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Пояснювальна записка 

 

Наймасовішим та найдоступнішим видом музично-виконавської діяльності учнів 

та студентів завжди був хоровий спів. Народна традиція музикування є опорним 

засобом залучення учнівської молоді до скарбнички народної та авторської музики 

різних епох. У сучасному навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 

хоровий спів є однією з основних форм музичного виховання підростаючого покоління. 

Тому першочерговим завданням вищих освітніх закладів є ґрунтовна вокально-хорова 

підготовка майбутніх вчителів музики і керівників шкільних хорових колективів, 

розвиток творчої та пізнавальної активності майбутніх фахівців, здійснення яких 

відбувається зокрема у межах курсу «Практикум керування хором».  

Дисципліна «Практикум керування хором» є невід’ємною частиною базових 

дисциплін професійного циклу поряд з такими як «Хоровий клас», «Диригування», 

«Вокальний клас», «Хорознавство» тощо. Метою оволодіння дисципліною є 

формування у студентів навичок та вмінь роботи з дитячим й дорослим хором, 

вокальним ансамблем. Слід зауважити, що курси дисциплін «Практикум керування 

хором» та «Хоровий клас»  – взаємопов’язані, але водночас й досить самостійні. Спів у 

хорі – основа, на якій побудовано подальше навчання студентів професійній діяльності 

в умовах практикуму. Під час роботи викладач методично готує майбутніх учителів, 

виховує свідомий підхід до виконання художніх та технічних завдань. Він фіксує увагу 

хористів на різноманітних аспектах діяльності колективу, формує активне творче 

відношення до майбутньої професії. В результаті навчання студенти отримують 

насамперед навички співу в академічному хорі. У системі сучасної музичної освіти це 

провідний напрям, але він не виключає у навчальній роботі прийомів народної 

творчості та деяких альтернативних методик. 

Курс «Практикум керування хором» є дисципліною вибіркового циклу, що, згідно 

з навчальним планом підготовки фахівців, пропонується у системі навчання студентів 

та їх готовності до майбутньої музично-педагогічної діяльності, має своєю метою 

теоретичну і, насамперед, практичну підготовку майбутніх фахівців до музично-

виховної та музично-просвітницької діяльності з дітьми різного шкільного віку в 

умовах сучасної освітньої системи. 

«Практикум керування хором» – предмет циклу фахової підготовки, що вивчає 

сутність хормейстерської діяльності педагога, його вміння працювати з дитячим 

голосом та хоровим колективом. В результаті оволодіння дисципліною студент повинен 
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вміти реалізовувати власні музично-творчі здібності, володіти засобами, методами та 

формами педагогічної роботи над шкільним хоровим репертуаром. 

У методичному посібнику представлений тематичний план курсу «Практикум 

керування хором», основний зміст практичних завдань, наводяться списки 

рекомендованої літератури, питання до колоквіумів та теми рефератів. Для більш 

досконалого засвоєння матеріалу пропонуються питання для самоконтролю. 

У процесі самостійної роботи студент має підготувати:  

 аналіз та самоаналіз роботи з хором; 

 реферат на одну з запропонованих тем або на самостійно обрану тему; 

 розбір основних засобів музичної виразності хорового твору та їх 

відтворення у диригентському жесті. 

Майбутній фахівець, опанувавши запропонований курс, повинен знати: 

 сутність хормейстерської діяльності педагога; 

 теоретичні та практичні основи диригентської техніки; 

 фізіологічні особливості голосового апарату; 

 методи роботи на виконавськими труднощами (інтонація, стрій, 

ансамбль, теситура тощо); 

 специфіку дитячого хорового виконавства; 

 необхідний для професійної діяльності хоровий та пісенний репертуар. 

Майбутній фахівець повинен вміти: 

 використовувати отримані знання у професійній та творчій діяльності 

педагога-хормейстера; 

 працювати над розвитком вокально-хорових навичок; 

 складати план роботи над художнім образом музичного твору; 

 володіти диригентським жестом у взаємозв’язку з характером звучання; 

 готувати хоровий колектив до концертних виступів. 

Оскільки спів є практичним видом діяльності, то методика навчання керуванню 

хоровим колективом опирається на такі загально-дидактичні методи: словесно-

ілюстративний, репродуктивний, евристичний, дослідницький. Серед спеціальних 

методів навчання – фонетичний і концентричний метод М.І. Глінки. 
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Тема 1.  

Історія становлення та розвитку дитячого хорового виконавства в Україні 

 

Мета: ознайомлення студентів з історико-педагогічними етапами розвитку 

дитячого хорового виконавства в Україні. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 витоки та традиції українського дитячого хорового співу; 

 роль церковного співу та пісенного фольклору у становленні дитячого 

хорового виконавства; 

 роль відомих композиторів та музичних діячів у процесі розвитку дитячого 

хорового співу в Україні. 

 

Унікальним музичним явищем з багатовіковою історією та давніми традиціями є 

українське хорове мистецтво. Хоровий спів – це один з найбільш розповсюджених, 

доступних та популярних видів народної музичної творчості в Україні. І саме тому 

професійні, самодіяльні, дитячі хори є звичайним явищем українського музичного 

життя. 

На сучасному етапі розвитку української культури актуальними є проблема 

відродження традицій хорової культури та розвиток дитячого хорового виконавства. 

Витоки українського хорового співу ведуть до періоду формування професійного 

хорового мистецтва Київської Русі. Досліджуючи питання музичного виховання в 

України, композитор В. Барвинській відмічав, що церковний спів, який у своїй 

методичній основі був одноголосним, має візантійське походження. Існує також думка, 

що на розвиток українського церковного співу вплинули традиції церковного співу 

Вірменії, Персії та Аравії. Музикознавець О. Скопцова підкреслює, що пісенний 

фольклор та тисячолітні традиції храмового співу – це значний вклад України у 

скарбницю світової культури [6]. 

З часів Давньої Греції та Візантії відомо про дитячий хоровий спів. Традиція 

використання дитячих голосів у хоровому мистецтві притаманна й для української 

пісенної культури. Ранньохристиянські образи української церковної музики, що лягли 

в основу репертуару перших дитячих хорових колективів, увібрали в себе 

різноманітність культурного впливу традицій і Заходу, і Сходу. Досліджуючи історію 

виникнення хорового мистецтва, О. Скопцова робить висновок про те, що пісенно-

виконавські традиції, котрі були тісно пов’язані з релігійними культами, ритуалами, 
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обрядовими іграми, зароджувались ще у період палеоліту. Розвиток пісенно-

виконавських традицій у культурі періоду неоліту трипільської культури відображає 

процеси формування фонетичних норм праслов’янської мови, відокремлення 

східносло’янського та західнослов’янського мовних діалектів, становлення системи 

обрядових наспівів та особливостей раннього фольклорного інтонування, використання 

язичницької тематики та обрядової символіки. З раннього періоду формування 

християнського обряду важливе місце займав літургічний спів, що супроводжував 

повний цикл богослужіння та до якого, безумовно, залучались і дитячі голоси. 

Ще у період ранньофеодальної Київської Русі (ІХ-ХІІ ст.) виникають перші 

християнські школи, де, крім книжкового письма, велика увага приділялась музичному 

вихованню, що на практиці означало навчання церковному співу. Основним 

посібниками були книги по богослужінню, найчастіше Псалтир. У процесі розвитку 

обряду богослужіння напрацьовувались певні форми та методи навчання, закладалися 

базисні основи навчального процесу для забезпечення якісної підготовки церковних 

півчих та дітей. У православних церковних та монастирських школах учні у процесі 

музичної підготовки засвоювали спосіб православного християнського духовного 

життя. Відбір музично обдарованих хлопчиків здійснювали монахи-вчителі, вони ж і 

займались підготовкою голосів у церковному хорі. 

Дитячий хоровий культовий спів в епоху Середньовіччя був одним з домінуючих 

як у православних школах, так і у школах латинського зразка. У результаті  

возз’єднання Литовського та Польського князівств (XVI ст.) посилились зв’язки 

української культури з польською, яка розвивалась у тісних контактах із 

західноєвропейською. В Україні виникали латинські школи при католицьких кафедрах, 

що у свою чергу впливало на розповсюдження навчання західноєвропейського зразка. У 

школах латинського типу XIV–XV ст. на теренах Західної України учні, за прикладом 

навчальних закладів Західної Європи, постійно брали участь в усіх церковних службах. 

Дитячий хоровий спів був обов’язковим у загальному звучання різних хорів – сільських 

чи кафедральних. Без альтових та дискантових голосів не обходився жоден виступ і 

тому можна стверджувати, що діти (хлопчики) у хоровому виконавстві відігравали 

важливу роль. Вони нарівні з дорослими обслуговували усі обряди та свята, і від них 

вимагали справжньої майстерності, яка потребувала постійного розвитку вокально-

хорових навичок. Разом із дорослими співаками діти складали єдиний механізм 

культурно-співочої діяльності, а їх майстерність свідчила про досягнення хорового 

співу в Україні у XVII-XVIII ст. 

Професіоналізм церковного хорового співу, заснований на впровадженні 
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наприкінці XVI ст. п’ятилінійної нотації, впливав на систематизацію імпровізаційних 

знахідок, удосконалення вокальної майстерності, особливо дитячої, що посилювало 

літургійну практику співу. На цій основі в Україні XVII-XVIII ст. активно розвивалося 

музичне мистецтво. У цей період тут жили та творили видатні композитори, а Україна в 

галузі музичної культури займала провідне місце: українські співаки та композитори, 

диригенти-теоретики посідали провідні місця у музичному житті інших країн, 

наприклад, в Росії та Польщі. У цей період закладались основи національної вокально-

хорової школи. У XVIII столітті з різних типів навчальних закладів вийшло чимало 

талановитих співаків-виконавців, педагогів, керівників хорових капел. 

Дослідження рівня музичного навчання у церковно-приходських, братських та 

монастирських школах, де діти отримували елементарні музичні знання та вокально-

хорові навички, призводить до висновків про те, що їх діяльність була фундаментом 

розвитку музичної культури того часу. Систематичне та якісне навчання для підготовки 

співаків архієрейських хорів було налагоджено у духовних семінаріях. Розвитку 

професійного хорового виконавства сприяли також організації у XVII-XVIII століттях 

вокально-хорового навчання у різних типах навчальних закладів, у тому числі при 

церкві, архієрейських кафедрах, у домашніх умовах, колегіумах, семінаріях та ін. До 

XVIII століття значно збільшилась кількість фахівців початкової та середньої співацької 

кваліфікації, які працювали у монастирях, міських та сільських школах (їх освіта не 

регламентувалась спеціальними свідоцтвами та атестатами). 

Хорова культура України епохи бароко проявлялась у розвитку інструментальних 

жанрів та багатоголосного співу. Розвиток нових норм багатоголосся активізував процес 

систематичної підготовки професійних кадрів та організацію спеціальних музично-

педагогічних закладів, про що свідчить досвід музичного виховання у братських 

школах, школі півчих у Запорізькій сечі (XVII ст.), відкриття у 30-х роках спеціального 

закладу для навчання хорового співу та інструментальної підготовки у Глухові, нотних 

класів середніх та вищих навчальних закладів (при Харківському колегіумі, Київській 

академії), а також діяльність Катеринославсько-Кременчуцької музичної академії. 

Значний вплив на розвиток освіти, науки та культури здійснювала Києво-

Могилянська академія, яка стала одним з впливових культурно-просвітницьких 

осередків України. Протягом століть вона була носієм та провідником специфічних рис 

духовності українського народу, могутнім символом формування самосвідомості, 

джерелом ідей боротьби за християнську віру та національну свободу. Особливе місце у 

навчальному процесі було відведене музичній освіті, котра базувалась на оволодінні гри 

на музичних інструментах та хоровому співі. Широкий діапазон діяльності 
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академічного хору академії дає змогу говорити про підготовку професійних півчих, які 

володіли не тільки теоретичними знаннями, але й необхідними виконавськими 

навичками на високому професійному рівні. З Академії вийшли такі відомі співаки та 

педагоги як Григорій Сковорода, Максим Березовський, Артем Ведель та інші, що стали 

відомими як в Україні, так і в інших державах. 

В історії українського пісенного мистецтва важливу роль відігравала Глухівська 

співоча школа, що стала своєрідним музично-педагогічним осередком, де формувались 

провідні фахівці в галузі хорового мистецтва. 

Вивчення проблеми розвитку хорового співу переконує у тому, що зміна нотації 

(з крюкової на лінійну) протягом XVII століття характеризувала складний процес 

розвитку хорового мистецтва. У XVII столітті у вокальній практиці широке визнання 

отримали творчі та педагогічні ідеї М. Дилецького. 

У другій половині XVIIІ століття основою музичної культури стала народна 

українська пісня, яка стає джерелом та об’єктом художньої обробки композиторів 

багатьох наступних епох. 

Наприкінці ХІХ століття почала з’являтися методична література з проблем 

розвитку та охорони дитячого голосу, оскільки інтерес до дитячого співу значно зріс. 

Провідні педагоги підкреслювали важливість хорового співу у масовому виховання 

дітей, а у методичних працях все частіше висловлювалась думка про необхідність та 

можливість навчання усіх дітей, хоча на практиці у більшості шкіл була відсутня 

система вокально-хорового навчання залежно від вікових особливостей, недостатньо 

уваги приділялось питанням естетичного виховання засобами вокально-хорової музики. 

У 90-ті роки ХІХ століття відбувся розподіл світського та церковного співу на уроках у 

загальноосвітніх закладах. 

Музично-драматична школа, створена Миколою Лисенко, стала центром 

хорового життя Києва. У цій школі розвивався як церковний спів, так і світський. При 

школі був організований хор, котрий очолював відомий композитор Олександр Кошиць, 

якого сам М. Лисенко вважав своїм послідовником. 

Формування педагогічних принципів вокально-хорової роботи стало важливою 

проблемою. Її вивченню та розвитку присвятили себе послідовники М. Лисенка – К. 

Стеценко, П. Козицький, М. Леонтович, Я. Яциневич, М. Вериковський та багато інших. 

В основі їх творчості традиційно лежить вокально-хоровий спів. Особливе місце у 

розвитку української хорової музики займає педагогічна діяльність та творчість Миколи 

Леонтовича. 

Початок ХХ століття став новим етапом у розвитку музичного мистецтва. 
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Хоровий спів разом з інструментальною музикою стає популярним та виникає 

необхідність у розвитку вищої музичної освіти. З’явилось наукове обґрунтування 

основних компонентів хорової культури, яке проявляється у чіткому термінологічному 

визначенні фахових понять. 

Не дивлячись на складну ситуацію у розвитку української культури радянського 

періоду, дитячий хоровий спів активно розвивався. Цікавою формою дитячого хорового 

виконавства стали хорові студії, перші з яких були організовані в середині ХХ століття 

та отримали найбільше поширення у 70-80-х роках ХХ століття. Головною особливістю 

роботи таких дитячих творчих колективів стало те, що був організований навчально-

виховний процес, створені додаткові хорові групи (молодша та середня), а навчаючись у 

таких колективах, діти оволодівали не тільки основами музичної грамоти, розвивали 

вокально-хорові навички, але й могли навчатись гри на музичних інструментах. 

Особливістю музичної освіти у 70-ті роки ХХ століття стало також те, що у 

музичних школах стали відкриватись хорові відділення, а у навчальному плані ДМШ 

хор стає однією з основних дисциплін.  У цей період значного поширення та розвитку 

отримали хорові колективи у Домах культури, Домах дитячої та юнацької творчості 

тощо. 

Хоровий рух 60-70-х років ХХ століття в Україні сприяв не тільки підвищенню 

професійного рівня хорових колективів, але й розвитку теоретичної музично-

педагогічної думки у галузі хорознавства та історії української музики. З’являються 

роботи К. Пігрова, М. Канерштейна, Ф. Колеси, Н. Андрос-Королюк, Н.Герасимової-

Персидської, О. Шреєр-Ткаченко, І. Гулеско та ін. 

У 80-90-ті роки ХХ століття в Україні спостерігається підвищення інтересу до 

духовної музики та повернення хорового співу до національних традицій. За роки 

незалежності України намітились серйозні тенденції відродження хорового мистецтва 

на нових організаційних та змістових засадах, помітно оновився та розширився 

репертуар колективів. Усе активніше розвиваються дитячі хори у загальноосвітніх 

школах. За останні десятиріччя з’являються високохудожні твори українських 

композиторів. Проведення Всеукраїнських конкурсів та фестивалів хорової музики 

демонструє не тільки високий професійний рівень дитячих хорів, але й сприяє розвитку 

хорового дитячого виконавства в Україні. 

 Отже, хорове виконавство виступає історично традиційним видом дитячої 

музичної творчості та займає значне місце у національній культурі. Українська хорова 

культура накопичила достатній досвід дитячого хорового виконавства, що передається 

наступним поколінням. 
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Проблема відродження традицій вокально-хорового виконавства в Україні 

потребує подальшого вивчення особливостей цього питання для виховання  

підростаючого покоління, принципів та методів розвитку дитячого голосу, 

особливостей використання репертуару у програмі дитячого хору. 

 

Ключові слова: хорова культура, національні традиції, дитячий хор, хоровий спів, 

церковний хоровий спів, музична освіта, пісенне мистецтво, вокальна школа.  

  

Питання для самоконтролю: 

1. Вплив церковних та фольклорно-пісенних традиції на виникнення дитячого 

хорового співу. 

2. У якому періоді з’явилась професійна музична освіта в Україні? 

3. Роль музично-драматичної школи М. Лисенка у хоровому життя Києва. 

4. Дайте характеристику дитячої хорової культури радянського періоду. 

5. Нові змістові основи у розвитку музичного виховання та освіти в Україні. 
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Тема 2.  

Значення дитячого хорового виконавства 

 

Мета: усвідомлення студентами значення дитячої хорової творчості у розвитку 

музично-естетичної культури підростаючого покоління.  

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 роль хорового співу в традиціях української музичної культури; 

 форми хорового виконавства у загальноосвітніх школах; 

 вплив хорового співу на формування емоційного сприйняття дитини. 

 

  

Вітчизняна хорова культура існує більше тисячі років, вона одна з найдавніших в 

Європі. До початку минулого століття хор був по суті єдиним видом мистецтва, в якому 

з найбільшою повнотою відобразилися духовно-моральні та естетичні ідеали народу. 

Можна сказати, що тяжіння до хорового, а значить колективного, загального, – це не 

тільки деталь характеру нашого народу, але й щось більше, закладене в свідомості 

людини.  

Хорове мистецтво нескінченно різноманітно. Його першооснова – народна пісня 

як невичерпне джерело краси і натхнення, що живить нашу музику і до сьогодення. 

Дитячий хоровий спів, насичений життєдайними соками національної культури, 

вирощений нею, служить благородній меті – вихованню високого почуття любові до 

Батьківщини, до її історії. Відбувається сприйняття дійсності крізь призму прекрасного, 

значного, піднесеного. Специфічні особливості дитячого хорового виконавства, завдяки 

яким воно виникає і існує, забезпечують величезні можливості для виховання почуття 

патріотизму, громадянськості, колективізму тощо. 

За словами великого російського просвітника К. Д. Ушинського: «В песне, а 

особенно хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее человека, но что-то 

организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу. Вот почему и в 

школу требуется ввести песню: она несколько отдельных чувств сливает в одно сильное 

чувство и несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце, а это очень важно в 

школе, где общими усилиями должно побеждать трудности учения»  [15, с. 436].   

Високо оцінюючи роль дитячого хорового співу, К. Ушинський надавав 

величезного значення проведенню хорових уроків у загальноосвітній школі. Саме йому 

належить крилата фраза: «Заспіває школа – заспіває країна». 



 

13 

 

Враховуючи дитячу психологію, значення хорового співу як виховний фактор 

неймовірно зростає. На відміну від дорослих, що сприймають мистецтво не тільки 

емоційно, а й перш за все, на основі свого життєвого досвіду, діти, з ранніх років 

входять у світ мистецтва, отримують естетичні уявлення одночасно зі сприйняттям 

навколишнього світу. Діти, співаючі в хорі, виконують поставлені художньо-виконавські 

завдання, вбирають естетичні цінності музичної освіти. 

Хоровий спів відіграє важливу роль у музично-естетичному вихованні дітей. 

Професор К.Б.Птиця наголошував, що хоровий спів  розвиває пам'ять дитини в цілому, 

її увагу, уяву і фантазію. Більш того, спів благотворно впливає на формування 

емоційного світу дітей, впливає на їх мову, зокрема на дикцію, а це, як стверджують 

педагоги-словесники, один з визначальних факторів грамотності письма. Хоровий спів 

прищеплює дітям почуття ансамблю, вміння координувати свою поведінку з 

поведінкою товаришів, іншими словами – почуття колективізму, володіє величезними 

можливостями ідейного виховання дітей завдяки синтезу слова і музики, сприйняття і 

виконання [6, с. 35]. 

Дитячий хоровий спів, будучи одним з найбільш масових видів музичної 

творчості, займає в ній особливе місце, бо саме хоровий спів – це основа музичної 

культури народу. Хоровий спів для дітей є найбільш природною формою прояву 

колективної творчості, він є найдоступнішим. Основне завдання дитячого хорового 

виконавства – ідейно-естетичне виховання мільйонів дітей і підлітків, задоволення 

зростаючої потреби в прищепленні їм духовних цінностей. За допомогою цього виду 

діяльності, діти знайомляться зі скарбами фольклору, спадщиною української та 

світової класики. Дитячий хоровий спів готує грамотних слухачів, виховує художню 

вибагливість, вимогливість, що має неоціненне значення у формуванні людини 

майбутнього. 

Найбільш характерною специфічною рисою дитячого хорового мистецтва є його 

демократизм і доступність. Ці особливості відкривають широку можливість для участі в 

хоровому колективі маси бажаючих співати дітей. Об'єктивні умови творчої діяльності 

дитячого хору не обов'язково передбачають високі спеціальні вимоги, на відміну від 

навчальних і концертних хорів, однак вони залучають дітей до високих духовних 

цінностей, сприяють їх всебічному, гармонійному розвитку. 

Завдання дитячого хорового колективу як виду музично-виконавського мистецтва 

дуже образно сформулював Д. Б. Кабалевський: «Умение слышать самого себя, своих 

товарищей по хору и сопровождение, не говоря уже об ощущении стиля данного 

композитора и понимания характерных особенностей данного произведения - вот что 
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надо прежде всего воспитывать в учащихся на их собственном исполнительском опыте» 

[6, с. 29]. 

 

Ключові слова: хор, вокально-хорова культура, творчість, фольклор, дитячий хор.  

  

Питання для самоконтролю: 

1. Розвитку яких якостей особистості сприяє дитяче хорове виконавство? 

2. Як професор К.Б. Птица описує вплив хорового співу на розвиток пам’яті, уваги, 

фантазії? 

3. Визначте роль видатних сучасних педагогів-музикантів у розвитку музичного 

виховання та освіти. 

4. Організаторська та культурно-освітня діяльність педагога-музиканта. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
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2. Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т. Е. Вендрова, И. В. Пигарева. – 

М.: Просвещение, 1991. – 205 с. 

3. Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. Сб.статей / А.Б.Гольденвейзер. – 

М., 1975. - с. 285. 

4. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца / Д.Кабалевский. – Москва : 

«Просвещение», 1984. – С.27.  

5. Никольская-Береговая К.Ф. Начальный этап вокально-хоровой работы с детьми. 

Методическое пособие в помошь обучающим пению. Всероссийское хоровое 

общество / Никольская-Береговая К.Ф. – М., 1967. 

6. Птица К.Б. Хоровое искусство – основа музыкальной культуры / Птица К.Б. – 

Сов.музыка. – 1979. – № 7. – С. 33. 

7. Теплов Б. М. Психология / Б.М.Теплов. – М. : Учпедгиз, 1986. – С.149. 

8. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения / К.Ушинский. – М., 

1968. – с. 436.   
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Тема 3.  

Організація дитячих хорових колективів 

 

Мета: ознайомити студентів з методами організації дитячого хорового колективу у 

школі та позашкільних закладах. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 роль педагога-керівника в організації хорового колективу; 

 методи відбору та прослуховування дітей; 

 побудову відносин з батьками та адміністрацією закладу (батьківські 

збори, класні години та ін.); 

 вимоги для складання доцільного графіку поточних репетицій та 

концертних виступів. 

 

      

Сьогодні в галузі дитячого музичного виховання, крім загальноосвітньої школи, 

існує велике коло позашкільних музичних закладів: музичні школи, хорові студії, дитячі 

будинки творчості, школи мистецтв, вокально-хорові гуртки в міських і сільських 

Будинках культури тощо. Діти приходять на заняття для того, щоб задовольнити свої 

потреби у творчому прояві, отримати насолоду від цієї діяльності. 

Особливість дитячого хору в тому, що, по-перше, хоровий спів, будучи творчим 

процесом відтворення музичного змісту, викликає у дітей таку активність, як і будь-

який інший вид музичного мистецтва, по-друге, це відтворення має колективний 

характер. 

Питання як організувати дитячий хор часто виникає у молодих вчителів музики. 

Проблема, дійсно, важлива, бо від відповідальності і серйозності проведення 

організаційної роботи залежать і результати музично-естетичного виховання і рівень 

творчого зростання дитячого хору. 

На першому етапі організації хорового колективу, керівник повинен підібрати 

команду співробітників-однодумців, з якими можливе здійснення поставлених завдань. 

Бажано, щоб був педагог концертмейстер і завуч з позакласної роботи, або 

адміністративний працівник, якщо це позашкільний заклад. Особливо доречно, якщо 

діти ще займаються і навчанням грі на музичних інструментах. 

Організаційна робота починається з прийому в хор, який проводиться щорічно. Ця 

рекламна кампанія в основному покладається на адміністрацію хорового колективу, 
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хоча творча та концертна діяльність хору цьому всіляко сприятиме. 

Наступний етап – прослуховування та визначення музичних здібностей дітей. Для 

того, щоб стати учасником дитячого хору, не обов'язкові високі вимоги, як для 

професійних співаків, досить мати елементарно розвинений голос і музичний слух. А 

оскільки, як стверджував знаменитий радянський педагог і піаніст А. Б. Гольденвейзер, 

абсолютно немузичні люди зустрічаються вкрай рідко, то участь в аматорському хорі, 

як правило, залежить від їх власного бажання [3, с. 117]. Безмежна можливість участі в 

дитячому хоровому колективі відкривається ще й тому, що задатки творчої діяльності, 

на думку психологів, існують майже у всіх. Для виявлення їх творчої індивідуальності 

необхідно лише створити сприятливі психолого-педагогічні умови, тому що 

обдарованість визначає тільки можливості для успішної діяльності. 

Таким чином, музична педагогіка і практика стверджують, що дітей зовсім 

нездатних сприймати музику не існує. Хоча діапазон музичної обдарованості дуже 

широкий, отже, музичне виховання дітей є морально-етичною проблемою, яка 

покладалася на керівника дитячого хорового колективу, який зобов'язаний пам'ятати 

давно відоме положення, що всі здібності розвиваються. 

Прийом в дитячий хоровий колектив найзручніше проводити в два етапи. На 

першому, керівник визначає наявність музичного слуху і стан голосового апарату 

(відсутність функціональних і органічних порушень), при наступному прослуховуванні 

визначаються індивідуальні вокальні особливості дитини – діапазон, сила звуку, тембр. 

Після цього відбувається розподіл по хоровим партіям. В партію перших сопрано 

розподіляються учні, які співають легкими високими голосами з діапазоном від до - ре1 

до фа - соль2 октави. У партію другого сопрано можна визначити дітей з діапазоном сі - 

до1 до ре - мі2 октави, партію альтів поповнюють учні з м'яким і глибоким, насиченим 

звучанням в грудному регістрі і з діапазоном ля-сі малої октави, до сі1 - до2. При 

прослуховуванні, дитині можна запропонувати повторити за вчителем нескладну 

вокальну розспівку, поступенево піднімаючи її, або виконати без супроводу будь-яку 

пісню, яку дитина добре знає. 

Дітям молодшого віку 5-7 років краще заспівати невеличку дитячу пісню, під 

супровід інструменту, також повторити окремі звуки, запропоновані педагогом, 

«простукати» нескладний ритмічний малюнок. 

Хочеться окремо звернути увагу на уникнення помилкового визначення 

відсутності музичного слуху у дитини. Часто через сором'язливість, скутість, зайве 

старання дитина взагалі не може нічого заспівати, інтонує на одній ноті – «гудить», але 

вона прийшла на прослуховування, у неї є бажання співати; рекомендується таких дітей 
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брати з випробувальним терміном, щоб згодом з'ясувати причину скутості. Дуже часто 

це фонастенія – відсутність координації між слухом і голосом, яка при правильній 

вокально-хоровій роботі поступово встановлюється, або ж неправильний інтонаційний 

досвід у дитини – результат неуваги до інтонування на музичних заняттях у дитячому 

садку, відсутність інтересу до музики в сім'ї тощо. 

Отримані дані, керівник повинен внести в журнал, в якому ведеться облік 

відвідування та успішності дітей, а також в окремому розділі відображені індивідуальні 

особливості та перспективи розвитку музичних здібностей дитини. Керівник дитячого 

хору зобов'язаний під час кожної репетиції проводити перекличку хористів, обов'язково 

встановлювати причину пропуску занять, проявляючи особисту зацікавленість по 

кожному учневі. 

Разом з адміністрацією навчального або позашкільного закладу встановлюється 

графік репетицій дитячого хору. Репетиції повинні проходити не менше двох разів на 

тиждень, у зручний для дітей час. Бажано, щоб цей графік був постійним і не 

змінювався з різних причин. Перед відповідальними виступами, концертами, бажано 

проводити додаткові репетиції, генеральні репетиції, прослуховування із запрошенням 

інших педагогів, учнів, при цьому, створювати атмосферу максимально наближену до 

концертної. 

Також, на самому початку навчального року, після прийому нових хористів, 

керівник дитячого хору зобов'язаний провести батьківські збори, на яких ознайомить 

батьків, чиї діти займаються в хорі, з планами роботи хорового колективу. Педагог 

знайомить батьків з навчально-педагогічними та художньо-виконавськими завданнями 

хору, з педагогами, умовами та розпорядком занять, перспективним планом концертної 

діяльності та культурно-освітніх заходів. Вибирається батьківський комітет, який буде 

надавати допомогу у вирішенні багатьох організаційних питань. 

У перші ж дні організації колективу, з найбільш активних дітей, вибираються 

староста та її заступники. В їх обов'язки входить підтримування дисципліни в хорі, 

підготовка репетиційного приміщення перед початком занять і поширення нотного 

матеріалу, також допомога керівникові при організації та проведенні концертних 

виступів. 

Одним з найважливіших завдань організаційної роботи в дитячому хорі є 

створення оптимальних умов для його занять в цілому. Заняття повинні проводитися в 

просторому світлому приміщенні, має бути добре настроєний інструмент, сидіння 

(якщо є можливість розташовані амфітеатром, якщо ні – то півколом, в два-три ряди). 

Постановка дітей за голосами може бути класична: від партії першого сопрано до 
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альту – ліворуч-праворуч, можлива розстановка квартетами. Більш досвідчених 

учасників хору слід ставити по краях партій, а невпевнено співаючих – всередині. 

Дитячому хоровому колективу необхідно мати концертні костюми. Красива 

концертна форма є художнім обрамленням творчого обличчя колективу, і доставляє 

величезне естетичне задоволення дітям. 

Керівнику дитячого хорового колективу слід постійно приділяти велику увагу 

вихованню зовнішньої і внутрішньої дисципліни учнів. Це і поведінку в побуті, на 

вулиці, ставлення до занять у хорі, до загальних навантажень, а також, самовиховання, 

що означає виховання волі, цілеспрямованості, наполегливості, умінні відмовитися від 

особистих інтересів в ім'я інтересів колективу. Слід відмітити, що хороша 

злагодженість всієї організаційної роботи – запорука музично-виконавського та 

духовного росту дитячого хорового колективу в цілому, а також кожного його учасника 

окремо. 

 

Ключові слова: хоровий спів, аматорський хор, музичні здібності, теситура, 

хоровий концерт..  

  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть причини, що сприяють розвитку мотивації у дітей для відвідування 

хорових колективів. 

2. Перерахуйте вимоги для проходження прослуховування та відбору у хоровий 

колектив. 

3. Основні вимоги до проведення репетиційної роботи у хорі. 

4. Розподіл обов’язків та система керування у хорі. 

5. Визначте роль адміністрації закладу та батьків дітей-хористів. 
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1987. – 209 с. 

 

 

 

 

Тема 4.  

Освоєння початкової музичної грамоти 

 

Мета: усвідомити необхідність використання нотної грамоти на хорових заняттях. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 ключові поняття: абсолютна та відносна сольмізація; 

 методи навчання елементарної нотної грамоти; 

 зміст та сутність відомих у цій галузі методик Д. Кабалевського,            

З. Кодая та ін. 

 

 Вся музична практика фіксується в нотному записі – це найзручніша передача з 

покоління в покоління змісту музичних творів. Абсолютна нотація відкрила шлях для 

розквіту музикознавства, аналізу музичних форм, гармонії. Точний музичний запис 

найбільш повно розкриває єдність законів акустики і музичної логіки. Фіксація творів 

тепер не тільки відображала лад, спрямованість руху, гармонічні і мелодійні зв'язки, а й 

специфіку характеру звучання, притаманну саме даному твору. Точний запис надав 

можливість повніше відобразити і передати виконавцям і наступним поколінням 
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слухачів творіння великих композиторів. Це універсальний принцип нотного запису, що 

витримав випробування часом. 

Вивчення основ музичної грамоти і набуття навичок співу по нотах займає 

величезне місце в роботі дитячого хору, бо ці знання не тільки покращують якість 

хорового звучання, полегшують розучування, надають можливість працювати над 

багатоголосними партитурами, але й дозволяють розуміти музичні виражальні засоби – 

рух мелодії, ритм, темпові позначення. Все це дозволяє швидше перейти від технічного 

боку розучування твору до роботи над музично-художнім образом. Дуже часто 

недосвідчені керівники «полегшують» собі роботу шляхом розучування партій методом 

«натаскування», співу з голосу керівника, і дуже часто стикаються з непереборними 

труднощами з вибудовування хорового ладу, що призводить до обмеженого підбору 

репертуару. 

Збагачуючи теоретичні знання учнів, домагаючись теоретичної грамотності, 

дозволяє їм вже з першого знайомства з твором сприймати його не тільки на слух, але й 

візуально стежити за партитурою. І надалі, робота по нотах дає можливість постійного 

контролю над власним виконанням. 

У музичній педагогіці широко використовуються різні системи, які розвивають 

музичну грамотність дітей. До впровадження програми Д. Кабалевського «Музика», 

загальна музична освіта на уроках співу здійснювалась шляхом хорового співу та 

вивчення елементарної нотної грамоти. Д. Кабалевський, за програмою якого почали 

працювати загальноосвітні школи з кінця 70-х років, стверджував, що «для дітей не 

повинно існувати жодних правил і вправ, абстрактних від живої музики, що вимагають 

заучування багаторазових повторень. Протягом усього уроку безроздільно має панувати 

захоплююче мистецтво» []. Вивчення елементарної теорії музики має здійснюватися 

найвищою мірою обережно, стверджував учений. Головний акцент програми 

переносився на відчуте і продумане сприймання музики і на розвиток дитячої 

творчості.  

Великий вплив на виховання музичної грамотності в багатьох країнах зробила 

система Золтана Кодая, побудована на релятивній (відносній) системі сольмізації з 

використанням ручних знаків. 

Ця методика спирається на принципи наочності та ілюстративності, виходячи з 

переважання у дітей наочно-образного і словесно-логічного мислення. За допомогою 

релятивної системи, З. Кодай прагнув як можна в найкоротший термін навчити дітей 

сольфеджіо, щоб перейти до співу по нотах, співу з листа та співу без супроводу. 

Багато керівників дитячих хорових колективів спираються в роботі з освоєння 
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музичної грамоти на методику, створену композитором, диригентом, педагогом-

дослідником, академіком Г. Струве. Цілий комплекс методичних прийомів і вправ 

носить назву «Хорове сольфеджіо». Побудована система на основних принципах 

дидактики: поступовості, систематичності, доступності. 

Діти навчаються на наочних живих вправах, вчаться запам'ятовувати і утримувати 

ноти різної висоти, застосовується і прийом з використанням ручних знаків, і вправи на 

розвиток почуття ритму, включаючи елементи танцю, марширування, хлопки. Однак 

керівник, використовуючи активне сприйняття і виконання дітей, в методиці «Хорове 

сольфеджіо» домагається абсолютної сольмізації. 

Ще однією відомою методикою користуються керівники дитячих хорових 

колективів при оволодінні нотною грамотою –  принцип болгарської «столбіци» Б. 

Трічкова. Це так званий метод «драбини», де кожен новий вид роботи – певна ступінь 

«драбини» поділяється на три основних етапи: 1) спів по слуху, 2) спів по нотах з 

використанням наочних посібників, 3) робота над вихованням почуття ритму, при 

використанні рухових вправ. Спів за таблицями є ефективним і зручним методом 

освоєння нотної грамоти, особливо на початковому етапі навчання. 

На початку ХХ століття відомий німецький музикант-просвітитель Карл Орф 

розробив свою систему навчання музичної грамоти «Шульверк». Відмінною 

особливістю її було те, що навчання музики здійснювалося через рух – танець. Пізнання 

було в нерозривній єдності співу, гри на простих дитячих інструментах і танці, де 

організуючою силою є ритм. 

Існує ще величезна кількість розвиваючих систем освоєння музичного матеріалу, 

що сприяють розвитку музичного слуху у дітей, встановленню координації слуху й 

голосу, розвиваючих почуття ритму, відчуття ладу, роблячи його активним учасником 

співочого процесу, завдяки використанню ігрових форм роботи. За правилами 

дидактики, організація репетиційного процесу як навчально-ігрової діяльності сприяє 

розвитку творчих здібностей, розвиває уяву, образне мислення, розширює можливості 

його емоційних уявлень, а, отже, адекватності у виконанні. 

З якого б боку не підходити до музичного освоєння пісні, в основі її розучування 

лежить музичний слух, саме в допомогу слуху, педагог зобов'язаний поступово, 

систематично, доступно вводити нотну грамоту, щоб на певному етапі, в основі 

репетиційної роботи з дитячим хором, став спів по нотах. 

Якщо керівнику дитячого хору доводиться працювати з дітьми, які не мають 

паралельно музичної освіти в дитячій музичній школі, або школі мистецтв, то слід 

починати з азів. Навчання повинне проходити з дотриманням двох умов: у поєднанні 
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вивчення нотної грамоти (теорії) і сольфеджування (практики). Кожна вивчена нота, 

записана на нотному стані, повинна бути проспівана. До неї поступово приєднуються 

інші ноти, утворюючи проспівки, перші вокальні розспіви на основі дитячих, або 

народних пісень. Як вище зазначалось, педагог зобов'язаний використовувати наочні 

посібники та ручні знаки, в позначенні висоти звуку, використовуючи при навчанні 

елементи гри, метроритмічних рухів. 

У будь-якому дитячому хоровому колективі знайдеться хоча б кілька дітей, які вже 

знають нотну грамоту. Це активні помічники керівника, вони можуть і записати ноти на 

дошці, і чисто повторити рух мелодії за учителем, і довірити позайматися з особливо 

слабкими в музичному плані дітьми. 

У світі склалася величезна практика навчання музичної грамоти та сольфеджіо, 

розроблені і відпрацьовані різні методи, проведені експериментальні дослідження в 

цьому напрямку. Кожен педагог повинен вибрати і побудувати, на основі вивченого 

матеріалу, свою систему навчання нотної грамоти, широко використовуючи і 

традиційну абсолютну систему, і методи відносної сольмізації, які корисні на 

початковому етапі навчання. Кожен хоровий колектив індивідуальний, як і кожен 

керівник, якому потрібно бути готовим до того, що перші заняття пройдуть з великими 

труднощами при засвоєнні матеріалу, і як наслідок займуть більше часу, але без цього 

він не зможе ніколи пояснити дітям логіку розвитку мелодії, її форму, ладові тяжіння, 

опорні смислові моменти, і надалі, взагалі працювати над хоровим строєм творів. 

 

Ключові слова: нотна грамота, сольфеджіо, релятивна система, абсолютна 

сольмізація. 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть переваги співу у хорі по нотах. 

2. Дайте опис методів навчання музичної грамоти відомими музикантами-

педагогами. 

3. Як вивчення нотної грамоти впливає на розвиток музичного слуху? 

4. Які наочні посібники може запропонувати педагог при використанні нотної 

грамоти хорових заняттях? 

5. Який метод може запропонувати студент для вивчення елементарної теорії 

музики перед уявним дитячим хором? 
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Тема 5.  

Вікові особливості голосоутворення у дітей 

 

Мета: засвоєння студентами основних завдань та обов’язків при роботі з дитячим 

голосом. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 будову голосового апарату; 

 відповідність фізіологічних змін віковим категоріям; 

 відповідальність педагога за розвиток вокальних навичок у дітей. 

 

Голос людини – дорогоцінний дар природи, а під час співу це ще і крихкий 

інструмент, який слід охороняти і використовувати дбайливо і розумно. 

Загальновідомо, що систематичне навчання дітей співу, призводить до збереження 

здорового апарату. Діти емоційні, рухливі, часто кричать, перенапружуючи голос, а 

виховання культури фонації, правильного навіть мовного режиму, здійснюється саме на 

уроках хору. Як вважає провідний хормейстер і педагог В. Соколов «не слід робити 

знижку на вік. Робота з голосом допоможе його зміцненню і створить всі передумови 

для його розквіту в майбутньому» [6, с. 81]. Виховуючи активного виконавця, що 

почуває особисту відповідальність, дитина приходить до самоконтролю, починає 
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стежити за своїм голосом, правильним диханням. Звичайно, така динаміка буде в тому 

випадку, коли керівник дитячого хорового колективу буде безперервно домагатися 

правильного вокально-хорового режиму голосоутворення у своїх підопічних. 

Домогтися цього можна тільки знаючи вікові особливості голосового апарату дітей. 

Умовно дітей в хорі можна розділити на три вікові категорії: молодша, середня і 

старша. Кожній категорії притаманні свої особливості, які походять з анатомо-

фізіологічних правил розвитку голосу. Голосовий апарат молодших школярів може 

працювати як в фальцетному режимі (крайове коливання голосових складок), так і в 

грудному (повне їх коливання). Однак з позиції охорони голосу доцільніше 

використовувати фальцет і легкий мікст. Тембри в цьому віці майже не помітні, 

відмінність у більш щільному, або легкому, сріблястому звучанні. Діапазон рідко більше 

октави. Індивідуальні особливості, відокремлення голосової м'язи розвивається до 11-

13 років, це так звана середня група. У цьому віці настає розквіт дитячого голосу, і в 

цьому віці буде найпродуктивнішою робота з формування вокально-хорових навичок, а  

особливо небезпечне передчасне перевантаження дитячого голосу. Розширюється 

діапазон голосу, з'являється добре відчутний грудний регістр у звучанні, так само як і 

яскраве, дзвінке звучання нот 2 октави. Недосвідчений педагог починає 

використовувати дитячі голоси в режимі дорослого, що згубно відбивається на його 

подальшому розвитку. Перенапруження вокальних навантажень в слідстві репертуарних 

труднощів, тривалості репетицій, можуть завдати непоправної шкоди голосу дитини та 

здоров'ю в цілому. 

Старша вікова група, це підлітки 13-17 років. Це вже в цілому добре навчені, 

активні учасники, помічники керівника, діти, які щиро захоплені хоровим співом і не 

представляють вже себе без репетиційної та концертної роботи. Але саме в цей момент 

настає мутація голосу – вікові зміни в організмі дитини, які повною мірою зачіпають і 

органи звукоутворення. 

Особливу увагу заслуговують хлопчики, процес мутації у яких відбувається 

особливо гостро. Змінюється темброве забарвлення, діапазон, змінюється регістровий 

режим звукоутворення. Голос «скаче» з одного регістру в інший, і відбувається це 

мимоволі. Співоча форманта, тобто зона найбільш комфортного звучання голосу, 

постійно переміщається. У дівчаток мутація відбувається в менш гострій формі, але 

досвідчений педагог завжди помітить зміни – це легка осиплість, покашлювання, 

обмеженість теситурного діапазону. Але починає з'являтися явна індивідуальність, 

темброве забарвлення звуку. Відбувається фактичний розподіл дітей за вокальними 

партіями, і тому керівникові потрібно постійно спостерігати за змінами, і правильно 
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реагувати: одних пересадити в партію альтів і працювати над розширенням грудного 

діапазону, над його сміливим регістровим наповненням; іншим – рекомендувати 

частіше відпочивати вокально: співати внутрішнім слухом, стежачи за партитурою. 

Кінець мутаційного періоду характеризується яскравим звучанням голосу, розширеним 

діапазоном, гнучкістю і сміливістю звуковидобування. 

Дуже важливо ще раз нагадати про відповідальність педагога, керівника хору, 

професійна підготовка якого повинна дозволяти йому відповідати і за естетичний 

розвиток хористів, і за ефективний розвиток співочих навичок. 

Надзвичайний, найскромніший дитячий голос таїть в собі великі художні 

можливості. Чисте, ясне звучання дитячих голосів саме по собі вже красиво і 

зворушливо. Простота, безпосередність юних співаків часто полонить виразністю і 

жвавістю виконання. М'яке і світле звучання – це основні природні властивості 

дитячого співочого голосу. Найбільшою небезпекою для дитячого голосу є форсований 

спів, спів на крик, який руйнує найцінніше в співочому звучанні – кантилену, тобто 

розспівність, співучість, де вільно ллються звуки дитячого голосу. 

 

Ключові слова: мутація, голосовий апарат, перехідний період, форсування звуку. 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте характеристику звучанню дитячого голосу за роботами відомих 

хормейстерів В Соколова та Д. Кабалевського. 

2. Назвіть вікові періоди мутації у хлопчиків та дівчат. 

3. Режим занять з голосом в період мутації. 

4. На які вікові категорії поділяється дитячий хор? 

5. Назвіть сучасних українських хормейстерів-педагогів. 
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Тема 6.  

Робота над вокально-хоровими навичками у дитячому хорі 

 

Мета: засвоєння студентами знань щодо основних методів та прийомів роботи 

над вокально-хоровими навичками та застосування набутих знань на практиці. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 сутність поняття  вокально-хорові навички; 

 методи роботи над прийомами дихання, звукоутворення, 

артикуляції; 

 види вокального ансамблю та принципи його досягнення. 

 

З'ясувавши особливості роботи організму дитини під час занять хором, ми 

зрозуміли, що головне для здоров'я голосового апарату в цій роботі – активність і 

невимушеність. Невимушеність у співі є фізіологічною нормою організму дитини і є 

для педагога головними показниками педагогічної доцільності та перспективності 

хорової роботи. 

Керівник дитячого хорового колективу – це передусім учитель співу. Знання 

специфіки вокальної роботи, володіння основами вокальної роботи з хором – складові 

успіху майбутнього вчителя. 

Постановка голосу хорового співака мало чим відрізняється від постановки 

голосу соліста. Складність у тому, що керівникові дитячого хору необхідно володіти не 

тільки методикою вокального навчання індивідуально, але і методикою вокально-

хорової роботи з колективом. 

Основним завданням методики постановки голосу є вокально-технічна 

культура виконання і, як наслідок, знання фізіологічних основ звукоутворення. 
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Основними складовими техніки вокального виконання є: 1) співоча установка, 2) 

дихання, 3) звукоутворення, 4) дикція. 

Вокально-хорова методика побудована на володінні вокальної методики, але 

розширена вимогами колективного (хорового) виконання, це: 2) хоровий лад, 1) 

хоровий ансамбль, 3) прийом ланцюгового дихання. 

Успіх і ефективність роботи керівника дитячого хорового колективу залежить 

від володіння знаннями по кожному з цих компонентів. Розглянемо головні з них. 

                                                

Співоча установка 

 

Процес звуковилучення є фізіологічним, підлеглий всьому організму людини, 

тому, як вже говорилося вище, головна вимога до нього – повна фізична свобода, 

невимушеність виконання. Корпус вільний, зручна поза, плечі розправлені, опора на 

п'яти. Ідеально співати стоячи, але, враховуючи швидку стомлюваність дітей, потрібно 

чергувати - окремі види роботи проводити сидячи. Наприклад, виспівування на початку 

заняття, бажано проводити стоячи, потім роботу над певними технічними труднощами 

твору, яка ведеться по нотах, можна сидячи. Закріплення вивченого матеріалу і набутих 

навичок потрібно теж проводити стоячи. Починати спів потрібно з вправ на одному 

звуці - вибудовуванням унісону, змінюючи голосні, але не змінюючи висоти звуку. 

Також, педагог повинен роз'яснити елементи диригування, системи ручних знаків, 

якими користується для позначення уваги, дихання, момент звуковилучення і зупинки 

співу. З перших занять потрібно пояснити дітям роль концертмейстера на заняттях. У 

яких моментах концертмейстер дає настройку, підлаштовує партії на фортепіано, або 

іншому інструменті, в яких випадках діти співають a capella. З перших занять керівник 

звертає увагу дітей на якість звучання голосу, при цьому використовуючи свій голос як 

зразок, іноді залучаючи для показу кращих дітей. 

Керівник під час всього заняття безперервно повинен стежити за положенням 

голови, плечей, постави хористів. Поступово, така психологічна установка стає нормою 

для дітей, навиком, надійним і правильним рефлексом. Саме при відчутті свободи і 

невимушеності можлива продуктивна і безпечна робота з голосом дитини. 

 

Дихання 

 

Першочергове місце у вокальній методиці приділяється розвитку співочого 

дихання. У сукупності з іншими функціями організму, дихання регулюється нервовою 
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системою. Правильне співоче дихання можна розвивати двома способами: розвиваючи 

дихальну мускулатуру спеціальними вправами і розвиваючи дихання на вокальні 

вправи. «Для вироблення навички вдиху і видиху найдосвідченіші майстри 

рекомендували вправу на дихання без звуку. Слід зазначити, що такі вправи приносять 

певну користь, але за умови, якщо вони не є самоціллю, а застосовуються як фізична 

зарядка перед співом. Такими вправами протягом першого півріччя необхідно починати 

буквально кожен урок. Сенс їх, з одного боку, полягає в тому, щоб надати м'язам, які 

беруть участь у дихальному співочому процесі, певної фізичної напруженості і 

витривалості, а з іншого – подібні вправи допомагають усвідомити організацію процесу 

вдиху і видиху, не відволікаючись на момент формування звуку» [10, с. 86]. 

Визначення найбільш доцільних методів формування дихання – істотне і 

основне значення для розвитку дитячого голосу. Спеціальні дослідження показують, що 

найбільш корисним і природним є грудочеревне, змішане дихання. Техніка 

діафрагмального дихання полягає в умінні користуватися грудочеревною перегородкою 

– діафрагмою, яка при вдиху опускається і відсуває черевні органи вниз, збільшуючи 

об'єм грудної порожнини, а видих регулюється черевним пресом, який знову ж за 

допомогою діафрагми здійснює регульовану подачу повітря на голосові складки. Дітям, 

звичайно, складно уявити весь механізм дихання, керівник хору, звертаючи увагу 

співаків на правильність дихання, використовує асоціативну уяву хористів, 

використовує образні вирази «брати дихання в пояс», «наповнити повітрям велику 

посудину в животі», «опустити поршень до кінця». Видих відчувається як «спів на 

себе», а не «з себе», тобто створюється відчуття постійного вдиху. 

Співоче дихання має бути в міру узяте і правильно використане. Перше і 

постійне правило співу для дитини – не піднімати плечі при співочому вдиху. Сенс 

цього правила в тому, щоб набирати повітря не в верхні частки легень, а нижні. У цьому 

випадку запас повітря утримується значно довше за допомогою м'язів нижніх і середніх 

ребер і діафрагми (грудочеревна перешкода). Практично перевірити правильність 

співочого дихання можна запропонувавши дітям класти під час вдиху руки трохи вище 

пояса, на нижні ребра, долоньками обхопивши ребра. У процесі вдиху і видиху діти 

самі перевіряють наповнюваність в нижньому відділі легенів повітрям. Вдих повинен 

бути коротким, енергійним (що відповідає ауфтакту в жесті керівника), затримка, яка 

активізує вдих і забезпечує подальший одночасний вступ всього колективу. Видих із 

співом повільний, плавний, рівномірний, економний. Дітям потрібно пояснити, що 

більше всього повітря витрачається на перших складах, і тому потрібно на початку 

співу ніби «скупитися» віддаючи повітря, а наприкінці фрази – навпаки видавати все. 
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Головне, щоб діти відчули залежність посилення звуку від роботи м'язів живота, при 

правильному співі, живіт висувається вперед, а не втягується, як при розмові. Повинно 

бути постійне відчуття утримування повітря животом. Це і є «спів на опорі». Опора 

звуку на дихання розглядається як складний процес взаємодії дихальної та видихальної 

мускулатури. Це дуже складний навик і тільки систематичні вправи і постійна увага 

педагога доведуть його до рефлекторного стану. 

Безпосередньо з вихованням навичок співу на опорі пов'язаний такий фактор 

як спосіб атаки звуку. Існує три види атаки звуку: тверда, м'яка і придихова. Дорослий 

хор використовує всі види атаки залежно від художніх вимог твору. Найбільш 

безпечним і ефективним способом подачі звуку в дитячому хорі вважається м'яка атака 

звуку. Педагог пояснює дітям, що починати співати потрібно дуже обережно, ніби ледь 

торкаючись голосовими складками, немов «ступаючи по тонкому льоду». Вокальна 

методика звертає увагу на те, що на початковій стадії навчання постійне використання 

м'якої атаки може привести до млявого, пасивного звуку, а надмірне використання 

твердої подачі звуку до форсування, крикливості, що часто спостерігається в дитячих 

хорах. Придихальною атакою потрібно користуватися дуже рідко, виключно як 

образотворчим засобом. Досвідчені вокальні педагоги справедливо радять «не 

захоплюватися особливо «блискучими» звуками, пам'ятаючи, що справа, головним 

чином, не в блиску і не в силі звуку, а в його широті, заокругленості, м'якості, 

шляхетність та емоційній виразності, що ці якості голос набуває і записує не при 

твердій, а при м'якій атаці, як постійній  манері починати звук» [1, с. 43]. 

 

Звукоутворення 

 

Голосовий апарат складається з трьох складових: органи дихання (які ми 

розібрали вище), гортань, де розміщені голосові складки, від коливання яких під тиском 

повітря, народжується звук і посилюється за допомогою резонаторів, і останнє, що 

становить, – артикуляційний апарат. Звукоутворення, або фонація (від грецьк. – phone – 

звук) повинно бути без форсування, у близькій вокальній позиції, з округленням 

голосними і, легким природним вібрато. Ми вже з'ясували, що для дітей оптимальним 

режимом звукоутворення є мішаний (мікст) з переважанням фальцетного режиму, в 

ньому відбувається крайове змикання голосових складок і при м'якій атаці звуку 

з'являється польотний, сріблястий, тривалий звук. Дуже часто діти співають сипло, 

«плавають, в'їжджають» у звук, і педагоги не знають як виправити ці недоліки. 

Потрібно розбиратися у всьому процесі звукоутворення - можливо дитина бере занадто 
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багато дихання, можливо починається змикання складок на придихальній атаці, або 

співає не в своєму голосоутворюючому режимі в занадто високій, або низькій теситурі 

для нього. Вся відповідальність лежить на постійній увазі і професійній підготовленості 

керівника колективу. 

До процесу звукоутворення відноситься і навик легкого «позіхання». При 

правильній фонації, на голосних (а саме голосні забезпечують спів), змінюється форма 

задньої частини глотки, вона розширюється і підводиться м'яке небо. Це і є спів «на 

позіху», який забезпечує повнозвучність і невимушений спів. Діти дуже легко 

розуміють цей прийом, коли при поясненні їм пропонують позіхнути із закритим ротом 

«важливе позіхання», вони фізично відчувають мимовільне, в глибині порожнини рота, 

все ніби розширюється, розорюється. Але, знову ж, не можна зловживати «позіханням». 

Діти з ще слабо розвиненим вокальним слухом самі не завжди в змозі відрізнити 

округлий сформований звук від здавленого, гортанного – занадто глибокого. 

Одним з найважливіших вокально-технічних навичок є вміння користуватися 

системою резонатора голосоутворення. Резонатори – це природні фізіологічні 

порожнини, що посилюють звук та надають голосу певного окрасу – тембру, надають 

голосу повноти звучання, а також стимулюють роботу гортані.  Резонатори поділяються 

на верхні (порожнина рота, глотки, придаткових пазух і носа) і нижні (грудна клітка, 

трахея і бронхи). У дитячому вокальному вихованні підкреслюється важливість 

головного резонування, грудний спів, особливо в молодшому віці зустрічається дуже 

рідко (режим грудного регістру). Управляти ми можемо тільки рухливими резонаторами 

– порожниною рота і глотки, на нерухомі ж ми повинні навчитися впливати тільки 

опосередковано, шляхом постійного розвитку вокального слуху. Тільки здатність чути 

свій звук, контролювати його, запам'ятовувати м'язові відчуття при співі, навчать 

дитину керувати своїм голосовим апаратом. На початковому етапі навчання, потрібно 

використовувати дитячу уяву, фантазію при поясненні професійних вокальних термінів 

«висока позиція», «головне звучання», запропонувати порівняти резонаторних систем з 

«мікрофонами, які є у людей від природи, але не всі вміють їх включати», показати на 

власному прикладі різницю резонуючого звуку і тьмяного, без резонаторного 

підсилення. Також слід показати звучання головного резонатора і грудного, представити 

при цьому коливання звукової хвилі. Спробувавши за вчителем кілька разів, дитина 

зможе проаналізувати свої внутрішні відчуття, запам'ятати їх. Аналіз простих звукових 

характеристик: гарний – негарний, затиснутий – вільний, округлий – плоский, 

крикливий – співучий, сиплий – дзвінкий дозволяють складний процес звукоутворення 

зробити більш доступним дітям, а спів – професійним. 
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Артикуляційний апарат 

 

Поняття артикуляційний апарат включає в себе фонації (виспівування) голосних і 

вимову приголосних звуків. Вокальна методика вважає найбільш важливою 

характеристикою добре поставленого дитячого голосу його політ і дзвінкість, що 

забезпечується наявністю високої співочої форманти, яка формується на голосних. 

Артикуляція голосних буває переднього (губного) і заднього (глоткового) укладу. 

Спів голосною «у» допоможе зрозуміти принцип заднього укладу, який створює 

найкращі умови для знаходження близької вокальної позиції. Дітям потрібно 

запропонувати запам'ятати як вони співають голосний «у» і намагатися переносити це 

відчуття на інші голосні. Такий прийом називається вирівнюванням голосних, або 

співом в єдиній вокальної манері. Вирівнювати звук можна і за допомогою губ, 

правильно їх формуючи, але у дітей ще не так розвинений вокальний слух, щоб 

контролювати цей процес. У дитячому хорі, у зв'язку з вокальною недосвідченістю 

співаків дуже часто спостерігається строкатість звучання, нерівність тембрового 

забарвлення, причина – у відсутності єдиної манери звукоутворення, яка вибудовується 

на співі голосних звуків. Цей навик потрібно формувати на постійних вокальних 

вправах при виспівуванні хору. Голосну «А» при співі наближаємо до «О» , «І» до «И» , 

«Є» до «Е». Дітям дуже важко від мовної артикуляції, де немає прикритих голосних до 

вокальних. Керівнику колективу протягом всього заняття необхідно виправляти відкриті 

голосні, весь час показуючи зразок голосом. 

Не менша увага при співі приділяється приголосним звукам – дикції. Вся 

складність в тому, що співоча дикція відрізняється від мовної, формування звукової 

хвилі в розмовній мові і при співі різне. При цьому дикція – єдиний спосіб донесення 

художнього віршованого тексту слухачеві. Головні недоліки, перенесені з мовної 

практики, це млявість язика, губ, скутість, малорухливість нижньої щелепи. До 

перелічених недоліків можуть додатися індивідуальні дефекти мови дитини. З числа 

приголосних, найбільш зручні для співу сонорні (дзвінкі) приголосні: «Л», «М», «Н», 

«Р». Ці приголосні направляють звук в головний резонатор, активізують роботу всього 

голосового апарату. Розрізняють також глухі, тупі приголосні: «Т», «П», «К», «В», які 

можуть зникати при співі, щоб цього не відбувалося, керівник показує як працює на 

конкретній приголосній язик, губи, зуби. Нівелюватися при співі повинні шиплячі 

приголосні: «Ч», «Щ», «Ш». Основне правило вимови приголосних - чіткість і 

стислість, логічне, м'яке з'єднання його з голосним. 
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Витоки вокальної школи лежать в широкій розпівності народних пісень. Над 

текстом, словом треба працювати виходячи зі змісту, інтонації слова, в цьому основна 

мета керівника дитячого хору. Співати потрібно осмислено і художньо виразно. 

Ми докладно зупинилися на вокальних навичках, необхідних для кожної дитини, 

що займається в хорі, але хор це величезний музичний інструмент, де кожен голос 

індивідуальний - це струна, або клавіша цього інструменту. 

Колективне вокальне виконання в хорі вносить свої вимоги до звуку, критеріями 

оцінки якого будуть: ХОРОВИЙ АНСАМБЛЬ, ХОРОВИЙ СТРІЙ, НАВИЧКИ 

ЛАНЦЮГОВОГО ДИХАННЯ. 

Хоровий ансамбль. «Мистецтво ансамблевого виконання ґрунтується на вмінні 

виконавця співставляти свою художню індивідуальність, свій виконавський стиль, 

технічні прийоми з індивідуальністю, стилем, технічними прийомами партнерів, що 

забезпечує злагодженість і стрункість виконання в цілому». 

У зв'язку з цим, виховання вокально-хорових навичок передбачає насамперед 

колективну основу - елементи хорової звучності розвиваються тільки в результаті 

колективної роботи. 

У хоровому співі від кожного учня потрібно вміння чути свою партію, знаходити в 

ній «своє місце», підпорядкувати своє виконавське «я» – колективному. Тільки в цьому 

випадку кожна партія і хор в цілому будуть звучати як злагоджений, добре настроєний 

інструмент. 

Хоровий ансамбль підрозділяється на приватний (ансамбль унісонів) і загальний 

(поєднання приватних ансамбль в єдине ціле). Чесний ансамбль, це робота над 

одноголосною партією, домагаючись інтонаційного, ритмічного, артикуляційного 

злиття в ній. 

Ансамбль як загальний, так і приватний, основуючись на вимогах до хорового 

звучання поділяється на: динамічний, метроритмічний та дикційний ансамблі. 

Ансамблева техніка дуже різноманітна і включає в себе окремі засоби музичної 

виразності. Тому багато керівників дитячих хорових колективів додають додаткові 

поняття, такі як інтонаційний ансамбль, тембровий ансамбль, ансамбль соліста і хору. 

Врівноваженість, злитість, рівновагу, єдність голосів – саме цих якостей домагається 

керівник, працюючи над кожним ансамблем. 

Динамічний ансамбль – це врівноваженість гучності звучання хорової партії. 

Перш за все, він буде залежати від кількісної врівноваженості співаючих в кожній партії 

і зручної теситури, відповідної партії. Вимоги до динамічного ансамблю абсолютно 

різні в залежності від фактури хорового твору. У поліфонічному складі вони одні, а в 
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гомофонно-гармонічному – інші, і зовсім інші в творах з солістами. 

Розвиток вокального слуху у хористів, під контролем професійно грамотного 

керівника забезпечать динамічний ансамбль хору відповідно до художнього задуму 

композитора. 

Метроритмічний ансамбль. Цей вид ансамблю є результатом єдиного розуміння 

розміру твору, пульсації сильної долі, ритмічних труднощів у мелодії. Як вірно зазначив 

В.І.Краснощеков, «вміння співати разом, ритмічно чітко, одночасно вимовляти слова, 

гнучко змінювати темп, разом брати дихання, вступати і припиняти співати чітко 

виявляти метричну структуру твору – найважливіші якості хорових співаків, бо в 

ритмічності виконання полягає той порядок, без якого не може бути вирішене жодне 

творче завдання» [4, с. 97]. Робота над ритмічним ансамблем починається з вироблення 

навичок одночасного зняття і вступу по руці диригента, одночасного вдиху всередині 

твору, однакової атаки звуку. Організація ритмічного співу нерозривно пов'язана з 

дикцією, з вимовою поетичного тексту. Існує безліч прийомів і напрацювань у кожного 

керівника хорового колективу при відпрацюванні змінних розмірів, зміни темпу, співі 

довгих тривалостей і навпаки дуже дрібних. 

Дикційний ансамбль. Під дикційним ансамблем мається на увазі єдина манера 

вимови тексту. При цьому поетичний текст повинен бути виголошений виконавцями не 

просто чітко і розбірливо, а осмислено. 

У спокійних, ліричних творах текст вимовляється м'яко, співуче; в патетичних, 

маршових – жорстко, перебільшено; в драматичних – виразно, натхненно. Але існують і 

загальні правила дикційного ансамблю - це 1) не виділяти ненаголошені голосні; 2) 

володіння прийомами редукування голосних; 3) не зливати в одну дві голосні, які стоять 

поруч, а  другу акцентувати окремою атакою звуку; 4) вимовляти приголосний в 

найостанніший момент складу, приєднуючи до наступного стилю; 5) приголосні і 

голосні вимовляються на одній висоті, виключаючи «під'їзди»; 6) останній приголосний 

у слові вимовляється підкреслено, щоб не ускладнити розуміння тексту. 

Правильне співвідношення слова і музики, це проблема яка постійно стоїть перед 

керівником, тому що, саме логіка музичної фрази диктує свої акценти, наголоси паузи, 

люфти, тобто виразність мови, а отже і емоційну виразність, якої домагається керівник 

дитячого хорового колективу. 

Наступним критерієм оцінки якості хорової звучності є хоровий стрій. Поняття 

строю позначає систему звуковисотних відносин. В інструментальній музиці термін лад 

позначає особливості пристрою, записи нотної партії, або настройки інструменту. 

У сучасному нотному записі використовується темперований лад – дванадцять 
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звуків, що у напівтоновому співвідношенні. 

У хоровому співі, як і в грі на інструментах з нетемперованим ладом (скрипці, 

духових інструментах) використовується поняття зонний лад, тобто не фізична висота 

звуку, а висота в межах близько розташованих частот. Зонний лад дає поняття такій 

характеристиці звуку, як обертони, тобто частоти навколо основного тону, які надають 

неповторну індивідуальність кожному голосу. Чим більше обертонів у голосі, тим він 

звучить насичено, щільно, «м'ясисто». У літературі з хорознавства хоровий лад 

поділяють на мелодійний (горизонтальний) і гармонійний (вертикальний). У дитячому 

хорі неможливо проводити цей вид роботи без володіння нотною грамотою. Сама 

інтенсивна робота над інтонацією, а як наслідок, робота над розвитком музичного 

слуху, відбувається під час вибудовування хорового ладу. 

При роботі з мелодійним строєм, важливо не тільки повторення мелодії, а й 

усвідомлення роботи всього голосового апарату в цей момент – в якому становищі 

знаходиться гортань, язик, як опущена щелепа, як повернена голова, все це впливає на 

мелодійну чистоту. Дуже часто недосвідчені педагоги «ганяють» по кілька разів 

фальшивий відрізок, не розуміючи, що досить поміняти атаку звуку, або опустити 

щелепу всього на 2 см, і дитина заспіває чисто. Мелодійний лад вчить співу в унісон і 

співу «про себе». 

Гармонійний слух розвивається при багатоголосному співі. Не можна домогтися 

чистого вертикального звучання, якщо не збудований мелодійний лад і навпаки. 

Очевидно ствердження Н. В. Романовського: «Так как именно в гармонических 

интервалах мы острее ощущаем нестройность, то при гармоническом изложении 

горизонтальный строй должен корректироваться вертикальным» [9, с. 47]. 

Вибудовування одного акорду недоцільно і недовговічне без урахування всього 

гармонійного руху. Стрункий спів неможливий без розвитку ладового почуття в усіх 

його проявах. Відомо, що мажор інтонується легше, ніж мінор, широке розташування в 

партитурі написання ускладнює роботу над ладом, що потребують особливої уваги 

напівтонові і тонові інтонації, довгі і витримані ноти, або часто повторюється одна 

нота. Практика показує, що хоровий лад частіше схильний до пониження і дуже рідко 

до підвищення. У дитячому хорі при розучуванні потрібно активно використовувати 

підтримку інструменту, не зловживати співом на форте, особливо на етапі розучування. 

Також часто використовується прийом співу в «сусідній» тональності, або спробувати 

розучувати найбільш інтонаційно складні моменти на октаву нижче, щоб зафіксувати 

звуковисотну інтонацію в зручній теситурі. 

Якщо хор завищує, це говорить про відсутність «опори» при співі, або 
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підвищеним загальним тонусом, перезбудженням, зайвим старанням дітей. 

У практиці керівника дитячого хору має постійно бути присутньою робота співу a 

capella, тільки розвиток активного музичного слуху, що приводить до самоаналізу 

співака, зробить процес роботи над строєм усвідомленим, цікавим, творчим, а значить 

ефективним.       

 

Прийом ланцюгового дихання 

 

Дихання в хорі є основою вокально-хорових навичок, тільки усвідомивши техніку 

нижньореберного (діафрагмального) дихання, керівникові дитячого хорового колективу 

можна освоювати прийом ланцюгового дихання в хорі. Принцип ланцюгового дихання 

в тому, що учасники хору беруть дихання не всі разом, в кінці фрази або речення, а по 

черзі. Труднощі цієї навички криються у багатьох причинах. По-перше, знову ж таки, 

виходячи з мовного стереотипу, по-друге, через ще слабо розвинене почуття ансамблю. 

Це один з тих прийомів, який керівнику дуже легко пояснити, але дуже важко втілити у 

виконанні. Деякі педагоги з математичною точністю пояснюють кожній дитині, де саме 

їй брати дихання, на якій ноті, на якому складі. Це займе багато часу і не принесе 

результату. На кожній репетиції може змінюватись розстановка в партії, хтось захворів, 

іншого пересадили, і порушиться вся схема, придумана педагогом. Учня потрібно вчити 

постійно чути сусіда з права і зліва, і брати дихання не разом з ними. Цей прийом 

найкраще засвоюється на вокальних вправах, коли немає зв'язку з літературним 

текстом, з правилами орфоепії. Вправи на витриманих звуках, в повільному темпі, 

змінюючи голосні, обов'язковий вид репетиційної роботи в хорі. Керівнику потрібно 

звернути увагу дітей на момент «входження» в спів, після взяття дихання, він повинен 

бути плавним, обережним, атака звуку м'яка, щоб не порушити динамічний ансамбль в 

партії. Корисно ці вправи співати спочатку на crescendo, а потім на diminuendo. 

Ланцюгове дихання дуже важкий навик для дитячого хору, що вимагає постійної 

уваги керівника, але проте, ніщо не можна порівняти з красою протяжної народної 

пісні, або духовного твору, виконаного на «одному диханні». 

 

Ключові слова: вокально-хорові навички, дихання, ланцюгове дихання, 

артикуляція, звуковидобування. 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Що включає в себе поняття «вокально-хорові навички»? 
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2. Чим відрізняється ланцюгове дихання від вокального, мовленевого? 

3. Назвіть методи роботи над прийомом ланцюгового дихання. 

4. Як домогтись у дітей правильної співочої установки? 

5. Назвіть прийоми фонетичної роботи над артикуляційним апаратом. 
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Тема 7.  

Вокально-хорові вправи у дитячому хорі 

 

Мета: формування у студентів моделі побудови практичних занять з хором з 

використанням обов’язкового початкового етапу – розспівування. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 прийоми та методи використання розспівок з урахуванням вікових 

особливостей дітей; 

 зв’язок вокально-хорових вправ з наступною роботою над 

репертуаром; 

 приклади вправ на усі види вокально-хорових труднощів. 

 

Керівник хорового колективу повинен сформувати у дітей певні співочі навички, 

навчити їх виразному та емоційному виконанню художніх творів. Розвиток виконавської 

культури, виконавської майстерності школярів немислимий у відриві від завдань 

загального музично-естетичного виховання, тому формування співочого голосу, 

оволодіння певними вокальними навичками розуміється не як самоціль, а як одна з 

умов успішного музичного розвитку. 

Вокальне виховання учасників хорового колективу, формування навичок хорового 

виконавства, нездійсненно без застосування певних груп вокальних вправ, які повинні 

бути, в свою чергу, методом творчого навчання школярів. 

На початковому етапі роботи з дитячим хоровим колективом, кожен керівник 

стикається з проблемою складу хору. Звучання голосів з їх індивідуальними тембрами, з 

різним рівнем підготовки, з різним емоційним ставленням до занять, представляє 

досить строкату, гнітючу картину. Об'єднує дітей одне – бажання співати, а головне 

виступати. Якщо запитати будь-яку дитину 6-8 років, чи вміє вона співати, кожна 

відповість ствердно, і саме тому вона прийшла в хор – виступати. Це головний мотив 

дитини, яка прийшла в хор. Саме виступати, а не вчитися, в цьому полярна різниця між 

усім процесом навчання в дитячому хорі і дорослому – різниця мотивації. Завдання 

керівника – зберегти цей емоційний порив, бажання. Емоційний, виразний спів, який 

вільно, виникає як наслідок загальної захопленості, єдиного відчуття всього колективу 

на всіх етапах роботи. 

Відразу потрібно зупинитися на визначенні понять: «виспівування» і «вправи». 

Різниця в кінцевій меті цих видів діяльності. Виспівування – це обмежений набір вправ, 
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необхідний для підготовки голосового апарату до роботи, перед виступом. Тут мета – 

настройка хору, підготовка його до найкращої виконавської форми. Мета вокально-

хорових вправ в поступовому оволодінні співочими навичками, які відбуваються в 

роботі зі спеціальними вправами і в ході розучування хорового репертуару. 

При складанні комплексу вокально-хорових вправ повинні враховуватися такі 

педагогічні принципи як цілісність, багатокомпонентність, спадкоємність кожного виду 

вправ. Вправи не можуть бути взяті самі по собі, це не формально механічні дії, а шлях 

до досягнення конкретної педагогічної задачі – організації застосування набутих 

співочих навичок у виконавській практиці. Слідуючи принципам цілісності, 

багатокомпонентності і наступності, цикл вокально-хорових вправ побудови цього виду 

роботи має спиратися на таке положення: комплекс вправ повинен охоплювати 

вироблення всіх співочих знань і умінь на тлі поступово зростаючої складності завдань. 

Не можна сьогодні займатися над постановкою правильного дихання, а завтра 

відпрацьовувати єдину манеру співу голосних; весь комплекс вправ повинен бути 

строго продуманою комбінацією взаємозакріплених елементів. 

Виконання цих принципів здійснюється за допомогою використання 

концентричного і фонетичного методів розвитку голосу, як основних у сучасній 

вокальній педагогіці. В основу цих розспівувань покладено  концентричний метод М. 

Глінки. М. Глинка звертав увагу на несхожість свого вокального методу з методами 

зарубіжних маестро, які у своїх вправах використовували широкий діапазон від півтори 

аж до двох октав. „Я працюю на октаві й менше того”, - говорив М. Глинка, тому 

вправи для О. Петрова написані від „до” малої октави до „мі-бемоль” першої (в одному 

з рукописів закреслений М. Глинкою як зайва трудність). Це можна проілюструвати 

також заняттями з тенором М. Івановим (Кабраченським), який розвивався поступово в 

діапазоні від „соль” до „сі” і вище. Успіх такого прийому базується на поступовому 

розвитку голосу (без насилля), але з пристосуванням м’язів до вокального 

навантаження, особливо на верхній ділянці голосу. Основу глинківського методу 

становить принцип розвитку співочого голосу від кращих звуків центрального регістру 

(за М. Глинкою „які беруться без будь-якого зусилля”) і до поступового їхнього 

закріплення на всьому діапазоні. М. Глинка стверджував, що, користуючись його 

„методою”, необхідно спершу вдосконалювати натуральні тони, а далі обережно 

довести до досконалості й інші звуки. 

Суть концентричного методу, заснованого М. Глинкою,  полягає у спиранні на 

звуки діапазону, які звучать природно. Потім це звучання поступово переноситься на 

інші ділянки діапазону, тобто,  від природного звучання – до оволодіння нового. Діти не 
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відчувають невпевненості на перших нотах, їм зручно, і педагогу залишається тільки 

вміло підключати вправи на основі фонетичного методу. Фонетичний метод полягає в 

доцільному застосування тієї або іншої голосної, а потім і раціональне поєднання з 

приголосними. Вибір певних словосполучень спирається на фізіологічні особливості 

роботи гортані, звукообразів, артикуляційного апарату, а так само вплив акустичних 

властивостей голосу. 

Однією з найкрасивіших особливостей дитячого голосу є його дзвінкість. 

Природне фальцетне звучання, вміння співати у високій вокальній позиції з 

використанням головних резонаторів, при підборі вправ необхідно застосовувати 

прийоми, навідні на ці відчуття. Це вправи на дзвінкі приголосні «м» і «н» у поєднанні 

з голосним «і», в якому присутня велика кількість високочастотних формант. 

Польотність, кантиленний (протяжний) спів тісно пов'язаний з типами голосних, 

застосовуваних у навчанні. Ґрунтуючись на результатах багаторічних спостережень у 

вокальній педагогіці використовується наступний порядок використання голосних: «і», 

«е», «а», «о», «у». Але кожен керівник, враховуючи вік, рівень співочої підготовки 

колективу, може застосовувати свій ланцюжок складів, використовуючи всього одну, або 

дві голосні, ускладнюючи за своїм розсудом. 

Для запобігання строкатості звучання, існують вправи для округлення голосних на 

всьому діапазоні. Це вправи з використанням голосних "о", "у", при яких природним 

чином піднімається м'яке небо, підтягується маленький язичок, що призводить до 

відчуття співу на «позіху». Використання цих голосних допомагають зняти голосовий 

призвук, звільняють апарат від зайвого затиску. 

Використання фонетичного методу передбачає і вміле використання приголосних, 

знаючи їх фонетичні особливості. Перш за все, враховується місце утворення 

приголосних (передній, середній і задній уклад), це переважно сонорні приголосні: «р», 

«м», «л», «н». Ці приголосні направляють звук в головний резонатор, готують звучання 

за ним наступного голосного. Це так звані стабільні вимоги до підбору комплексу 

вокально-хорових вправ для будь-якого дитячого колективу. Але не потрібно прагнути 

великої кількості вправ, одну і ту ж розспівку потрібно використовувати для вирішення 

багатьох завдань хорової техніки, міняти голосні, міняти нюанси, штрихи, співати на 

ланцюговому диханні, співати закритим ротом «мукати», або «ниючи». Щоразу 

змінюючи зміст вже відомої розспівки, керівник звертає увагу співаків на зразок 

звучання, заспівавши сам, попросивши заспівати більш талановитих учнів. Так без 

витрат зайвих зусиль на освоєння нового матеріалу, користуючись стандартними, 

базовими розспівками, дозволяє поступово опановувати і вдосконалювати свої 
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вокально-хорові навички. 

Починати потрібно з найпростіших вправ, що розвивають елементарні співочі 

навички, при невеликому діапазоні, в зручній теситурі, в помірному темпі; з 

поступовим технічним ускладненням – додаючи двоголосся, елементи поліфонії, 

використовуючи ланцюгове дихання і гармонійну різноманітність. 

Для підтримки творчого настрою будь-якого хорового заняття, базові вправи 

потрібно урізноманітнити використанням багатющого розмаїття музичного матеріалу. 

Це можуть бути насамперед народні пісні, уривки класичної інструментальної, або 

вокальної музики. Звук буде висловлювати думку, почуття, емоційне забарвлення тощо. 

Художній смак та уподобання керівника відіб'ються в побудові цього музично-

мистецького комплексу вокально-хорових вправ, який додавши до вимог роботу над 

музичним твором, не повинен випустити з уваги і технічну сторону вправи: чистоту 

інтонації, правильність вдиху, атаку звуку, рівність голосних, чітку вимову приголосних 

тощо. 

Таким чином, ми можемо назвати основні вимоги до постійного комплексу 

вокально-хорових вправ:  

 на початковому етапі навчання в дитячому хорі необхідно використовувати 

базові вправи на розвиток комплексу вокально-хорових навичок;  

 при побудові вокально-хорових вправ спиратися на концентричний та 

фонетичний методи розвитку голосу;  

 робота над вокально-хоровими вправами повинна спиратися на основні 

педагогічні принципи: комплексність, багатокомпонентність, послідовність; 

 вокально-хорові вправи – органічна, невід'ємна частина початкової роботи в 

хорі; 

 створення емоційної, творчої атмосфери і осмисленого виконання музичного 

матеріалу, використання прикладів народної та класичної музики. 

 

Ключові слова: вокально-хорові вправи, розспівки, фонетичний метод, резонатори. 

 Питання для самоконтролю: 

1. Наведіть приклади вправ на початковому занятті дитячого хору. 

2. Дайте характеристику концентричного та фонетичного методів розвитку голосу. 

3. Назвіть основні педагогічні принципи побудови роботи над вокально-хоровими 

вправами. 
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4. Назвіть приклади використання елементів народної та класичної музики у 

вокально-хорових вправах. 
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Тема 8.  

Принципи формування репертуару дитячого хору 

 

Мета: засвоєння принципів формування репертуару дитячого хорового колективу. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 естетичний та художній сенс стратегії побудови репертуарного 

списку; 

 вікові можливості дітей; 

 вимоги до професійної підготовки дитячого хорового колективу; 

 вимоги до побудови репертуару з урахуванням різножанровості 

музики. 

 

 

У керівника дитячого хорового колективу, вибір репертуару завжди був і буде 

гострою практичною проблемою. Для дитячих та юнацьких хорів у Радянському Союзі 

писали твори кращі композитори того часу – був створений «золотий фонд» дитячої 

пісні. 

В Україні, на жаль, немає  розмаїття видавничої хорової літератури: нотні 

бібліотеки майже не поповнюються, в книжкових магазинах вибір дуже обмежений. 

Але творчий керівник завжди знайде можливості для вибору та поповнення репертуару 

свого хору. 

З всеохоплюючими можливостями Інтернету, з'явилася можливість, не виходячи з 

дому підібрати твори будь-якому хору! Але тут відкрилася інша проблема, як 

розібратися в такій кількості і якості знайденої літератури. У зв'язку з різким 

збільшенням естрадної музики, не завжди високого естетичного та художнього змісту, 

відбулося зміщення інтересів у бік комерційної, низькопробної музики. 

Тому керівникові дитячого хору потрібно вибудовувати цілу «репертуарну 

стратегію», ґрунтуючись на принципових питаннях відбору репертуару. 

Вибір репертуару – це творчий повсякденний процес справжнього керівника 

дитячого хору, що вимагає від нього професійних знань, таких як: знання законів 

сприйняття дітьми музичного матеріалу, знати і враховувати закономірності музично-

співочого розвитку дітей, а також бути сучасним. Суспільство, йдучи вперед, висуває 

все нові вимоги до музичного виховання школярів. 

Мають значення і принципові методичні установки педагога, вміння їх 
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реалізовувати в кожному новому творі. Тому весь процес вибору творів залежить від 

професійної підготовленості керівника дитячого хорового колективу. 

При відборі репертуару керівник хору насамперед спирається на принципи, які 

сформовані музичною педагогікою: це принципи естетичної та художньої 

спрямованості процесу навчання; відповідність віковим вимогам розвитку дитини, 

виховний принцип характеру навчання. 

Підпорядкування виховним завданням процесу відбору репертуару засноване на 

тому, що, перш за все, це колективний вид творчості дітей, який є одним з сильних 

засобів впливу на різнобічний розвиток дитини. 

Відібраний матеріал можна розділити на дві групи. Так, в першу групу віднесемо 

твори, що виховують у дітей інтерес до хорової музики, тим самим сприяють 

розширенню кругозору, розвивають естетичний смак дитини. До другої групи 

віднесемо твори, які розвивають музичний слух хориста, почуття ритму, розвивають 

гармонійний і поліфонічний слух і окремі технічні навички. Зрозуміло, обидві групи 

нерозривно пов'язані і підпорядковані одна одній та об'єднані спільним завданням 

формування вокально-хорових навичок в учнів, і спільним завданням роботи хору: 

розвиток мислення, пам'яті, емоційної чуйності. 

Вибравши вподобаний твір, керівник повинен знати художні особливості цього 

твору, його вплив на психіку дитини, тобто його яскравість, образність. Визначається 

жанр, форма, драматургічні особливості, аналізуються засоби музичної виразності. 

Наступним критерієм відбору нового твору буде відповідність загальним і вокально-

хоровим віковим особливостям розвитку. Керівник дитячого хору повинен бути 

впевнений, що намічене виконавське трактування відповідає даному складу хору, його 

психологічному, емоційному, технічному рівню. 

Зупиняючись на мистецькій складовій нового твору, керівник повинен 

враховувати різницю переваг дітей молодшого та старшого віку. Діти молодшої групи із 

задоволенням будуть співати яскраві, ритмічні пісні, з простим текстом, вони із 

задоволенням сприймуть введення елементів інсценізації, ритмічні рухи. За змістом, 

улюблені пісні - про маму, тварин, друзів. У старшому хорі з'являється інтерес до 

ліричних творів. Романтика, твори з філософською тематикою, на якій базується рокова 

музика. Підлітки хочуть співати «розумну, дорослу» музику, до якої відносять і класику. 

Керівнику дитячого колективу слід обов'язково враховувати жанрову складову 

репертуару. Не повинен превалювати улюблений жанр керівника, будь то класика, чи 

народна музика. Діти повинні знайомитися, вивчати, пропускати через себе все 

багатство і різноманітність музичної культури. Обмеження призведуть до ослаблення 
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інтересу на заняттях, до втрат кількісного складу хору, загубиться основне завдання 

колективного музичного навчання - всебічний музичний розвиток. 

У висновку цього розділу, хочеться акцентувати увагу майбутнього керівника 

дитячого хорового колективу, що репертуар існує для того, щоб хор вів активну 

концертну та виконавську діяльність. Тому в репертуарний список повинні бути 

обов'язково включені програмні твори, присвячені ювілейним датам, тематичним 

концертам, що відповідають умовам різноманітних конкурсів, в яких намічено взяти 

участь і т.д. Тому що для учасників хорового колективу немає більшого свята, як 

концертний виступ, як черговий вихід на сцену. 

 

Ключові слова: хоровий репертуар, вікові особливості, різножанровість, 

естетичний зміст, художній зміст. 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність понять «естетичний зміст» та «художній зміст» музичного 

твору. 

2. Складіть орієнтовний репертуарний список для молодшої та старшої груп 

дитячого хору. 

3. Назвіть умовні групи розподілу творів для хору. 

4. Назвіть інтернет-ресурси, якими можна користуватись при підборі репертуару 

для хору. 
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Тема 9.  

Концертно-виконавська діяльність дитячих хорових колективів 

 

Мета: формування у студентів усвідомлення значення концертного виступу та 

безпосередньої підготовки до нього. 

 

У процесі вивчення теми студенти повинні знати: 

 принципи складання репертуарного списку хорового виступу; 

 роль психологічного настрою керівника відносно до дітей; 

 важливість урахування умов проведення концертного виступу; 

 план розспівування та використання вправ у день концерту; 

 психолого-педагогічні завдання керівника дитячого хору після 

виступу; 

 значення концерту для оцінювання роботи хорового колективу та 

хормейстера. 
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Хоровий концерт – завершальний етап наполегливої тривалої роботи всього 

колективу. Це момент істини для кожного керівника, авторитет якого залежить саме від 

публічних виступів. Планування хорових виступів починається на самому початку 

навчального року колективу. 

Концертні виступи поділяють на кілька типів: тематичні, ювілейні, звітний 

концерт школи, звітний, конкурсний виступ хору. Підготовка до кожного заходу 

ведеться окремо, з окремим психологічним настроєм, але завжди з повною віддачею 

керівника і колективу. Діти повинні знати, що сцена, це свято для музиканта, артиста, 

що вона не терпить поверхневого, легковажного ставлення. Виходити на сцену можна 

тільки ретельно підготувавшись, з ідеально вивченим репертуаром, з величезним 

бажанням виступити. І не важливо цей виступ відбувається в маленькому залі гуртка 

або на сцені міжнародного конкурсу, адже головне – показати свою майстерність і 

підкорити слухача. 

Керівник дитячого хору, на самому початку навчального року, повинен точно 

визначитися з репертуаром на рік навчання, вирішити, які твори необхідно залишити з 

минулої програми, які намічено вивчити. Репертуар дитячого хору повинен становити 

мінімум 7-12 творів, в залежності від технічної підготовки, графіка репетиційної 

роботи, зацікавленості адміністративних працівників, у підпорядкуванні яких 

знаходитися дитячий хор. З цього репертуару 40-50% повинні складати твори раніше 

вивчені. Зазвичай це твори програмного змісту – героїко-патріотичні, пісні про 

дитинство, школу. Так само рекомендується залишати технічно складні твори, 

виконання яких, є гордістю керівника. Творчий керівник завжди внесе нові фарби в 

роботі над твором, який раніше виконувався. Може запропонувати інший асоціативний 

образ, що внесе невеличкі зміни темпу, алогічні відхилення; а також може залишити все 

як і раніше, але буде домагатися більш блискучого, технічного виконання. 

Якщо робота над вивченням програми, над формуванням вокально-хорових 

навичок йде безперервно, з уроку в урок, то психологічний настрій на майбутній виступ 

потрібно виробляти не пізніше ніж за місяць до виступу. Діти повинні точно знати 

тематику виступу, в якому концертному залі відбуватиметься виступ, які колективи ще 

братимуть участь у концерті, хто будуть слухачами і журі. З наближенням концерту у 

дітей має наростати почуття творчого хвилювання, відповідальності за себе і за весь 

колектив в цілому. 

Особливо вимогливим керівник повинен бути до питань дисципліни, в період 

підготовки до концерту – неприпустимі пропуски занять учнями, запізнення, 

невиконання завдань тощо. Вимогливість педагога передасться і кожному учаснику, 



 

47 

 

кожен хорист повинен розуміти, що саме особисто від нього залежить якість 

майбутнього виступу. 

Винятково важливим моментом для кожного керівника є складання програми 

концертного виступу. Потрібно врахувати стилістичні особливості репертуару, емоційне 

навантаження кожного твору, тональний план, драматургію концерту, в якому хор бере 

участь. Всі виступи повинні пройти на одному «диханні», як для слухача, так і для 

виконавців. Щоб подолати цілком природну скутість і невпевненість, починати виступ 

потрібно з твору нескладного, добре вивченого, поступово рухаючись до кульмінації - 

самому яскравому, технічно складного твору. Завершувати програму краще, урочистим, 

можливо героїко-патріотичним змістом твору, що викликає у дітей природну зібраність, 

емоційну віддачу. 

Керівник колективу зобов'язаний по можливості максимально точніше дізнатися 

про умови виступу на сцені, її акустичні особливості, наявності мікрофонів, завіси, 

верстатів або стільців, домагатися репетиційного прогону на сцені, способи виходу та 

догляду хору. Професійний керівник заздалегідь повинен вирішити питання настройки 

хору, якщо твір без супроводу, переважно користуватися камертоном, або узгодити з 

концертмейстером вид настройки (тризвук, або тризвук і перші ноти пісні). Будь-яка 

найменша помилка подібного характеру може дискредитувати ім'я хору, внести почуття 

незручності і незадоволеності. 

За кілька днів до виступу, бажано провести додаткову і генеральну репетицію, на 

яку бажано запросити інших педагогів, адміністрацію закладу, де працює хор, друзів і 

батьків учасників хору. Атмосфера генерального прогону повинна бути максимально 

наближена до концертної, саме тому доцільно її проводити і в концертних костюмах. 

День концерту для учасників хору повинен бути святом. Бажано, щоб діти в цей 

день не займалися іншою навчальною роботою, тому що виступ вимагає від дитини 

величезного психологічного та фізичного напруження. Збір і виспівування хору 

потрібно проводити не раніше ніж за 2 години до виступу, затяжка перед виходом на 

сцену розслабляє, знижує уважність, виконавський запал, який необхідно створити на 

виспівуванні. 

Виспівування перед виступом потрібно проводити дуже обережно і зосереджено, 

за 10-15 хвилин потрібно привести в робочий стан співочий апарат: налаштувати 

позиційно, відчути резонатори, опору дихання, повторити уривки з концертної 

програми, акцентуючи увагу на проблемних моментах. При цьому керівник постійно 

повинен пам'ятати про небезпеку перевтомити голос перед виступом. 

Під час виступу хористи максимально зосереджені, жоден рух у залі, шум не 



 

48 

 

повинні бути помічені співаками, діти повинні бачити одну людину – диригента, а чути 

себе і весь хор одночасно. 

Відразу після виступу, керівник зобов'язаний подякувати хору, похвалити всіх за 

виступ. В жодному разі не можна відразу "вичитувати" за недоліки, помилки, діти 

повинні відчути задоволення, радість, яка закріпить їх бажання виступати й надалі. 

Аналізувати виступ потрібно на плановій репетиції, знову ж, почавши з похвали і 

подяки, переходячи безпосередньо до аналізу твору. Керівник повинен запропонувати 

спочатку дітям назвати недоліки, які вони почули, виявити їх причини, а потім самому, 

використовуючи весь педагогічний такт зробити зауваження, дати рекомендації на 

майбутнє, тому що мета будь-якого виступу – професійне зростання і творче 

становлення дитячого колективу. 

Керівник колективу повинен постійно контролювати звучання на концерті, він 

повинен бути у всеозброєнні своєї майстерності. Як писав відомий диригент Ш. Мюнш: 

«Під час концерту, треба довести до граничного напруження всі почуття. У цьому і 

полягає основна місія диригента. Інакше він виявиться просто регулювальником, який 

розподіляє рух потоку музики» [7, с. 34]. Тут все важливо: і зовнішній вигляд, і настрій, 

і погляд, постава, а головне – зовнішній спокій. Будь-яка невпевненість, метушливість, 

тут же передається дітям, і виступ може стати некерованим. А у керівника немає 

можливості зупинити виступ, зробити зауваження голосом, почати з початку. У той же 

час надмірна суворість, аскетичність керівника, може привести до байдужого 

виконання. Творчий підйом, натхнення, переконаність у здатності вольового і 

емоційного впливу на колектив, дадуть можливість ніби заново відчути виконуваний 

твір, додадуть елемент імпровізації (найдрібніші нюанси, штрихи), появи нових 

відчуттів тощо. 

Чим вище художній рівень виступу, тим сильніше естетичний вплив як на слухача, 

так і на кожного виконавця окремо. Поступово, від концерту до концерту, все активніше 

будуть учасники дитячого хору, які у подальшому не бачитимуть себе без свого хору, а у 

керівника школи – буде все більше можливостей для естетичного, духовного, 

морального виховання дітей. 

 

Ключові слова: дитячий хор, концерт, концертна дисципліна, концертні костюми, 

творчість, самоконтроль. 

  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть тематичний розподіл концертних виступів. 
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2. У якому співвідношення та за яким принципом має вибудовуватись програма 

виступу дитячого хору? 

3. Як розвивати відповідальність кожного учасника дитячого хору? На якому 

етапі?. 

4. Як впливають умови проведення концерту, акустика залу на результат виступу? 

5. Яку психолого-педагогічну бесіду повинен провести керівник колективу після 

виступу? 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ 

«ПРАКТИКУМ КЕРУВАННЯ ХОРОМ» 

 

1. Виконання 2-х, 3-х голосної шкільної пісні під власний акомпанемент. 

2. Виконання хорової партитури без акомпанементу. 

3. Робота над розучуванням кожної партії: диригування однією рукою та 

відтворення – іншою. 

4. Контроль над елементами хорового виконання: увага, дихання, вступ. 

5. Показ навичок роботи з хором без супроводу. 

6. Розучування по голосам та поєднання голосів в акорди, що вибудовуються. 

7. Перехід зі співу сольфеджіо на виконання зі словами. 

8. Показ навичок відображення динаміки у жесті. 

9. Подальше втілення у жесті компонентів звучання: темпу, сили звуку, 

інтонаційних труднощів, ритмічного рисунку. 

10. Підбір прикладів вокально-хорових вправ для виправлення різних недоліків 

хорового звучання. 

11. Аналіз причин невдалого виконання складних місць хорового твору. 

12. Словесні зауваження та коментарі диригента. 

13. Робота над художньою концепцією музичного твору. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ КУРСУ 

«ПРАКТИКУМ КЕРУВАННЯ ХОРОМ» 

 

1. Підготовка аналізу хорового твору (відомості про авторів твору; теоретичний, 

вокально-хоровий та виконавський аналіз твору). 

2. Розучування твору напам’ять під власний акомпанемент, гра партитури 

напам’ять, виконання хорових партій). 

3. Складання плану розучування та репетиційної роботи з хором з урахуванням 

аналізу недоліків виконання хорових творів на попередніх репетиціях. 

4. Підготовка прикладів розспівування та вправ, враховуючи теоретичний та 

вокально-хоровий аналіз музичного твору. 

5. Прослуховування даного твору у запису. 

Примітка: хоровий твір обирається або викладачем, або студентом на власний 

розсуд. 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ  

 

1. Аналіз змісту літературного тексту (музичний твір, запропонований 

викладачем): 

- історичні відомості про авторів музики та тексту, особливості творчості, 

приклади інших творів авторів, відомості про напрями та школу, до яких 

належать автори). 

2. Музично-теоретичний аналіз запропонованого твору: 

- музична форма; 

- стиль написання (гармонійний, поліфонічний, мішаний тощо); 

- ладотональний план твору; 

- метроритмічна структура твору; 

- темп, агогічні відхилення; 

- загальний та детальний динамічний план твору; 

3. Вокально-хоровий аналіз запропонованого твору: 

- загальний інтонаційний стрій твору; 

- діапазон кожної партії; 

- теситурні труднощі кожної партії та вокальне навантаження виконавців; 

- особливості дихання; 

- необхідні прийоми звуковидобування у даному творі; 

- особливості артикуляції та дикції. 

4. Складання плану художнього виконання твору: 

- визначення основної ідеї твору; 

- підбір асоціацій, порівнянь до художнього образу; 

- музичне фразування, відображення художнього тексту у музичному 

матеріалі; 

- виділення (виокремлення) засобів музичної виразності; 

- характер диригентського жесту для передачі змісту музичного твору. 

5. Виконавський аналіз запропонованого вокально-хорового твору: 

- особливості строю, ансамблю; 

- подолання ритмічних труднощів у запропонованому творі; 

- аналіз прийомів звуковидобування; 

- використання динамічних відтінків; 

- темпові вказівки; 

- характер звуку та теситурні можливості співаків. 
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