
 

Вокальний гурток. Керівник – Святелик Аліна Миколаївна.  
Тема: Фізіологія голосового апарату. 

 

1. Голосовий апарат. 

2. Гортань. Хрящі. Голосова щілина. 

3. Трахеї. Бронхи. Легені. 

4. Грудна клітина. 

5. Діафрагма. 

6. Ротова порожнина. 

Всі органи, що беруть участь у голосоутворенні, і в цілому, утворюють голосовий 

апарат. До його складу входять: ротова та носова порожнини, глотка, гортань, з 

голосовими складками, трахея, бронхи, легені, грудна клітина з дихальними м'язами і 

діафрагмою та центральна нервова система. Органи, що беруть участь у голосоутворенні, 

є технічними виконавцями наказів, які ідуть від центральної нервової системи, у 

результаті її складної діяльності при співі. Органом, де відбувається зародження звуку є 

гортань. Вона розміщена по середній лінії шиї в передньому її відділі і являє собою  

трубку, верхній отвір якої, відкривається в порожнину глотки, а нижній – безпосередньо 

продовжується в трахею. Гортань виконує потрійну функцію: дихальну, захисну та 

голосову, і має складну будову. Її основу складають хрящі, що з'єднуються між собою 

рухово за допомогою суглобів та зв'язок, переплетених з середини та назовні м'язами. 

Внутрішня поверхня гортані вистелена слизовою оболонкою. Головним хрящем гортані є 

щитовидний, що визначає її величину (у чоловіків - виступ на передньому краї шиї у 

вигляді кадика "адамове яблуко" - у басів, у тенорів – менший та малопомітний). 

Персневидний хрящ у нижній частині гортані та дві пари черпаловидних хрящів, що 

приводять у коливання голосові складки. Під час дихання вхід у гортань відкритий. При 

ларингоскопічному огляді можна побачити з обох боків симетрично розташовані два 

виступи слизової оболонки (один над другим). Між ними невеличкі симетричні 

заглиблення – морганієві шлуночки. Верхні виступи називаються несправжніми 

складками, нижні – істинними голосовими складками м’язи, що прикріплені в верхній 

частині до черепа, в нижній – до під’язикової.  

Голосові складки як і вся слизова - це пухка з'єднувальна тканина залоз, що  

складається із слаборозвинених м'язів, які змикають ці складки. При голосоутворенні 

залози зволожують голосові складки. Голосові складки у стані спокою утворюють 

трикутну щілину (при диханні), яка називається голосовою щілиною. При 

голосоутворенні голосові складки змикаються, голосова щілина закривається. Поверхня 

голосових складок вкрита щільним еластичним волокном перлинного кольору. Голосові 

складки поділяють порожнину гортані ніби на два відділи: надскладкові та підскладкові. 

Всі м'язи гортані поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні змикають голосову 

щілину, зовнішні – з'єднують її зверху з під'язичною кісткою, а знизу з грудною кісткою. 

Вони також піднімають і опускають всю гортань, фіксуючи її на відповідну висоту. Знизу 

гортань безпосередньо переходить в дихальне горло або трахею. Трахея являє собою 

трубку, що складається з хрящових незамкнених назад кілець. Ці хрящові пластинки 

також переплетені між собою м'язами. Трахея переходить у два великих бронхи, які 

деревоподібно розгалужуючись,  перетворюються на більш дрібни. Самі маленькі - 

бронхіоли закінчуються пухирцями, у яких відбувається газообмін. Бронхи є основою 

легенів, які розміщуються у герметично ізольованій від оточуючого середовища грудній  

клітині. 

Грудна клітина спереду закріплена з грудною кісткою, ззаду з хребтом. Хребетний 

стовп з'єднаний з грудною кісткою дугоподібними ребрами. Скелет  грудної клітини 

оповитий парними м'язами, що беруть участь у диханні. Одна пара м'язів – при вдиху 

(вдихателі) піднімають дуги ребер і тим самим  розширюють порожнину грудної клітини. 



Друга пара (видихателі) опускає ребра, тобто здійснює видих. Діафрагма або 

грудобрюшна перетинка – це дуже міцний м'язів орган, що відділяє грудну порожнину від 

черевної. Діафрагма регулює швидкість витоку повітря та підскладочний тиск при 

утворенні звуку та його сили. Ротова порожнина: її боковими стінками є щоки, дно 

заповнює язик, передню стінку утворюють губи. Стелю утворює кісткова пластинка, що  

відділяє ротову порожнину від носової (тверде піднебіння), яке переходить в  напрямку до 

гортані в м'яке піднебіння. М'яке піднебіння закінчується маленьким виступом-язичком, 

який разом з коренем язика, піднімаючись, утворює "зєв". Тверде та м'яке піднебіння 

разом з передніми зубами утворюють купол. 

 

Тема : Поняття про співочий голос. Різновиди співочих голосів. 

Характеристика їх вокальних можливостей. 

 

1. Поняття про співочий голос ( історія формування голосів ).  

2. Характеристика голосів. 

Основна кваліфікація ( сопрано, альт, тенор, бас ) склались у хоровому мистецтві у 

XIV ст. у процесі розвитку багатоголосного співу. У XII-XIII ст. з'являється дискант 

(пізнелатинське discantus: dis – відокремлене,cantus – спів), голос, що виконував головну 

мелодію (cantus firmus). Пізніше його стали називати тенором (лат. tenore – тримати). 

Згодом до цих двох голосів приєднався контртенор, який за мірою можливостей, співав 

або вище, або нижче тенора. Однак, дуже швидко, у зв'язку з надмірними вимогами, що  

пред'являлися до голосу щодо їх діапазону, він був поділений на два – бас (італ. basso - 

низький) та альт, названий так тому, що був розташований вище тенора (італ. altus – 

високий). Значно пізніше виникло розподілення верхнього голосу  на більш високий – 

сопрано (італ. sopra – над) та менш високий, що отримав назву середнього – меццо-

сопрано. 

Альт в італійській школі став називатися контральто. У багатьох партитурах старих 

італійських майстрів замість прийнятого тепер найменування жіночого голосу альт 

зберігалася назва - контральто. 

Останнім відокремився у самостійний тип голосу – баритон. Низький тенор дав 

початок ліричному баритонові, а високий бас – драматичному. У партитурах та клавірах 

переважно фіксуються тільки типові назви голосів. 

Хорові голоси - сопрано перше та друге, альти перші та другі, тенори перші та  

другі, баси перші та другі, октавісти. Сольні голоси - сопрано, меццо-сопрано, контральто, 

тенори, баритони, баси. 

У теперішній час розрізняють: 

 сопрано – колоратурне, ліричне, драматичне, лірико-колоратурне, 

лірико-драматичне; 

 меццо-сопрано – ліричне та драматичне; 

 контральто; 

 тенор – ліричний, драматичний, лірико-драматичний, альтіно; 

 баритон – ліричний та драматичний; 

 бас – високий, низький, октавіст ( високий, центральний, профундо).  

Співочі голоси мають різні характеристики. Однорідні та близькі за тембром, а 

також за об'ємом діапазону голоси поєднуються в хорові партії. 

 

Тема : Хоровий спів як мистецтво. 

1. Предмет "Хорознавство" та його завдання. 

2. Поняття "Хоровий спів" та "Хор". 

3. Хоровий спів як вид мистецтва. 

4. Особливості хорового співу. 



Хорознавство – спеціальний предмет, що вивчає типи та види хорів, склад хорових 

партій, елементи хорового звучання (ансамбль, стрій, тощо) та інші засоби художньої 

виразності, репетиційний процес, організаційні питання, тощо. Першим курс хорознавства 

розробив видатний хормейстер П. Чесноков. 

Завдання у гуртку з хорового співу складається з таких знань та навичок: 

 оволодіти теоретичною основою хорового виконавства; 

 знати класифікацію співочих голосів та хорових партій, їх діапазони, регістрову 

будову, правила інтонування ступенів мажорного та мінорного звукорядів на основі 

ладового взаємозв’язку в мелодичному та гармонічному викладі, теорію хорового строю, 

шляхи досягнення всіх видів ансамблів для передачі художнього образу творів, фізіологію 

голосового апарату, питання вокальної культури, особливості співочої  дикції та орфоепії, 

типи та види хорів. 

Хоровий спів – один з найстаріших видів музичного мистецтва. З давніхдавен він 

завжди допомагав людині у житті, розраджував у годину скрути, туги, журби і веселив 

душу в світлі дні щастя, свята. Хор (з грецької "Хорос" – співаюча та танцююча група у 

стародавньому театрі) – співочий колектив, який складається з груп, кожна з якої в 

процесі співу разом виконують в унісон свою партію. Хор, як художній колектив, повинен 

володіти елементами хорової звучності, цим самим його виконання відрізняється від 

масового співу. 

Хоровий спів – колективне виконання вокальної музики. 

Хоровий спів має свої особливості: здатний передати найрізноманітніші  відтінки 

емоційно-психологічного стану людини, її переживання, настрій, почуття. Головною 

рисою хорового мистецтва є органічне поєднання музики і слова – слово є носієм змісту 

хорового твору, а музика – інтонаційним виразником. 

Хоровий спів належить до виконавчих форм музичного мистецтва. У його основі 

лежать закономірності, що властиві будь-якому виконавчому мистецтву як творчому 

процесу відтворення музичного твору виконавськими засобами.  

"Найтонші інтонаційні нюанси, агогічні, динамічні, темпові відхилення,  

різноманітні способи звуковидобування не зафіксовані в нотному запису складають 

комплекс виконавських засобів вираження, який доповнює комплекс елементів музичної 

мови, що використовує композитор. В залежності від манери інтонування виконавця, 

обумовленою його творчою індивідуальністю, мірою чутливості до сприйняття музики 

можливе різне розкриття її образного змісту, емоційного настрою". Чим яскравіша 

індивідуальність виконавця, керівника, тим переконливіша може бути інтерпретація, тим 

сильнішим є вплив на слухача. 

Хоровий спів має свою технологічну сторону, у великій мірі пов'язаний з співочою 

природою цього мистецтва. Процес співу повинен бути природнім, вільним, темброво 

забарвленим. В зв'язку з тим, одним із головних моментів в організації процесу співу стає 

розвиток вокального зонного слуху, який би міг тонко реагувати на відхилення від 

потрібного тону. У процесі оволодіння вокально-хоровою технікою саме це стає 

серйозним завданням виховання співака хору. Шлях до вокального мистецтва лежить 

через відповідні труднощі. 

"Взяти в руки свій інструмент, розглянути його будову, слідкувати очима за  його 

роботою співак не має можливості, а надати своєму інструменту - гортані, потрібне, 

найбільш зручне і вигідне положення, як це робить інструменталіст, співак може тільки 

інтуїтивно, здогадуючись, не маючи можливості за допомогою зору переконатися в 

правильності положення свого інструменту, що є першою необхідною умовою в роботі 

будь-якого музиканта". 

Інструменталісту у звукоутворенні допомагають руки (при грі на струнних та 

ударних інструментах), губи (при грі на духових), органістам, піаністам та  арфістам також 

частково стопи ніг (педалі). Співаку ж "доводиться користуватися засобом, який не 

піддається простому спостеріганню і управлінню, - диханням, найскладнішим процесом, 



що знаходиться в залежності від багатьох усвідомлених та досягнених впливів". В якості 

одної з суттєвих особливостей хорового співу, слід зазначити її, колективну основу, яка 

значно ускладнює, вирішення питань, які стосуються перш за все техніки виконання. Тут 

успіх залежить від кожного окремо та від колективу в цілому. Саме у взаємовідношенні 

співака з колективом, як  елементу і цілого, заключається характерна риса хорового 

виконання. Навчити співати кожного і навчити співати хором, в ансамблі, - таке двоєдине 

завдання вокально-хорового навчання, для виконання якого необхідні особливі знання 

техніки хорового виконання, специфічних засобів виразності, пов’язаних з  своєрідністю і 

можливостями інструменту виконання – голосу. 

Самий кращий музичний інструмент – це орган, розміщений в гортані людини, за 

допомогою якого відтворюється самі кращі і придатні для музики звуки. Для того, щоб 

краще мати уяву про людський голос, необхідно розглянути елементи, які мають вплив на 

його утворення. 

В горлі кожної людини лежить так звана голосова щілина, яка утворюється із 

особливих м’язових складок, які називаються голосовими складками. І як тільки повітря, 

яке ми видихаємо з легень, людина приводить ці складки у відповідно легке напруження. 

Вони починають тремтіти, ніби натягнуті струни, утворюючи звук, який ми називаємо 

людським голосом. 

Чим ширшою ми робимо цю щілину, тим звук утворюється нижчим, й чим вужча 

щілина – тим звук звучить вище; чим сильніше випускаємо ми з легень на голосові 

складки стовп повітря, тим звук голосніший, і чим слабкіший цей стовп, тим звук - тихше. 

Різна природна ширина щілини у людей створює різницю за висотою голосів, 

особлива ж будова голосових складок справляє вплив на тембр. Тепер, якщо стовп 

повітря, який проходить через голосову щілину, направити просто у відкритий рот, то 

звук утворюється некрасивий, плаский, так званий "відкритий"; необхідно спрямувати цей 

стовп у груди, в піднебіння чи в голову, щоб він, зустрівши тверду перешкоду і 

вдарившись в неї, подібно луні в горах, згустився б, округлився і зробився сильним, 

приємним, красивим. Таким резонатором в музичних інструментах є рупори в трубах, і 

ящики в струнних інструментах. Таким чином, на утворення голосу мають вплив три 

фактори: 

1. дихання; 

2. голосові складки; 

3. резонатори (груди, піднебіння, кістки черепу). 

Правильна постава всіх трьох елементів і постійне тренування в їх розвитку дають 

сильний і приємний голос. Дихання при співі повинно бути плавним, тривалим, так як 

необхідно пам’ятати, що дихання є хвиля, на якій пливе звук. 

Перша і основна якість голосу – це його плавність. А остання якість всіляко 

залежить від дихання. Так як в утворенні дихання приймають участь легені, діафрагма і 

грудна клітка, то при співі бажано дати їм повну свободу, для чого співакові необхідно  

стояти прямо, злегка виставити груди вперед. 

Співак повинен піклуватися, щоб розвинути в себе необхідні для співу силу і 

плавність дихання. Для цього корисно тренуватися у вправах на видих і вдих повітря хоча 

б по кілька хвилин вдень. 

Голосові зв’язки при співі повинні мати вільне положення. Для цієї мети  потрібно 

злегка піднести голову доверху й старатися уникати сильного напруження голосових 

зв’язок, що діють більше струменем повітря, інакше звук буде здавленим, горловим, 

некрасивим, так званим "далеким". 

Хор – це таке зібрання співаючих, у звучності якого є чітко врівноважений 

ансамбль, чітко вивірений стрій та художні, чітко вироблені нюанси... Хор a capella являє 

собою повноцінне об’єднання значної кількості людських голосів, спроможне передати 

найтонші відтінки порухів душі, думок та почуттів, виражених у виконуваному творі. 

 



Тема: ХОРОВЕ ДИХАННЯ 

Хорове дихання — це один з вихідних моментів хорового співу, без засвоєння 

найважливіших елементів якого останній стає неможливим. Існує декілька засобів 

дихання. Найкращім із них слід вважати змішане (грудо-черевне), при якому грудна 

клітка розширюється вперед. По суті воно природне, але більш активне та глибоке. 

Акт дихання відбувається несвідомо і у такій послідовності: 

1) вдих 

2) видих 

3) відпочинок 

Організація дихання для співу полягає в тому, щоб одержавши запас повітря, 

утримати його і потім економно й рівномірно випускати. Тому процес організованого 

дихання проходить інакше: 

1) — вдих 

2) — зупинка 

3) — видих 

Хористи повинні навчитися робити вдих легко, безшумно, не піднімаючи плечей і 

розширюючи нижню частину грудної клітки, відчувати скорочення м'язів черевного 

пресу. Питання як треба брати дихання під час співу — через рот та ніс водночас, або 

тільки через ніс — вирішує сама практика. Найзручнішим є вдих через ніс і рот, але в 

початковій стадії навчання рекомендується виконувати це тільки через ніс, оскільки в 

такому випадку більш чітко відчувається організована участь м'язів черевного преса, 

виробляється певна манера дихання. 

Під час співу гортань повинна бути в спокійному, стійкому положенні, а для 

низьких голосів — у трохи зниженому стані. Встановленню такого положення якраз і 

сприяє взяття дихання через ніс. Однак поступово слід привчати учасників хору 

користуватися вдихом через ніс і рот одночасно. Справа в тому, що у слизовій оболонці 

носової порожнини є спеціальні рецептори, які сприймають подразнення від руху повітря, 

при напіввідкритому роті, це спричиняється до глибокого ритмічного дихання.  

Тривалість вдиху визначається, як правило, тривалістю однієї долі такту, він може 

бути коротким, швидким, або повільним — більш тривалим, плавним але завжди 

активним, в залежності від темпу та характеру твору. 

Залишки повітря що видихається, а також його нестача однаково шкідливі для 

співаків, бо впливають на якість звуку та чистоту інтонації. Майже в усіх випадках 

фальшиве, занижене звучання хору є наслідком слабкого дихання, а підвищене — навпаки 

— напруженого, форсованого. Зупинка після вдиху потрібна як підготовка до 

організованого, рівномірного видиху, на якому будується спів. Тому видих у процесі співу 

є головним моментом. Він має бути спокійним, виводити запас повітря до кінця, без 

насильного виштовхування. 

У практичній роботі доводиться зустрічатися із трьома видами дихання: 

1) повне дихання перед початком співу або на паузах; 

2) напівдихання — дихання, яким користуються між музичними фразами, де немає 

пауз; 

3) ланцюгове дихання, яке можливе тільки у хорі. 

Суть ланцюгового дихання в тому, що при виконанні звуку дихання поновлюється 

хористами в різний час, безшумно, швидко, непомітно, створюючи ефект безперервного 

звучання музики. 

У хорі можуть застосовуватися й інші засоби дихання. Так віртуозні твори на 

глибокому диханні співати неможливо. У даному разі більш зручним є коротке, грудне, 

поверхове дихання. Кількості повітря, що вбирається під час вдиху цілком достатньо для 

співу. Слід сказати що співацьке дихання завжди мішане, ізольованих його типів не існує. 

У співі беруть участь всі дихальні м'язи. Надприродно розвивати у співаків лише 

діафрагматичний, або черевний тип дихання. Правильно поставлена систематична робота 



над диханням, дає відмінні результати. Якщо учасники колективу добре оволоділи 

принципами співацького дихання, то хорова звучність буде високоякісною, 

вирізнятиметься рівністю. 

Тема:  Артикуляційний апарат. Дикція, як засіб розкриття змісту твору. 

Орфоепія в хоровому співі. 

Спів – це вид мистецтва, в якому органічно поєднані музика та слово (музична , 

омузичена мова ). В її утворенні , як і у розмові беруть участь органи надставної труби. Ця 

частина голосового апарату, що формує звуки мови називається артикуляційним 

апаратом, а органи, що входять у його склад – 38 артикуляційними органами: ротова 

порожнина з язиком, м'яким піднебінням, нижньою щелепою; твердим піднебінням; 

гортань, губи, зуби. Робота цих органів, що спрямована на утворення звуків мови 

(голосних та приголосних) називається артикуляцією. 

Роль приголосних та голосних у співочому голосоутворенні. Голосні звуки 

зароджуються в гортані при взаємодії голосових складок та дихання. Утворені при цьому 

звукові хвилі вільно виливаються через ротоглоточний канал назовні. Формування 

приголосних відбувається інакше. Вони утворюються в ротовій порожнині. Органи 

ротової порожнини (язик, м'яке та тверде піднебіння, губи, зуби) створюють перешкоди 

потоку дихання та звукових хвиль, при цьому утворюються шуми, які ми і називаємо 

приголосними звуками. 

Музичними звуками можуть бути тільки такі, у яких виражений основний тон 

(голосні звуки, що співаються). 

Опис артикуляції голосних звуків. 

Аа – при вимові звуку [а]: 

- ротова порожнина сильно відкрита, губи широко відкриті та притиснені до зубів; 

- широкий язик лежить внизу, кінчик торкається нижніх зубів; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Уу – при вимові звуку [у]: 

- ротова порожнина майже закрита, губи заокруглені трубочкою та сильно 

витягнені вперед; 

- задня частина язика відсунена назад і високо піднята догори;  

- струмінь повітря іде через рот. 

Оо – при вимові звуку [о]: 

- порожнина напівзакрита; 

- губи округлені та витягнені вперед; 

- задня частина язика відсунена назад і трохи піднята догори;  

- струмінь повітря іде через рот. 

Ии – при вимові звуку [и]: 

- ротова порожнина напівзакрита, губи розслаблені, кутики губ  розтягнені на боки 

та притиснені до зубів; 

- язик висунений вперед і трохи піднятий догори; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Іі – при вимові звуку [і]: 

- ротова порожнина напівзакрита; 

- губи в посмішці (сильно розтягнені на боки та щільно притиснені до зубів); 

- передня та середня частини язика виразно посуваються наперед і  якомога вище 

піднімаються догори; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Ее – при вимові звуку [е]: 

- ротова порожнина сильно відкрита, висунутий вперед язик; 

- передня частина язика трохи піднята до твердого піднебіння; 

- губи трохи розтягнені на боки (у посмішці) і притиснені до зубів;  

- струмінь повітря проходить через рот. 



Голосні е, я, ю, ї вимовляються відповідно до голосних е, а, у, і зі швидким 

вимовлянням й. 

Голосний [і] - самий дзвінкий із всіх голосних, він настроює на головне 

резонування, допомагає зібрати та приблизити звук (використовується при  глухому 

затемненому звучанні). При вимові гортань піднімається і тому він  протипоказаний при 

зажатому горловому тембрі, сприяє створенню активної атаки. Утворюється при значному 

скороченні складок, активізуючи їх змикання і показаний при сипі, особливо коли він 

присутній як залишкове явище мутації. 

Голосний [й] - незручний для співу, його артикуляція пов’язана з напруженням 

кореня язика (може викликати або збільшити затиснення горла та утворює горлові 

призвуки). Для зручності в співі його наближають до звучання [і]. 

Голосний [е] - за артикуляційним складом не завжди зручний. Доцільно  

застосовувати його у випадках, коли голос звучить на цьому голосному краще, ніж на 

інших. У низьких чоловічих голосах [е] буває зручним при формуванні головних звуків. 

Він сприяє активній атаці. 

Голосний [а] - займає середнє положення між дзвінкими та глухими голосними, 

легко піддається округленню. При вимові ротоглоточний канал приймає найбільш 

правильну форму, схожу на рупор, положення гортані близьке до співочого. Завдяки цим 

якостям [а] - часто використовується як основний голосний для відпрацювання 

вокального звучання. Він допомагає краще, ніж інші голосні звільнити артикуляційний 

апарат, виявити природній тембр голосу. 

Голосний [о] - сприяє доброму підняттю м’якого піднебіння, наводить на відчуття 

"зєву" та положення глотки при округленні звуку, допомагає зняттю  горління та 

затиснення. Рекомендується при надмірно близькому, різкому та пласкому звучанні. 

Голосний [у] - самий глибокий та темний голосний, тому не застосовується при 

заглибленому глухому звучанні. При співі у більш ніж при інших голосних піднімається 

м’яке піднебіння, розширюється ротоглоточна трубка. [У] активізує голосові складки, 

стимулює роботу губ, наводить на відчуття прикритості в верхньому регістрі чоловічих 

голосів. Корисний при роботі з дитячими голосами: активізує в’яле м’яке піднебіння, губи 

та голосові складки, допомагає позбавитись плаского, надмірно близького звучання, 

вирівнює звучання окремих партій та хору. Співочий звук необхідно виховувати з 

формування вокальних голосних. На цих звуках напрацьовуються всі основні вокальні 

якості голосу. Вони повинні звучати округлено, тембрально рівно, наближаючись по 

якості вокальної вимови один до одного (форманта голосного [у], забезпечує 

вирівнюванню, згладжуванню регістрів). 

При виконанні спеціальних вправ на голосні, слід звертати увагу на правильне 

положення рота, губ, язика, тощо. Нижня щелепа повинна рухатись вільно, без напруги, 

язик - розслаблений, м’який, торкається кінцем коренів  передніх зубів нижньої щелепи. 

Застосовуючи той чи інший голосний, ми досягаємо при роботі відпрацювання 

відповідного навику. Наприклад: голосні [а], [я[ - виховують правильну співочу позицію 

гортані; [о], [у] – округлене звучання; [у], [ю], [є] - активну пластичну дію губ, 

концентрують звук та збирають його. Прикритим [и] - користування верхніми 

резонаторами, направлення звуку вперед. 

Приголосні в співі. Поділяються на глухі (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, а, щ) та дзвінкі (б, в, г, 

д, ж, з, л, м, н, р, дж, дз). Глухі, безголосі приголосні утворюються без участі голосових 

складок, 

при коливанні видиху та складаються з одних шумів. Дзвінкі приголосні (голосові) 

утворюються з ротових шумів та голосу. В них достатньо яскраво виражений основний 

тон (висота звуку). При переважанні голосу над шумом виникають так звані сонорні 

приголосні або напівголосні (л, м, н, р). 

Якщо шум переважає над голосом, то утворюється решта дзвінких приголосних (б, 

з, г, д, ж, з, дж, дз). Голосні та приголосні утворюються одними й тими ж органами. Чим  



яскравіше та чіткіше вимовляються приголосні, тим виразніше звучить голос.  

Приголосні звуки, в залежності від того, які органи беруть участь у їх утворенні, 

поділяються на губні (б, м, п), язикові (д, л, р, т, ц, ч), піднебінні (н).  

За місцем утворення в ротовій порожнині приголосні бувають заднього (к,  г), 

середнього (х, ш, р) та переднього (всі інші, крім вказаних) укладів. Приголосні звуки 

переднього укладу наближують звук, особливо дзвінкі д, з, л і тому використовуються при 

глибокому глухому звучанні. Приголосні заднього укладу можуть допомогти при 

виправленні надмірно близького білого звучання. Положення артикуляційних органів при 

утворенні різних приголосних звуків можуть позитивно чи негативно впливати на 

наступний вокальний голосний. При приголосних к, г значно скорочуються м'язи м'якого  

піднебіння і воно при цьому добре піднімається та активізується. В той же час  вони 

пов'язані з напругою кореня язика і їх використання може ще більше погіршити наявний 

горловий призвук. Губні приголосні (б, м, ц) добре активізують губи, губно-язикові (ж, в, 

ф) активізують ще й язик. Утворення вибухових приголосних (т, п) пов'язано із значним 

тиском дихального потоку. Ці приголосні можуть бути використані для активізації  

дихальної функції. Сонорні приголосні (л, м, н, р) - як напівголосні можуть вокально 

звучати та застосовуватись як вокальні вправи для звукоутворення. Вони допомагають 

знайти головне резонування. Приголосний /я/ активізує кінчик язика, робить його гнучким 

та вільним, сприяє зібраному звучанню, утворенню м’якої атаки. (л, м) як приголосні  

переднього укладу наближають звук; (м, н) - піднебінні або носові приголосні, 

утворюючись при опущенні м’якого піднебіння, посилюють резонування носової 

порожнини, не використовуються при в’ялому малорухомому м’якому піднебінні і 

особливо при носовому призвуку; /р/ - рокочучий приголосний, добре активізує дихання 

та скорочення голосових складок. 

Мм – нижня губа змикається з верхньою; 

- кінчик язика впирається в нижні зуби; 

- краї язика притиснені до бокових зубів і до частини верхнього піднебіння; 

- струмінь повітря проходить крізь щілину, ударяється у верхні різці і дає  різкий 

шум, що нагадує свист; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Бб – губи спокійно замкнені, потім під натиском струменя повітря раптово  

розкриваються; 

- струмінь повітря йде через рот; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Гг – задня стінка глотки зближена з коренем язика; 

- корінь язика витягується назад; 

- струмінь повітря йде через рот; 

- голосові складки ненапружені, утворюється голос. 

Ґґ – задня частина язика змикається з м’яким піднебінням; 

- внаслідок раптового розмикання мовленнєвих органів утворюється шум;  

- голосові складки напружені, утворюється голос зубами, завдяки чому 

утворюється характерний шум. 

Дд – кінчик язика разом із передньою частиною язика спирається у верхні зуби  та 

початок альвеол, а тильна частина язика притискується до нижніх зубів; 

- сильний струмінь повітря розкриває зімкнення між передньою частиною язика і 

верхніми зубами, завдяки чому виникає характерний шум;  

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Зз – передня частина язика зближується з передніми зубами, при цьому  

утворюється вузька щілина у формі жолобка та шум, що нагадує свист; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Кк – задня частина язика змикається з м’яким піднебінням, звук утворюється  

внаслідок раптового розмикання мовленнєвих органів; 



- струмінь повітря йде через рот; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Пп – верхня губа змикається з нижньою, а потім губи раптово розкривається  

струменем видихуваного повітря; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Рр – кінчик язик піднятий догори до альвеол, напружений і вібрує (тобто 

приводиться в коливання звучним струменем повітря); 

- бічні краї язика притиснені до бокових зубів; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Нн – кінчик язика впирається у верхні зуби, передня частина язика, торкаючись 

верхніх зубів і альвеол, утворює зімкнення, тильна частина язика притиснена до нижніх 

зубів; 

- сильний струмінь повітря розриває зімкнення між передньою частиною язика і 

верхніми зубами, внаслідок чого утворюється характерний шум;  

- м'яке піднебіння опущене, внаслідок чого струмінь повітря частково проходить 

через ніс; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Жж – широкий кінчик язика піднятий до переднього краю твердого піднебіння  і 

утворює з ним щілину, інша щілина утворюється між задньою частиною язика і переднім 

краєм язичного піднебіння; 

- струмінь повітря, проходячи крізь ці щілини, утворює характерний шум, що 

нагадує шипіння; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Шш – широкий кінчик язика піднятий до переднього краю твердого піднебіння і 

утворює з ним щілину, друга щілина утворюється між задньою  частиною язика і переднім 

краєм м’якого піднебіння; 

- струмінь повітря, проходячи крізь ці щілини, утворює характерний шум, що 

нагадує шипіння; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Цц – кінчик язика зближується з ділянкою біля верхніх різців і альвеол, це 

зімкнення поступово переходить у коротку щілину; 

- сильний струмінь повітря, долаючи перешкоду, утворює характерний шум, що 

нагадує свист; 

- внутрішня сторона переднього краю язика торкається основи нижніх різців; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Фф – нижня губа зближується з верхніми зубами, при цьому нижня щелепа  злегка 

відведена назад; 

- через утворену щілину проходить струмінь повітря, внаслідок чого виникає 

характерний шум; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Тт – кінчик язика разом із передньою частиною язика впирається у верхні зуби та 

початок альвеол, а тильна частина язика притискається до нижніх зубів; 

- сильний струмінь повітря розриває зімкнення між передньою частиною язика та 

верхніми зубами. 

Вв – нижня губа зближена з верхньою, між ними утворюється вузька щілина, через 

яку виходить струмінь видихуваного повітря; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Лл – кінчик язика піднімається і впирається у верхні передні зуби та початок  

альвеол; 

- задня частина язика трохи піднята до піднебіння; 

- край язика з одного боку або з двох боків опущені й утворюють щілини для 

виходу струменя повітря; 



- струмінь повітря проходить через рот по краях язика, між язиком і щокою; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Сс – передня частина язика зближується з передніми зубами, при цьому  

утворюється вузька щілина у формі жолобка; 

- краї язика притиснені до бокових зубів до частини твердого піднебіння; 

- широкий кінчик язика впирається в нижні зуби; 

- струмінь повітря проходить крізь щілину, вдаряючись у верхні різці, дає  різкий 

шум, зімкнення закінчується раптовим розкриттям губ і шумним видихом струменя 

повітря; 

- м'яке піднебіння опущене, внаслідок чого повітря рівномірним струменем  

проходить через ніс; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Дз дз – кінчик язика зближений з ділянкою біля верхніх різців та альвеол, це 

зімкнення поступово переходить у щілину; 

- струмінь повітря, долаючи перешкоди, утворює характерний свист;  

- внутрішня сторона переднього краю язика торкається основи нижніх різців. 

Дж дж – широкий кінчик язика змикається з переднім краєм твердого піднебіння і 

це зімкнення далі переходить у вузьку щілину, одночасно задня частина язика 

наближується до переднього краю м’якого піднебіння; 

- струмінь повітря, проходячи крізь ці щілини, утворює характерний шум, що 

нагадує шипіння; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Дикція - якість, розбірливість вимови тексту. В хорі залежить від якості вимови 

тексту кожним співаючим і хором. Дикція повинна відповідати характеру твору. 3 метою 

досягнення ансамблю та чіткості дикції, вимова співаків повинна бути зведена до 

однаковості. Для тренування артикуляційного апарату рекомендується вдаватись до 

спеціальних вправ: читати хором слова твору, що вивчається, в довільних темпах без 

музики; виголошувати текст в заданому ритмі, спів скоромовок, музично-логопедичне 

розспівування. 
 


