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ЗАСТОСУВАННЯ ХУДОЖНЬО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ У
ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Цілеспрямована активізація у майбутніх учителів музичного 
мистецтва здатності довільно зосередитись, мобілізувати власні 
вольові ресурси в складному і напруженому процесі опанування 
вокальним виконавством може дати педагогічний ефект лише пліч-о- 
пліч із постійною увагою до застосування засобів, що сприяють 
емоційній розкутості студентів, уникненню зайвого напруження, 
співацького і художньо-творчого “затиснення” в роботі. Для оволодіння 
мистецтвом співу майбутнім фахівцям необхідно докласти не мало 
вольових зусиль і в процесі навчання, і в процесі виконання, бути 
здатними подолати усілякі “перепони”, що виникають під час вокально- 
виконавської діяльності.

Л.Б.Дмитрієв зазначає, що для досягнення професіоналізму у співі 
виконавцю необхідно мати не стільки відмінні вокальні дані, скільки -  
відмінні музичні здібності та яскраво виражені вольові якості, зокрема 
вольові зусилля. Науковець наголошує на тому, що вольові зусилля в 
мистецтві співу мають різноманітний характер, проте вони завжди 
усвідомлені та завжди пов’язанні з подоланням труднощів. В процесі 
занять вокалом виконавець має проявляти власну волю, як у прагненні 
до зосередженості, до активізації творчої уяви, у боротьбі з 
відволікаючими факторами, так і в активізації роботи мислення, у 
напруженні пам’яті, загостренні власних відчуттів, що супроводжують 
процес співу. Співак працює м’язами, а цілеспрямована робота м'язів 
здійснюється при наявності вольового зусилля. Автор зазначає, що у 
співацькому процесі, коли приводиться у дію великий і складний 
комплекс м’язів голосового, дихального, артикуляційного апаратів, 
постає потреба у певному вольовому напруженні спрямованому на їх 
узгоджену роботу, на виконання стереотипів. Ще більші вольові зусилля 
необхідно докладати виконавцю в процесі удосконалення навичок, 
виробленням нових, більш задовільних щодо акустичного результату 
координування. Разом з тим, постійне докладання студентами певних 
зусиль може призвести до зайвої м'язової і розумової напруги. Щоб 
уникнути небажаних ефектів у співі через вольові напруження, бажано 
застосовувати на навчальних заняттях художньо-релаксаційні чинники.

Під релаксацією (від лат. relaxation -  послаблення, розслаблення) 
розуміється: а) розслаблення з певною установкою; б) глибоке м’язове
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розслаблення, що супроводжується зняттям психічної напруги; в) стан 
спокою і розслаблення, що виникає в результаті зняття напруги після 
сильних переживань або фізичних зусиль. В основі теорії м’язової 
релаксації лежить твердження про те, що розум і тіло людини тісно 
взаємопов’язані. В стані нервового напруження людина відчуває і 
м'язове напруження. І навпаки, людина в стані м’язового напруження 
починає відчувати і розумове напруження. Отже, для того щоб 
розслабити тіло, необхідно розслабити розум, і навпаки.

Впровадження художньо-релаксаційних чинників під час 
опанування вокально-виконавських умінь має відбуватись у вигляді 
спеціальних психофізичних прийомів. На нашу думку, вводити студентів 
у співацький процес доцільно починати з прийомів релаксації. 
Релаксація сприяє зняттю психічних бар'єрів та скутості, що у більшості 
майбутніх фахівців проявляється як почуття сорому, страху, болісного 
хвилювання, а перед виходом на сцену у вигляді стресового стану. 
Звертання до прийомів релаксації як певного етапу розслаблення, за 
яким наступає активізація м’язів студентів, сприяє успішності 
навчального процесу. Слід навчити майбутніх фахівців періодично 
чергувати розслаблення і активізацію м’язів, що у подальшому дасть їм 
змогу подолати непотрібну напругу і м’язову скутість. Для усунення у 
студентів зайвого хвилювання та збереження творчого самопочуття в 
умовах публічної вокально-виконавської діяльності бажано 
застосовувати комплекс спеціальних психологічних вправ. Виконання 
вправ супроводжується дотриманням майбутніми фахівцями певних 
рекомендацій:

-  детальне опрацювання й вивчення вокального твору;
-  залучення студентів до постійних виступів перед різною 

аудиторією;
-  під час публічного виступу не бажано розпочинати виконання 

твору одразу після виходу на сцену, необхідно деякий час постояти, 
щоб загальмувати дію сторонніх подразників; при цьому корисно 
зробити 2-3 вдохи через ніс, відчувши напругу м’язів глотки;

-  максимальна зосередженість й концентрація уваги студентів на 
вокально-виконавській діяльності;

-  знаходження міри співвідношення між раціональною і 
емоційною сферами під час підготовки виконавця до виступу;

-  аналізування студентом власних почуттів від позитивних 
результатів подолання стресових станів у концертній обстановці;

-  вироблення впевненості у майбутніх фахівців у власних 
творчих силах (воля, самодисципліна тощо);

-  концентрація уваги перед виступом, під час виступу на 
художніх аспектах виконуваного твору, на технічних засобах, що дають 
можливість виконавцю передати всі нюанси вокального твору;

-  систематично тренування і удосконалювання вокальної і 
артистичної техніки.
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Безпосередньо на процес релаксації впливає створення 
сприятливого психологічного клімату під час навчальних занять. В 
момент проведення вокальних занять із застосуванням релаксаційних 
чинників слід враховувати фактори, що мають безпосередній вплив на 
процес навчання: психологічний клімат, характер стосунків між
педагогом та студентами, різноманітні відволікаючі фактори тощо.

УДК: 78.071.2:378.015.3 Черняк Є.Б.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фортепіано 

ННІ СПМО Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького

Йоркіна Н.В.
асистент кафедри екології та зоології Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ В КОНТЕКСТІ КОМПЕНСАТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

ОСОБИСТОСТІ

Сучасні зміни в галузі методики музичного виховання, згідно 
національної освітньої доктрини, передбачають ретельний перегляд 
усталених принципів та закономірностей процесу підготовки майбутніх 
інструменталістів. В площині новітньої методологеми професійний 
розвиток виконавця простежується в руслі динамічного, поступового 
формування професійної майстерності, де індивідуально-психологічним 
відмінностям музиканта приділяється велика увага.

Насамперед, повноцінна підготовка професіонала-
інструменталіста містить в собі такий вагомий компонент, як психолого- 
виконавська майстерність. Вона базується на цілісному ієрархічно 
взаємозв'язаному комплексі професійно важливих якостей, необхідних 
та достатніх для ефективного пристосування музиканта до умов 
виконавської діяльності. Враховуючи тісний зв'язок попереднього та 
майбутнього професійного становлення інструменталіста, ми
тлумачимо психолого-виконавську майстерність як цілісну ієрархічно 
обумовлену систему гено- та фенотипічних ознак окремої особистості в 
мікро- та макроумовах навчання.

Актуальним в цьому сенсі виявляється окреслення сучасних 
перспективних шляхів повноцінного розвитку психолого-виконавської
майстерності в системі безперервного навчання, висвітлення
особливостей індивідуального становлення виконавців та визначення 
оптимальних методів формування ПВМ. Особливого значення
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