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У сувязі з псраходам універсітэта культуры 
на язвюхступенную падрыхтоўку спецыялістаў 
узнікла неабходнасць у новым курсе "Методи
ка вьпишгння спецпысйышіін". Адним з яго 
раздзелаў з'яўляецца раздзел иб гшстапоўц’. го- 
ласу. Гэты курс з'яўляецца важнейшим у ком
плексе профільных дыспышіін спецыялізацыі.

Падрыхтоўка будучага прафесійна адукава- 
нага спецыяліста-выкладчыка патрабуе вало- 
дання навыкам! вакальнай работы з салістамі 
і ансамблямі народнай песні. Неабходна ведаць 
не толькі тэарэтычныя асновы методыкі выкла- 
дання пастаноўкі голасу, але ўмела выкарыс- 
тоўваць іх на практыиы.

Методика вакальнага навучання абапіраецца 
на агульнадыдактычныя і спеиыяльныя, уласці- 
выя музычнай педагогшы, прыниыпы навучан
ня.

Прынішп выхаваўчага навучання з'яўляецца 
галоўным для развіцця асобы. Выхаваўчы ха
рактер вакальнага навучання звязаны з прын- 
цыпам навуковасці, які ў вакальнай педагогіцы 
асабліва важны. Студэнт павінен добра разу
мею» сугнасиь кожнай вакальнай з'явы і прак
тичную каштоўнасць навыкаў, якія ім засвой- 
ваюнпа. Свядомасць пры вакальным навучанні 
неразрывна звязана з разумением прычын ства- 
рэння розных якаспей гуку.

На прынцып навуковасці навучання абапі- 
раецца' нрынцып пасільнай цяжкасці. А гэты 
принцип у сваю чаргу цесна звязяны з прынцы- 
нам пастуг.овасці і паслядоўнасці ў навучанні. 
Паступовасць і паслядоўнасць прадуппеджва- 
юпь абавязковае засваенне матэрыялу ад про
стата да складанага, ад легкага да цяжкага.

Асоба кожнага студэнта вельмі інды- 
відуальная: у кожнага свой асобы псіхалагічны 
склад, характар, музычныя здольнасці. Агульнае 
патрабаванне педагогікі аб індывідуальным па- 
дыходзе набывае важнае значэнне пры інды- 
відуальным вакальным навучанні.

У музычнай педагогшы асноўным з'яўляец- 
ца прынцып адзінства мастацкага і тэхнічнага 
бакоў навучання. Гэты спецыяльны для музыч
най нсдагоіікі прынпып надзвычай важны пры 
навучаіші сольным спевам. Фарміраванне тэх- 
нічных навыкаў абавязкова вядзецца ў адзінстве 
з эмацыянальным падтэкстам і мастацкай вы
рази асцю.

Спевы з'яўляюцца практичным відам дзей- 
насш, таму ў методыцы вакальнага навучання ў 
асноўным скарьістоўваюцца такія агульнады
дактычныя метады, як тлумачальна-ілюстрацый- 
ныі рэпрадукті іўны. Тлумачальна-ілюстраныйны 
метад прадуппсджвае тлумачэннс матэрыялу з 
дапамогай вуснага слова і паказ (дэманстра- 
цыю) прафесійнага вакальнага іучання. Пры 
тлумачэнні якасці пеўчага гуку, яго тэмбру 
широка ўжываюцца вобразныя азначэнні. У су- 
вяз! з тым, што спевы з’яўляюцца сродкам вы- 
яўлення эмацыянальных здольнасцей чалавека, 
узніклі і характарьістыкі гуку, звязаныя з эмо- 
цыямі.

Паколькі паказ гуку і патрэбных рухаў 
:.спасрэдна ўздзейнічае на органы пачуцня (слых 
і зрок), яго выкарыстанне цесна звязваецца са 
здольнасцю чалавека да псраймання. А перай- 
манне з'яўляецца самым кароткім шляхам пры 
засвойванні моўных і вакалышх навыкаў. Па
каз з'яўляецца вельмі каштоўным при вакаль
ным навучанні. Такі метад даволі эфсктыўны.

Да специальных вакальных метадаў адно- 
сіцца і метад М.І.Глінкі. Згодна з гэтым метадам 
навучанне патрэбна пачынаць з сярэдзіны дыя- 
пазону голасу, ад тонаў "без всякого усиления 
берущихся" (прымарных гукау).

Не авалодаўшы вакальнымі навыкамі, буду- 
чы спецыяліст не зможа развіць вакальнае май- 
стэрства і ў свайго вучня. Вось таму перша- 
пачатковай задачай вакальнага навучання 
з'яўляецца фарміраванне правільных прыёмаў 
пеўчай дзейнасці, якія даведзены да 
аўтаматызму.

Пералічаныя вышэй прынцыпы ў методыцы 
выкладання спецыяльных дысцыплін з’яўляюцца 
асноўнымі ў забеспячэнні ілыбокай прафе- 
сійнай падрыхтоўкі студэнтаў.

Такая падрыхтоўка студэнта павінна стаць 
фундаментам для паспяховага авалодання 
высокім майстэрствам.
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