунікативну 
творчість. Виділення комунікативної, ситуативної, побутової, ігрової творчості стверджує, 
що творчість присутня в житті кожної людини з дитячих років її життя. 

Для педагога системи дошкільного виховання на перший план виступають питання не 
стільки суспільної цінності отриманих продуктів, скільки внутрішнього конструктивного 
ефекту дитячої творчості, здатної підносити особистість на вищі щаблі розвитку, надавати 
одухотворення її світогляду та діянням. У процесі своєї творчості дитина створює особливий, 
унікальний й суспільно корисний продукт, а саме – свою особистість з тими властивостями, 
що дозволять їй у свій час зробити відкриття, винаходи, досягти життєвого успіху тощо.  

Дитяча творчість нероздільна з такими важливими властивостями особистості,  як  
самостійність, ініціативність, оригінальність, варіативність, зацікавленість, комунікабель-
ність.  Тобто, творчість дитини носить виразний самодіяльний та особистісний характер. 
Творча дитина прагне бути успішною, компетентною, самостійною, робити щось своїми 
руками, докладаючи потрібних для цього зусиль, долаючи виникаючі труднощі. Вона виявляє 
ініціативу у грі,  в іншій активності,  висловлюючи свої пропозиції, залучаючи інших дітей 
до співпраці, до колективних справ, виявляючи лідерські якості.  В малюнках, аплікаціях, 
інших виробах дитини яскраво помітна її індивідуальність, несхожість на інших, викорис-
тання незвичних форм, прийомів, технік тощо. 

Долаючи труднощі на шляху до своїх цілей, малюк виявляє здатність до пошуку, до 
використання різних способів, варіантів, гнучко й оперативно переорієнтовується з неефек-
тивних на більш вдалі прийоми й способи. Наприклад, у грі діти  прокладають дорогу, яка 
схилами пісочної гори веде до міста на вершині. Під час будівництва утворюються обвали 
– діти винахідливо перекидають через них містки за допомогою дерев’яних паличок. Щоб 
скоротити шлях, гравці прокладають тунель. Виявляючи при цьому осипання піску, викорис-
товують порожнисту трубку від зіпсованого калейдоскопа.

Дитяча творчість, як правило, носить колективний характер. Творча дитина активно 
спілкується з навколишніми, прагне отримати від них схвалення, заохочення своїм 
«винаходам» і «знахідкам». Вона чутливо реагує на зауваження навколишніх, здатна відсто-
ювати свої здобутки, її активність носить соціальну спрямованість.

У дошкільному віці різні види творчості формуються у всіх сферах дитячої активності 
– це, передовсім, гра, а також продуктивна і побутова діяльність.  

Сюжетно-рольова гра, що досягає свого розквіту у 5-6 років, є за своєю сутністю творчою 
активністю. Ця гра передбачає самодіяльний задум дітей та його реалізацію, що становить 
собою повний цикл творчого процесу, в якому особистість виявляє і свою самостійність, і 
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Основною вимогою до видиху в процесі співу є його подовження. Видих у співі є значно 
довшим, ніж у побутовому мовленні, контрольованим свідомістю вокаліста. Його тривалість 
підпорядковується технічним та художнім вимогам виконання художнього вокального твору 
чи вокалізу. Важливими умовами правильного співацького дихання є економне витрачання 
повітря в процесі фонації та плавність видиху.

Економність використання видихуваного повітря в співі вимагає поступовості та 
рівномірності видиху, відсутності поштовхів. Це сприяє максимальному перетворенню 
повітряної енергії у звук. Здатність повністю перетворювати повітря, що виходить з легенів 
під час співу в звук, є ознакою майстерного володіння вокалістом навичками співацького 
дихання.

Вокаліст-початківець часто намагаються подовжити співацький видих за рахунок набору 
надміру великої кількості повітря у легені. Педагог вокалу має попереджати студента про те, 
що перебір повітря призводить до скутості голосових органів, надмірного тиску повітря на 
голосові складки та втрати координації процесу дихання. Недосвідчений вокаліст, набравши 
велику кількість повітря, витрачає його вже при виконанні перших звуків вокальної фрази. Це 
викликає потребу частого добору повітря, призводить до швидкої втоми дихальних органів, 
втрати тонусу м’язів, які задіяні у процесі фонації. Студент має прагнути досягти подовження 
співацького видиху не за рахунок вдихання великої кількості повітря, а завдяки оволодінню 
навичками керування роботою дихального апарату в співі. 

Під час вимовляння звуків мови процес дихання починає підпорядковуватися функціо-
нуванню гортані та органів артикуляції. Виникнення різних звуків вимагає подачі необхідної 
кількості повітря та утворення відповідного підскладкового тиску. Голосовий апарат 
людини має здатність керувати інтенсивністю повітряного стовпа при вимовлянні голосних, 
регулюючи гучність їх звучання. Виконання цієї функції належить диханню. Формування 
підскладкового тиску повітря здійснюється рефлекторно і не підлягає вольовому контролю 
людини. Вокаліст може свідомо керувати лише загальною подачею повітря при вимовлянні 
того чи іншого звуку.

Вміння підтримувати необхідний для голосоутворення підскладковий тиск видихуваного 
повітря називається опорою дихання, яка є складовою співацької опори. Взаємодія голосових 
складок та дихання визначає опору співацького звука. Правильність формування співацької 
опори залежить не лише від узгодженості в роботі дихання та голосових складок, але й від 
правильного функціонування органів надскладкового відділу голосового апарату (глотки, 
ротової порожнини, артикуляційних органів).

В ході формування навичок співацького дихання в студентів музично педагогічних 
спеціальностей варто застосовувати методи впливу на співацьке дихання, спрямовані на 
формування швидкого і глибокого вдиху та рівномірного повільного видиху, вироблення 
навички відчуття опори звуку, розвитку дихальних м’язів, вироблення навички підтримки 
стабільного рівня підскладкового тиску повітря. Вплив на процес розвитку співацького 
дихання необхідно здійснювати через зосередження уваги студентів на роботі дихального 
апарату, розвитку умінь аналізу роботи дихальних груп м’язів, координування дихальних 
рухів, контролю підскладкового тиску повітря.

Отже, можемо зробити наступні висновки:
- співацький голос є основним інструментом професійної діяльності вчителя музики, тому 

володіння педагогом-музикантом співацьким голосом еталонного звучання, позбавленим 
будь-яких недоліків голосоутворення, є важливою умовою його фахової компетентності;

- розвиток співацького дихання є важливою складовою комплексу вокально-технічних 
умінь та навичок майбутніх педагогів-музикантів;

- в процесі вокальної підготовки студентів музично-педагогічних спеціальностей можна 
застосовувати методи впливу на співацьке дихання, спрямовані на формування швидкого, 
глибокого вдиху та рівномірного, подовженого видиху, вироблення навички відчуття 
опори звуку, вироблення навички підтримки стабільного рівня підскладкового тиску 
повітряного стовпа;



228 Збірник наукових праць. Випуск 15

Шумом часто супроводжується поверхневе ключичне дихання, при чому об’єм грудної 
клітки збільшується незначною мірою, відповідно немає сприятливих умов для глибокого 
дихання у співі, набору достатньої кількості повітря у легені.

Для усунення шуму під час співацького вдиху педагогу потрібно фіксувати увагу студента 
на цій проблемі, підвищуючи рівень контролю за процесом вдиху. Окрім цього подоланню 
такого недоліку голосоутворення сприяє відновлення природності роботи органів голосоут-
ворення, усунення скутості гортані у співі. 

Вдих під час співу потрібно здійснювати через рот і ніс одночасно, що забезпечує 
можливість безшумного набору достатньої кількості повітря. Окремі педагоги наполягають 
на тому, що у співі найбільш прийнятним є вдих виключно через ніс, що дозволяє вокалісту 
краще відчути роботу дихальних м’язів, глибину вдиху. На нашу думку, вдихання повітря 
виключно носом доцільно використовувати під час виконання вокально-технічних вправ, 
що дозволить студенту краще налагоджувати координацію співацького дихання. Але під час 
виконання вокалізів та художніх вокальних творів доцільним є здійснення вдиху через ніс і 
рот одночасно оскільки вдихання повітря виключно носом призводить до скутості голосового 
апарату, утворення недопустимих затримок у співацькому процесі. Окрім цього такий вдих 
справляє негативне враження на глядача.

Вплив на формування правильного співацького вдиху можна здійснювати через викорис-
тання прийому “напівпозіху”, який сприяє активізації діяльності гладкої мускулатури трахеї та 
бронхів, досягненню оптимального розширення глотки, що збільшує її резонаторні властивості 
і призводить до підсилення сили звука, підвищує тонус діафрагми та інтенсивність змикання 
голосових складок. Вже на початковому етапі навчання необхідно прививати студентам звичку 
свідомо поєднувати вдих з формуванням відчуття “напівпозіху”, що позитивно впливає на 
процес звукоутворення.

Для здійснення глибокого співацького вдиху повітря потрібно набирати в нижній відділ 
грудної клітки, при активному розширенні нижніх ребер. Рух нижніх ребер вбоки та вгору 
призводить до значного збільшення об’єму грудної клітки. Окрім цього розширення ребер 
призводить до розтягнення діафрагми, що складає найкращі умови для її роботи у співі. 
Виробленню навичок правильного співацького вдиху сприяє використання глибокого, спокій-
ного співацького дихання (нижньореберного-діафрагматичного).

Під час видиху ребра та грудина під дією м’язів (внутрішніх міжреберних, м’язів живота 
та квадратного м’яза попереку) опускаються донизу, а діафрагма відтісняється догори. При 
цьому об’єм грудної порожнини зменшується, легені скорочуються і з них виходить повітря.

Під час роботи над розвитком подовженого співацького видиху, з повним перетво-
ренням повітря у звукову енергію варто використовувати прийом збереження вдихальної 
установки протягом усього процесу співу, що передбачає розвиток здатності м’язів-вдихачів 
продовжувати скорочуватися поряд із активною роботою м’язів-видихачів, заповільнюючи 
таким чином процес видиху. Формування вдихальної установки під час співу передбачає не 
лише утримування грудної клітки у позиції вдиху, а й особливу підготовку до роботи органів 
голосоутворення, вибудовування органів ротоглоткового каналу в положення “напівпозіха”.

Відпрацювання навички вдихальної установки вимагає утримувати грудну клітку у стані 
вдиху (трохи піднятою, ребра злегка розширеними) та зберігати активність дихальних м’язів. 
Застосування даного прийому сприяє правильній організації всього співацького процесу, 
інтенсивності роботи голосової щілини, виробленню навички економного витрачання повітря, 
швидкому й ефективному його добору.

Формування навички збереження вдихальної установки під час співу починається з 
фіксування уваги студента на тому, що між вдихом та видихом у співі відбувається миттєва 
затримка дихання, під час якої здійснюється налаштовування дихального апарату з вдиху на 
видих. О.Пекерська зазначає, що ця затримка не повинна перетворюватися ні на зупинку, ні 
на паузу у вокальному процесі. Педагог пише: “Головне, щоб ця пауза залишалася такою ж 
миттєвою і природньою, чітко перемикала вдих на видих у співі” [6, с. 24.] 
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ініціативність, і оригінальність, і варіативність, і зацікавленість.  Ще З. Фройд  розглядав 
гру як різновид творчості: “Хіба не нагадує поведінка кожної дитини у грі роботу письмен-
ника тим, що вона створює свій власний світ, або принаймні переобладнує його так, як це їй 
подобається? …Творчий письменник робить теж саме, що дитина у грі. Він вибудовує світ 
фантазії, який сприймає дуже серйозно, бо в ньому втілена вся сила його емоцій” [8, с. 143-144].   

Специфічною особливістю гри є її процесуальність. Дослідники розглядають її і як 
атрибут гри  (М.Я. Басов [2]), і як характеристику ігрового мотиву, що «полягає не у резуль-
таті дії, а в самому процесі» (О.М. Леонтьєв [3, с. 477]). Водночас, такою ж ознакою наділені 
й пізнавальна мотивація, й спонукання до творчості. Цілком логічно з цього випливає, що 
ігрова, пізнавальна й творча мотивація мають загальну основу, а саме – суб’єктивну цінність 
процесу діяльності.  Тобто і гра, і творчість належать до так званих самоцінних форм людської 
активності, і саме гра на етапі дошкільного дитинства в різноманітних своїх проявах виступає 
для людини основою відкриття процесуальності як узагальненої характеристики діяль-
ності, що несе «свій мотив як би в собі» [3, с. 472].  Виконання ролі в грі вимагає від дитини 
складної діяльності уяви: передбачити, що повинен робити герой, планувати його подальші 
дії. Мотивом сюжетної гри є сам процес її здійснення, що характерно і для творчості взагалі. 
Гра за сюжетом означає, що дитина наперед має ідеальну картину того, що відбудеться у грі, 
визначає ролі, підбирає замінники і предметний матеріал. Саме у грі, як і у творчості, дитина 
виражає себе якнайповніше.  Творчість починається у грі, де дитина виявляє свою ініціативу, 
вміння організовувати, планувати, робить перші кроки на шляху до здатності діяти цілком у 
плані образів та уявлень, які Я.О.Пономарьов назвав “внутрішнім планом діяльності”. 

На відміну від процесуальності гри, продуктивна діяльність дошкільників спрямовується 
на  отримання певного продукту – малюнку, аплікації, конструкції тощо. Особливо виразною 
творчістю володіє продуктивна діяльність дітей за власним задумом. Не випадково відомий 
український  психолог В.А. Роменець вважав основною формою творчості у дитячому віці 
саме малювання [5, с. 44-62]. Дитина створює малюнок поступово, зупиняючись на кожному 
кроці, щоб осмислити нові деталі.  Ось як Даринка Л. (5 р. 4 міс.) поступово розгортає свій 
задум, захоплено коментуючи процес малювання: «Спочатку потрібні стіни. (Малює прямо-
кутник.) Але вони в повітрі зависають. (Домальовує високий фундамент.)  Це скеля. Замки на 
скелях будують,  щоб туди без дозволу ніхто не пройшов». З відповідними коментарями на 
малюнку з᾽являється огорожа, хвилі океану попід скелями. Нарешті дитина вигадує «облад-
нати» замок ліфтом, що веде аж на берег до хвиль, «добудовує» балкон і вікна. З аморфної 
початкової ідеї формується насичений деталями диференційований художній образ. По суті 
дитина не просто займається малюванням, а вибудовує свій власний світ, в якому почувається 
затишно і зручно;  створює умови ситуації, в яких зацікавлено діє.

У випадках, коли діти виконують продуктивну діяльність за зразком, їх творчість 
виявляється як вихід за межі запропонованого зразка. Дитина не лише відтворює зразок, 
а певним чином перевершує його, додаючи  непередбачені деталі, або продовжуючи його 
розгортання. Наприклад,  дошкільники за зразком малюють ліс восени, а окремі з них 
не лише виконують задане, а продовжують зображати  ліс і навесні, і влітку, і взимку, за 
власним почином створюючи цілу серію робіт.  Або у завданні«Танграм» дітям пропону-
вали сім геометричних фігур (чотири трикутники, квадрат, ромб, прямокутник) розміс-
тити за певним трафаретом. У ході виконання   діти  радо помічали,  що можна по-різному 
поєднувати задані форми й чимдалі більше захоплювались роботою.  Радість творчості 
спонукала їх не   просто за повнювати фігурами трафарет (як цього вимагав вихователь), 
але й по-своєму осмислювати отримувані поєднання. Діти захоплено вигукували «У мене 
конячка, а тепер будиночок», «А у мне снігова баба вийшла!». Якщо отриманий візерунок 
комусь з дітей не вдавалось одразу осмислити, або не вистачало матеріалу для завершення 
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образу, то допомагали уява і мовлення. У трьох жовтих трикутниках малюк раптом побачив 
верблюда, а оточуючий  фон перетворився на пустелю. Отримана картина стає основою 
для розігрування цілої сцени захоплюючих мандрів, дитині потрібні нові й нові  предмети:  
вантажівка – щоб втомлений верблюд їхав на ньому, а потім трактор,  щоб витягти ванта-
жівку з піщаного замету.  

Вихід дитини за межі заданого є надзвичайно важливим проявом у поведінці дитини, 
а тому його необхідно заохочувати.  Адже малюк за власною ініціативою прагне по-своєму 
осмислити ситуацію, наповнити її особистісним сенсом, побудувати своєрідний сценарій 
подій, роблячи його   предметом своїх переживань і розмірковувань.  

Важливим видом творчості малюків є дитяче експериментування,  сутністю якого є певні 
доцільні перетворення вихідного матеріалу в інтересах досягнення бажаного результату. 
Характерним є мовне експериментування, яке  виявляється у словесних каламбурах, коли 
дитина підбирає слова, подібні за звучанням, кілька разів з інтересом повторює їх, порівнює 
звучання та значення, радіє своїм відкриттям. Викликає у дитини інтерес і римування слів. 
З’являється гра словами. Дитина навмисно змінює звучання слова, придумує слова не співвід-
несені з предметами.  К.Чуковський наводить багату палітру таких проявів, коли   дитина 
називає доньку Макара Макароною, а за аналогією до пари «коза –  козенята» пропонує свою 
«шишка – шишенята»,  або засвоївши слова типу «занести – винести» просить маму висолити 
занадто солоний суп [6]. Вже з трьох  років дитина виявляє здатність до складання казок.  
Вона наділяє героїв діями і характерами відповідно до їх реальних особливостей, поведінки 
і способу життя.

Мовне експериментування є процесом активного творчого засвоєння системи мови 
дитиною.

Самодіяльне експериментування дітей яскраво виявляється в будівельних й конструк-
торських іграх. Ось два хлопчики граються в швидкісну автостраду. Дорогою слугує лава. 
Поштовхом до експериментування стає «аварія»: машина на великій швидкості  збивається з 
лави-дороги й падає в «провалля». У грі виникає неочікуваний  поворот: потрібно спеціально 
обладнати дорогу так, щоб  машинки не падали.   Один з гравців робить з одного боку лави 
«парканчик» з паличок. Інший будує такий же з другого боку, але це не допомагає: машинка 
все одно збиває ці загорожі. Дітей засмучує невдача, вони намагаються тримати «парканчик» 
руками,  але не охоплюють усіх ділянок «дороги». Частина дітей через невдачі втрачає інтерес 
до гри, а ті, хто, нарешті, винаходить спосіб закріпити огорожу,  з  захопленням граються, 
експериментуючи ще з більшим натхненням. Винахідливі  діти приносять ще одну лаву, 
пристосовуючи її в якості загорожі.  У відповідності зі зміною конструкції дороги,  діти 
випробовують нові способи руху машинки – вздовж загорожі.  Згодом в одного з  гравців 
виникає  ідея про огорожу з обох сторін, він використовує ще одну лаву.  Це рішення виявля-
ється особливо вдалим  – рух дорогою з обох сторін стає безпечним, машинки більше не 
з᾽їжджають.  Діти  бурхливо радіють: їм вдалось досягти, знайти, вишукати, перемогти 
труднощі. Гра з азартом продовжується.  

 Таким чином, вдале експериментування дозволяє вирішувати «проблеми» у грі, 
підтримує розгортання задуму, збагачує його, наповнює пізнавальним змістом. Натомість, 
відсутність експериментування змушує дітей відмовлятись від задуму, породжує безпоміч-
ність, почуття неспроможності. 

Ще один різновид дитячої творчості – фантазування, яке тісно переплітається з особистіс-
ними новоутвореннями дитини, на основі чого у неї виникають перші мрії  про своє майбутнє, 
про майбутнє всіх людей.  Дитячі фантазії ситуативні, нестійкі, зумовлені подіями, що викли-
кали сильний емоційний відгук. Наприклад, Інна Н. (5р. 3 міс.) пояснює бажання бути феєю 
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а грудна клітка залишається майже нерухомою. Складаються сприятливі умови для здійснення 
глибокого вдиху та подовженого видиху. При такому диханні студент добре відчуває рух 
передньої стінки живота, що створює найкращі умови для свідомого регулювання процесу 
співацького дихання. Тому у вокальній педагогіці цей тип дихання вважається оптимальним .

Абдомінальний тип дихання сприяє активізації скорочення діафрагми, м’язів черев-
ного пресу. В ході використання цього типу співацького дихання грудна клітка залишається 
малорухомою, вдих здійснюється за рахунок опускання діафрагми. Живіт при цьому подається 
вперед. Такий тип дихання притаманний переважно чоловікам.

З досвіду роботи переконуємось, що у співі вокалісти використовують змішаний тип 
диханням із залученням у більшій чи меншій мірі певної частини дихального апарату. 
Основним критерієм ефективності співацького дихання використовуваного студентом, є 
якість співацького звуку, тому, у випадку сформованості у студента правильних навичок 
голосоутворення при використанні грудного або реберно-діафрагматичного типу дихання, 
кардинальних змін останніх здійснювати не варто, щоб уникнути порушення сформованої 
системи рефлексів. Але, зауважимо, що при використанні нижньореберного-діфрагматичного 
типу співацького дихання, внаслідок активізації роботи діафрагми, регуляційна її функція 
підвищується, що є необхідною умовою успішного процесу фонації. Результатом глибокого 
вдиху при даному типі дихання є понижене положення гортані, яке впливає на резонаторні 
та акустичні якості ротоглоткового каналу. Тоді як при використанні ключичного типу 
дихання активно працюють м’язи плечового пояса та передньої частини шиї, що призводить 
до скутості нижньої щелепи та під’язикової кістки, і як наслідок, порушення роботи гортані. 
Також знижується регуляційна функція діафрагми внаслідок її пасивності при даному типі 
дихання. 

Співацьке дихання, як і звичайне дихання складається з двох фаз (вдиху та видиху). Але 
існують специфічні особливості співацького дихання зумовлені процесом звукоутворення у 
співі. Так, в процес співацького дихання між фазами вдиху та видиху відбувається миттєва 
затримка повітря (пауза). Окрім цього співацьке дихання відрізняється від звичайного 
свідомим регулюванням з боку вокаліста. Під час співу кількість дихальних рухів значно 
зменшується, змінюється темп та ритм дихання. Співацьке дихання характеризується значним 
подовженням видиху, створенням значного тиску повітряного стовпа на голосові складки. 
Це призводить до збільшення інтенсивності роботи дихальних м’язів. 

Утворенню співацького звуку передує вдих. Під час вдиху відбувається скорочення 
дихальних м’язів (зовнішніх міжреберних м’язів, що піднімають ребра, та драбинчастих м’язів), 
ребра піднімаються, діафрагма також скорочується. Це призводить до збільшення порожнини 
грудної клітки та зміни внутрішньогрудного тиску, що викликає притік повітря до легень.

Під час співацького вдиху, крім наповнення легенів повітрям, відбувається підготовка 
голосового апарату до процесу голосоутворення. Тому від правильності співацького вдиху 
в значній мірі залежить якість утворюваного звуку. Проте зосереджувати надмірну увагу 
студента на процесі вдиху не потрібно, тому що це може призвести до скутості голосового 
апарату, порушення кантилени у співі. 

Повітря у співі необхідно брати безшумно, набираючи достатню його кількість для 
виконання вокальної фрази. Помилковим є намагання студента брати надмірно велику 
кількість повітря, намагаючись таким чином подовжити співацький видих. Студенту 
необхідно пояснити, що при переборі повітря порушується координування процесу голосо-
видобування, утруднюється подача звуку, що призводить до неправильного звукоутворення.

Недоліком процесу голосоутворення, який часто зустрічається у недосвідчених вокалістів 
є наявність шуму під час співацького вдиху. Поява шуму свідчить про скутість голосового 
апарату, або про наявність захворювань його органів. Шум при вдисі виникає в результаті 
тертя повітряного струменя об недостатньо розкриті голосові складки. Окрім негативного 
впливу на якість співацького звуку, шумний вдих під час співу шкодить голосовим складкам, 
викликаючи їх сухість, подразнення слизової оболонки гортані.
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Метою статті є здійснення аналізу процесу формування навичок співацького дихання 
майбутніх педагогів-музикантів у ході їх вокальної підготовки.

Спів – це складний психофізіологічний процес. Найменше відхилення від нормального 
функціонування будь-якого компонента співацького процесу призводить до порушення 
функціонування решти. До таких наслідків призводить і невизначеність установок співаць-
кого дихання в процесі навчання. У співі, як і в мовленні, звичайне дихання видозміню-
ється, ускладнюється і переходить у фонаційне внаслідок приєднання до функції газообміну 
голосоутворюючої функції. Специфічні вимоги до дихання у співі вимагають спеціальної його 
організації для співацького процесу.

В епоху старої італійської школи співу диханню приділяли недостатньо уваги. Багато 
педагогів обмежувалися вказівкою “дихайте добре” (resperita bene) [4, с. 62]. Сучасні погляди 
на співацьке дихання в українській вокальній педагогіці ґрунтуються на фундаментальних 
працях вітчизняних та зарубіжних учених, теоретичних та методологічних постулатах світової 
вокальної практики. Проте й до сьогодні у вокальній педагогіці побутують суб’єктивні погляди 
на процес розвитку співацького дихання, використовуються емпіричні підходи у викладанні 
вокалу.

Співацьке дихання лежить в основі процесу звукоутворення, за його відсутності 
утворення співацького звуку було б неможливим. Повітря, яке протікає крізь голосову щілину, 
може впливати на активність роботи голосових м’язів, підвищення тонусу голосових складок, 
покращення їх працездатності та витривалості. Активна робота дихальних м’язів сприяє 
підвищенню працездатності гортані. Її робота значно полегшується під час активності м’язів 
дихальної системи. Тому від правильності формування навичок співацького дихання залежить 
якість співацького звуку вокаліста.

Органи дихального апарату включають трахею, бронхи, легені, групи м’язів-вдихачів 
(м’язи, що піднімають та розсувають ребра) та м’язів-видихачів (група м’язів, які опускають 
ребра та м’язи черевного преса), діафрагму. Робота гладких м’язів, які знаходяться в підслизовій 
оболонці, що вистилає дихальні шляхи, контролюється з боку вегетативної системи організму 
і не підлягає вольовому контролю свідомості людини. Діафрагма (грудочеревна перепона) – 
м’яз який має куполоподібну форму. Опускання діафрагми при вдихові повітря відбувається 
за рахунок скорочення її м’язових волокон. Під час видиху м’язи діафрагми розслаблюються, 
і вона набуває форми купола. Видих може відбуватись пасивно та активно. Активний видих, 
який притаманний співові, відбувається за рахунок роботи м’язів-видихачів. 

У процесі роботи над розвитком співацького дихання студентам необхідно поясню-
вати, що легені позбавлені будь-якої активності, завдяки якій вони могли б розширюватися, 
вбираючи в себе повітря, або спадатися, виштовхуючи його. Легені пасивно рухаються за 
рухами грудної клітки і змінюють свій об’єм під дією скорочення і розслаблення діафрагми. 
Тому основна увага в ході формування навичок співацького дихання має спрямовуватися на 
розвиток навичок керування роботою діафрагми та м’язів, які беруть участь у процесі дихання 
та підлягають свідомому контролю людини.

У вокальній педагогіці розрізняють кілька типів співацького дихання: грудний 
(ключичний, реберний), реберно-діафрагматичний, нижньореберно-діафрагматичний, 
діафрагматичний (абдомінальний).

При використанні ключичного типу дихання активно включаються у роботу м’язи 
верхнього відділу грудної клітки, шиї, плечового поясу. М’язи шиї при цьому напружені, що 
призводить до скутості гортані, утруднення звукоутворення у співі. Під час використання 
такого типу дихання неможливо набрати достатньої кількості повітря у легені, окрім цього 
виникають значні труднощі в керуванні процесом видиху. У вокальній педагогіці викорис-
тання ключичного типу дихання не бажане.

В ході застосування в процесі фонації реберно-діафрагматичного типу співацького 
дихання у вдиху рівномірно беруть участь грудна стінка і діафрагма. Під час використання 
змішаного нижньореберно-діафрагматичного типу дихання активізується робота м’язів 
грудної клітки, черевного пресу, діафрагми. Під час вдиху нижні ребра розширяються, 
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таким чином: «У феї є крила. Вона може літати як літак. Можна полетіти по небу до  бабусі. 
Мама теж полетить. Треба торкнутися чарівною паличкою до її плеча, і у неї будуть крила».

За допомогою  фантазування дитина прагне до відтворення того, що її вразило, до повтор-
ного переживання приємних емоційних моментів до пригадування того, що сподобалось, 
тобто до конструювання широкої сфери своїх відносин з дійсністю Балацька [1, с. 8]. Іноді 
діти, розповідаючи про події минулого, додають у них вигадані елементи. Це не можна розці-
нювати як прояви брехливості. Тут виявляється особливість дитячої психіки – її синкретизм 
– недиференційованість психічних процесів пам’яті та уяви між собою.  Водночас, бурхливе 
дитяче фантазування зумовлене низькою критичністю мислення. Дошкільник легко об’єднує 
різні враження і некритично  ставиться до одержаних комбінацій, що особливо помітно у 
молодшому дошкільному віці.

Фантазування у поєднанні зі зростанням  інтересу дитини до сфери соціальних взаємин 
призводить до того, що у  5-7 років діти створюють уявні світи, населяють їх діючими персо-
нажами. Дошкільник, наприклад, вигадує собі друга – маленького чоловічка, з яким грається 
і разом з яким   переживає уявні пригоди. Нерідко і діти молодшого віку розповідають про 
вигадані події, стверджуючи, що їм купили собаку, подарували котеня тощо.   Причина 
подібних фантазій – у проблемах особистісного розвитку  дитини. Їх поява – серйозний 
привід для дорослого задуматися: які потреби малюка не задовольняються, про що він мріє 
і чого прагне, якими бачить свої взаємини з дорослими й однолітками. 

У психолого-педагогічній науці, незважаючи на тривалі дискусії, ще й по сьогодні збері-
гається неоднозначне тлумачення ролі дорослих у розвитку дитячої творчості. Причини 
полягають як у самій складності  феномену дитячої творчості та її розвитку, так і у різнопла-
новості сприятливих для нього умов.  Весь складний масиві умов розвитку дитячої творчості 
доцільно    розподілити на чотири групи: фізичні (наявність матеріалів для творчості і можли-
вості будь-коли діяти з ними); соціально-емоційні  (створення дорослим атмосфери безпеки, 
впевненості, коли дитина знає, що її творчі здобутки не викликатимуть негативної оцінки 
й осуду); психологічні (формування у дитини почуття внутрішньої свободи, розкутості, 
підтримка інтересу до втілення власних можливостей внаслідок заохочення дорослим усіх 
творчих починань дитини); інтелектуальні  (залучення дитини до постановки і розв’язання 
творчих задач).

Основні підходи психологів з приводу ролі дорослого в розвитку творчості дітей розмеж-
овуються  за такими трьома позиціями.  У першій з них вважається, що творчість закладено 
в дитині від народження. Дорослий повинен забезпечити умови для виявлення творчості, 
головне – не заважати дитині у її самовираженні. Згідно з другою позицією, створення умов 
для розвитку творчості не потребує  прямої взаємодії з педагогом. Достатньо забезпечити 
дитину іграшками, матеріалами,  і  – нехай вона сама і як хоче з ними грається.

Для вітчизняної психолого-педагогічної науки властивий пошук оптимального 
поєднання впливу дорослого із прагненням дитини до самовираження і самодіяльної 
творчості. Для розвитку  дитячої творчості   необхідна підтримка дорослих, заохочення 
допитливості дітей, їх експериментування, пошукових дій, оригінальних рішень, виходу за 
межі зразка.  Окремим і важливим питанням при цьому є міра впливу, втручання дорос-
лого у творчі спроби дітей. Якщо вона буде завеликою, то що залишиться дитині?  Дослід-
ники встановили  залежність  творчої активності дитини від  ставлення до неї дорослих. 
Авторитарне ставлення, гіперопіка і емоційна холодність та байдужість знижують ініціа-
тиву, самостійність дитини, викликають вивчену безпомічність, зневіру у власні сили, які 
призводять до відмови від  творчості.

Тому у взаємодії з дитиною в інтересах розвитку її творчості  повинні панувати ефективні 
прийоми стимулювання, заохочення, схвалення, зацікавлення, відпрацювання окремих 
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розумових (наприклад, логічних процесів порівняння, класифікації, спостережливості) і 
практичних (техніка малювання, ліплення тощо) навичок. 

Зважаючи на пріоритет ігрового характеру дитячої творчості,  доцільно широко 
використовувати технології організації, активізації, формування ігрової діяльності 
дошкільника. Підкреслимо ще раз, що важливою ознакою сюжетно-рольових ігор є їх 
самодіяльний характер,  оскільки вони виникають за власним почином та задумом дітей. 
А це означає, що дорослий не може тут бути (так як у інших формах роботи) прямим 
організатором чи режисером гри. Він повинен в особливо делікатній формі навчати дітей 
самостійно розробляти «сценарій» гри, роблячи непомітним своє керівництво. А для цього 
– стимулювати появу в дітей ігрових задумів, уміти «підключатись» до ініціативи дітей, 
виступати в їх іграх на правах однієї з ролей, час від часу виконувати роль виконавця, 
а не лише ініціатора. Організуючий вплив вихователя полягає в поданні дітям цікавих 
пропозицій, поворотів сюжету, які збагачують дитячу діяльність і спілкування. Ігрова 
позиція вихователя виявляє свою дієвість через його рольову поведінку. Моделювання 
дорослим рольової поведінки не є самоціллю (як це виступає у дітей), а слугує засобом 
його педагогічної діяльності.  

Отже, підводячи підсумки, сформулюємо висновки статті щодо особливостей дитячої 
творчості та її розвитку. 

У процесі своєї творчості дитина створює особливий, унікальний й суспільно корисний 
продукт, а саме – свою особистість.   Творча дитина відрізняється  самостійністю, ініціа-
тивністю, оригінальністю, варіативністю, зацікавленістю, комунікабельністю. Різні види 
творчості формуються у всіх сферах дитячої активності – це, передовсім, гра, а також продук-
тивна і побутова діяльність. Особливими формами дитячої творчості є експериментування 
й фантазування.

 Серед виховних впливів в інтересах розвитку дитячої творчості  повинні панувати 
прийоми стимулювання, заохочення, схвалення, зацікавлення, відпрацювання окремих 
розумових і практичних  навичок. 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІВАЦЬКОГО ДИХАННЯ  
У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВОКАЛУ

У статті розглядаються питання вокальної підготовки студентів музично-педагогічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів; розкривається проблема формування навичок 
співацького дихання у майбутніх педагогів-музикантів.

Ключові слова: вокальна педагогіка, майбутній педагог-музикант, розвиток співацького 
голосу, співацьке дихання, типи співацького дихання, опора співацького звуку. 

Співацький голос є основним інструментом професійної діяльності вчителя музики. 
Тому важливим елементом фахової підготовки майбутніх педагогів-музикантів є розвиток їх 
вокальних умінь та навичок, озброєння студентів ґрунтовними знаннями в галузі вокальної 
педагогіки та методики викладання вокалу. Володіння вчителем музики співацьким голосом 
еталонного звучання, позбавленим будь-яких недоліків голосоутворення є важливою умовою 
його фахової компетентності.

Вокальна підготовка студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів включає кілька складових. Це розвиток вокально-технічних умінь та навичок, 
формування вміння координувати власний процес голосоутворення за рахунок навичок 
вокально-слухового контролю, розвиток вокально-виконавських умінь, озброєння студента 
фаховими знаннями.

Важливою складовою комплексу технічних вокальних умінь та навичок майбутніх учителів 
музики є розвиток співацького дихання. У вокальному мистецтві до голосу вокаліста та його 
дихання ставляться підвищені вимоги. Дихання є енергетичним фактором, від якого залежить 
сила співацького звуку, його тривалість та тембральне забарвлення. Тому розгляд питання 
формування навичок співацького дихання у студентів музично-педагогічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів є актуальним на даному етапі розвитку сучасної мистецької освіти. 

Проблемі розвитку співацького дихання багато уваги приділяли науковці у галузі 
вокальної педагогіки. Найбільш ґрунтовні праці у вивченні цього питання належать 
Л. Дмитрієву, Ф. Засєдатєлєву, Н. Жинкіну, Л. Работнову, Ф. Вітту, О. Пекерській. 
© Прядко О. М., 2013


