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комплексна характеристика історичних та педагогічних передумов розвитку 

вокальних шкіл. 
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формування шкіл оперного співу в консерваторських центрах України (Київ, 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми роботи обумовлена значенням вивчення витоків 

української вокальної школи. Зазначимо, що в наші дні інтерес до вокального 

мистецтва надзвичайно високий. Проблема розвитку і навчання співака, 

вдосконалення його виконавської майстерності викликає великий інтерес. 

Безумовно, історією вже накопичені матеріали з вивчення будови і роботи 

голосового апарату, описані вокально-педагогічні принципи, методи, вокальні 

школи минулих епох, зокрема, і української вокальної школи. В сучасне 

музично-освітнє середовище міцно увійшла традиція дослідження 

виконавського досвіду відомих співаків і педагогів. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати 

дослідження становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, 

зокрема, висновки та рекомендації можуть використовуватися: 

- у науково-дослідній сфері – під час подальшого дослідження 

теоретичних аспектів щодо витоків української вокальної школи;  

- у навчальному процесі – під час викладання окремих дисципліни, а 

також для  підготовки матеріалів навчальних підручників та посібників з даної 

проблеми.  

         Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Магістерська робота виконана на кафедрі музикознавства, інструментальної 

підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М.Коцюбинського відповідно теми «Теоретико-

методологічні засади підготовки вчителів музичного мистецтва». Тему 

дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (протокол №103С від 10 

жовтня 2019 року).  

Об’єктом дослідження є процес формування української вокальної 

школи. 

Предмет дослідження – історичні віхи та шляхи формування 
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української вокальної школи. 

Мета дослідження – виявлення витоків української вокальної школи. 

Завданнями дослідження стали такі:  

- вивчення поняття вокального мистецтва; 

- дослідження сутності вокальної школи в історико-культурологічному 

контексті; 

- комплексна характеристика історичних та педагогічних передумов 

розвитку вокальних шкіл; 

- визначення особливостей українського традиційного співу як основи 

української вокальної школи; 

- вивчення напрямків еволюції української вокальної школи, окреслення 

діяльності її видатних представників; 

- дослідження особливостей пісенно-фольклорної вокальної школи; 

- характеристика витоків формування та особливостей розвитку 

української академічної школи співу; 

- комплексний аналіз особливостей формування шкіл оперного співу в 

консерваторських центрах України (Київ, Харків, Одеса, Львів).  

Методи дослідження. Поставлені в дослідженні проблеми головним 

чином розглядалися допомогою проблемно-хронологічного підходу, який 

дозволяє більш чітко визначити спеціальні методи, використовувані при 

проведенні дослідження. Використання цього підходу дає можливість 

спостерігати якісні трансформації витоків формування української вокальної 

школи. 

Крім того, в основі дослідження лежить історико-генетичний метод. 

Його застосування дозволило розглянути витоки української вокальної 

школи. Крім того, метод дає можливість виявити основні протиріччя, що 

існували в процесі формування української вокальної школи. 

Під час характеристики еволюції української вокальної школи 

застосовано проблемно-логічний метод, який дозволив відокремити 

досліджувані питання на ряд більш вузьких проблем, кожна із яких 
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розглянута у логічній послідовності та виділити концептуальні положення 

дослідження.  

Важливе місце в дослідженні української вокальної школи посідає 

мистецтвознавчий підхід. Класичне мистецтвознавство, його теорія і 

художня критика розглядають мистецтво як специфічну систему 

відображення позахудожньої реальності, основним елементом якої є 

художній образ. Проблематика останнього актуалізується в конкретних 

видах мистецтв, зокрема, мистецтві музичному. 

При розгляді основних проблем теми було враховано результати інших 

історичних досліджень, зіставлено концепції різних шкіл.  

Відтворення об’єкту вивчення у спектрі закономірних історичних зв’язків 

та відносин здійснювалось завдяки загальнонауковому логічному методу. 

Його складовими частинами є аналіз (всебічне вивчення об’єкту шляхом його 

поділу на складові частини) та синтез (поєднання цих частин у єдину систему). 

У роботі було застосовано метод узагальнення – це метод наукового 

пізнання, за допомогою якого фіксуються загальні ознаки та властивості 

певного класу об'єктів та здійснюється перехід від одиничного до особливого 

та загального, від менш загального до більш загального. 

Історичний метод дав змогу дослідити виникнення, формування та 

розвиток досліджуваної проблематики у хронологічній послідовності з метою 

виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та 

суперечностей.  

У роботі було також використано метод класифікації. Система 

класифікації визначається і характеризується використаним методом 

класифікації, ознаками класифікації, послідовністю і кількістю рівнів 

класифікації, кількістю груп тощо.  

Огляд літератури з теми дослідження.  

Відомості відносно теми дослідження можна віднайти, ознайомившись із 

доробками, в тому числі, таких  авторів:  
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- В. Г. Антонюк [2] – у роботі авторки досліджено етнокультурологічний 

аспект феномена української вокальної школи. Запропонована мовно-

вокальна теорія містить етнологічний інструментарій, застосований для 

наукового вирішення сучасних культурологічних проблем художньої 

творчості та музично-професійної освіти. У додатках розміщено словник 

вокальних термінів, упорядкований, згідно їхнього полімовного походження, 

а також викладено основи вокальної орфоепії українською, російською, 

італійською і німецькою мовами. 

- Н. Ангуладзе [3] – автор книги Нодар Ангуладзе - видатний грузинський 

співак другої половини ХХ століття, чиє мистецтво відоме в багатьох країнах 

світу. Книга складається з двох частин. У першій детально розглянуті питання 

теорії і практики вокального мистецтва. Особливу увагу приділено італійській 

вокальній школі, про яку автор знає не з чуток - він стажувався в "Ла Скала" і 

професійно спілкувався з багатьма італійськими майстрами співу. У другій 

частині книги наведені статті Н. Ангуладзе, присвячені окремим спектрам і 

майстрам вокалу. 

- Є. Бєлов [4] – у статті автора розглядається двояке розуміння поняття 

«вокальної школи». В основі єдиної думки перебуває принцип 

територіальності, основу іншого складають етноментальні характеристики. 

- А.Бочкарев [7] – у доробку автора відображені матеріали курсу музичної 

психології для студентів музичних вузів, прочитаного автором, доктором 

психологічних наук, в консерваторіях Росії, країн СНД, за кордоном (в 

Болгарії, Німеччині, Канаді, Польщі, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії , 

Швеції, Японії та ін.).  

- Л.Гринь [16] – стаття є актуальною для розгляду в науковій сфері. У 

статті хронологічно демонструється історичний аспект розвитку вокальних 

шкіл в українських навчальних закладах. Також розкриваються головні 

принципи роботи зі студентами, наводиться вокально-педагогічний репертуар, 

методи навчання. 
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- А.Іваницький [27] – науковий доробок містить відомості від первісного 

мистецтва до фольклору. Аспекти генезису музики, історії фольклористики 

тощо. 

- Ю.Маслова [38] – в статті прослідковуються взаємозв’язки ґенези та 

еволюції вокальних шкіл України. Надаються дефініції понять «вокальна 

культура», «вокальна школа», «вокальні школи». Характеристика культурно-

генетичних ознак інституалізації української вокальної школи як пісенно-

фольклорної спадщини, сакрально спрямованого вокального простору 

музикування, контексту оперних, салонних, ансамблевих форм вокалу. 

Визначається, принципи формування вокальних шкіл України на підставах 

культурно-генетичного та дидактичних принципів наслідування вокальної 

традиції. Єднання множинності та монізму модальностей вокальної культури 

України створює той образ вокальної культури, який можна позначити як 

поліфонічний.  

- Е. Назайкинський [40] – у дослідженні розглядаються закономірності 

психології музичного сприйняття в їх зв'язку з особливостями будови, 

жанровими рисами і змістом музичних творів. Аналізується роль загального 

життєвого досвіду (просторово-часового, рухово-динамічного, мовного) в 

розвитку навичок музичного сприйняття і вплив психологічних чинників на 

формування музичної мови. Розглядаються також проблеми цілісності і 

диференційованості сприйняття музичних творів. 

- Р. Осипець [43] – у доробку зазначено, що величезну  роль  у  вихованні  

духовної  культури  людини  завжди відігравала народнопісенна творчість. 

Вона допомагає людям оцінити красу життя і взаємних відносин, красу рідної 

землі і її природи, красу вірності і щирості, і, навпаки, потворність зради й 

лінощів, заздрості й невдячності. Надзвичайно  актуальною  при  формуванні  

національної самосвідомості  молоді  є  українська  народна  пісенна  культура,  

яка використовується у взаємозв’язку з іншими сферами впливу на 

особистість.  
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- В. Петрушенко [47] – у роботі наведене фрагментарне вивчення 

історичних витоків українського вокального мистецтва, що є однією з 

культурно-історичних моделей пізнання, простежені у своїй динаміці 

історико-культурні тенденції формування української вокальної школи у 

часових відрізках тощо.  

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд наукових 

положень і висновків, що відзначає наукову значущісь. Основні з них такі: 

-формалізовано історико-культурологічний контекст сутності вокальної 

школи; 

- проведена комплексна характеристика історичних та педагогічних 

передумов розвитку вокальних шкіл; 

- на основі аналізу ряду відомостей виявлено особливості українського 

традиційного співу як основи української вокальної школи; 

- підтверджено концепцію, що узагальнює напрямки еволюції 

української вокальної школи, окреслення діяльності її видатних 

представників; 

- здійснене комплексне дослідження особливостей пісенно-фольклорної 

вокальної школи; 

-формалізовано витоки формування та особливості розвитку 

української академічної школи співу; 

- проведено комплексний аналіз особливостей формування шкіл 

оперного співу в консерваторських центрах України (Київ, Харків, Одеса, 

Львів).  

Апробація дослідження. Виступи з доповідями на звітних науково-

практичних конференціях студентів і молодих вчених на кафедрі 

музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького 

державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського;  на кафедрі 

педагогіки та професійної освіти Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М.Коцюбинського. 
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Структура роботи визначена метою та завданнями дослідження, вона 

складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків 

до кожного розділу та загальних висновків. Список використаної літератури 

складається з 65 найменувань. Загальний обсяг роботи становить – 68 

сторінок.  
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