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ВСТУП

В умо вах ста нов лен ня ук ра їн ської дер жа ви од ним з най важ ли ві ших
зав дань є ство рен ня на ці о наль ної сис те ми ос ві ти. Ак ту аль ним пос тає пи -
тан ня роз вит ку ін те лек ту аль них і твор чих здіб нос тей осо бис тос ті, роз вит ку
її ком пе тен тнос тей на ос но ві куль ту ри і мис тец тва ук ра їн сько го на ро ду,
на род них тра ди цій, за лу чен ня мо ло до го по ко лін ня до над бань ду хов ної
куль ту ри. 

Зак ла ди ме ре жі по заш кіль ної ос ві ти во ло ді ють без меж ни ми  мож ли -
вос тя ми для ху дож ньо- ес те тич но го ви хо ван ня ді тей і під літ ків. За нят тя в
них від кри ва ють для кож но го із ви хо ван ців прос тір для роз вит ку іні ці а -
тив нос ті і са мос тій нос ті, фор му ють со ці аль но- пе да го гіч ні умо ви для роз -
вит ку  твор чих та ін те лек ту аль них здіб нос тей уч нів, зок ре ма, їхньої ху дож -
ньої уя ви. Зна чен ня цих за нять важ ко пе ре о ці ни ти, ос кіль ки са ме в ран ньо му
ві ці у ді тей зак ла да єть ся ос но ва до ви со ко го ху дож ньо- ес те тич но го сма ку,
лю бо ві до ху дож ньої твор чос ті, ба жан ня зай ма ти ся мис тець ки ми ви да ми
ді яль нос ті.  

Да ний ви пуск збір ни ка прог рам для по заш кіль них і за галь но ос віт ніх
нав чаль них зак ла дів з ху дож ньо- ес те тич но го нап ря му по заш кіль ної ос ві ти
під го тов ле ний Ук ра їн ським дер жав ним цен тром по заш кіль ної ос ві ти. Він
вклю чає прог ра ми з му зич но го і во каль но го видів мис тец тва. 

За галь но ві до мо, що му зи ка, зок ре ма піс ня, є на ці о наль ним над бан ням
кож но го на ро ду, у яко му скон цен тро ва ні йо го іс то рія, мо ва, пред ко віч на
муд рість, фі ло со фія пра щу рів та ду хов на кра са. Ок рім цьо го, спів — це
уні вер саль ний за сіб роз вит ку усіх ду хов них та фі зич них мож ли вос тей лю -
ди ни. Бе ру чи до ува ги те, що ди ти на, яка від ві дує  му зич ний, хо ро вий чи
фоль клор ний гур ток, ок рім зви чай них уро ків зай ма єть ся ще й ак тив ною
мис тець кою ді яль ніс тю — пос тій но вис ту пає у скла ді ко лек ти ву пе ред ши -
ро кою ау ди то рі єю, бе ру чи участь у різ но ма ніт них кон цер тах, фес ти ва лях
і кон кур сах, зус трі ча єть ся з ві до ми ми ком по зи то ра ми, му зи кан та ми та ви -
ко нав ця ми, про водить ці ка ву ро бо ту екс пе ди цій но го ха рак те ру, за пи су ю -
чи на род ні тво ри, звичаї — во на ма ти ме гар не, на дій не май бут нє, за по чат -
ко ва не на кра щих тра ди ці ях куль ту ри і мис тец тва. Та кій ди ти ні бу дуть чу жі
его їзм, бай ду жість, зне ва га до внут ріш ньо го сві ту і пе ре жи вань ін ших лю -
дей. Тим ва го мі шою у спра ві нав чан ня і ви хо ван ня ді тей стає роль пе да го -
га по заш кіль но го нав чаль но го зак ла ду, який обов’яз ко во має вра ху ва ти ві -
ко ві та ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті кож но го ви хо ван ця, щоб най більш пов но
роз кри ти, а по тім і ре а лі зу ва ти йо го та лан ти та здіб нос ті.

Під су мо ву ю чи ска за не, мож на ствер джу ва ти, що те о ре тич ні здо бут ки
та прак тич ний дос від ав то рів  прог рам, які вмі ще ні у цьо му збір ни ку, є ва -
го мим внес ком у ба га то річ ні над бан ня ук ра їн ської сис те ми ос ві ти і ре ко -
мен ду ють ся до вив чен ня та прак тич но го зас то су ван ня у ме ре жі ос віт ніх
зак ла дів Ук ра ї ни.

В. В. Тка чук, ди рек тор Ук ра їн сько го дер жав но го цен тру 
по заш кіль ної ос ві ти Мі ніс терс тва ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 
У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ

У су час них умо вах роз вит ку по заш кіль ної ос ві ти важ ли ви ми та не об -
хід ни ми пос та ють роз роб ка й впро вад жен ня но вих під хо дів, які спри я ти -
муть під ви щен ню її якос ті та за без пе чен ню дос туп нос ті. Се ред них особ ли ве
міс це на ле жить ком пе тен тніс но му під хо ду1 . 

Ком пе тен тніс ний під хід у по заш кіль ній ос ві ті ба зу єть ся на зас -
то су ван ні в ме ті, зав дан нях, зміс ті, фор мі та ме то дах по заш кіль ної ос ві ти
ком пе тен тнос тей осо бис тос ті. 

Те о рія ком пе тен тніс но го під хо ду в ос ві ті роз роб ля ла ся і бу ла пред -
став ле на в пра цях за ру біж них вче них Р. Ба де ра, Д. Мер тен са, Б. Ос кар со на,
А. Шел те на, С. Шо та ін. 

Сві то вий дос від й ук ра їн ські пер спек ти ви ком пе тен тніс но го під хо ду у
су час ній ос ві ті дос лід жу ва ли ук ра їн ські вче ні Н. М. Бі бік, Л. С. Ва щен ко,
І. Г. Єр ма ков, О. І. Лок ши на, О. В. Ов ча рук, Л. І. Па ра щен ко, О. І. По ме тун,
О. Я. Сав чен ко, С. Е. Тру ба че в та ін.

Прак тич ну ре а лі за цію ком пе тен тніс но го під хо ду, фор му ван ня ком пе -
тен тнос тей осо бис тос ті роз кри ли в сво їх ро бо тах ро сій ські вче ні І. Г. Ага пов,
В. А. Бо ло тов, А. А. Вер биць кий, І. О. Зим няя, Е. Ф. Зе єр, М. Р. Ка ту но ва,
В. В. Лап тєв, О. Е. Ле бе дєв, Н. Ф. Ра ді о но ва, В. В. Се рі ков, А. П. Тря пи -
ци на, А. В. Ху тор ський, С. Е. Ши шов та ін. 

Ком пе тен тніс ний під хід но сить за ко но мір ний ха рак тер і ви хо дить із
уза галь нен ня прак ти ки. Він вис ту пає про ти од но біч но го ха рак те ру і пе ред -
ба чає по си лен ня прак тич ної спря мо ва нос ті ос ві ти, зас во єн ня під рос та ю -
чим по ко лін ням ком пе тен тнос тей, які доз во лять їм пов но цін но ре а лі зу ва ти
се бе у су час них умо вах. Ком пе тен тніс ний під хід під крес лює по єд нан ня й
прак тич ну ре а лі за цію знань, умінь і на ви чок, дос ві ду, куль ту ри.

У про це сі ре а лі за ції ком пе тен тніс но го під хо ду від бу ва єть ся пе ре ос мис лен -
ня від уяв лен ня, що учень не ли ше «но сій» пев ної гру пи «знань, умінь, на ви -
чок», а є со ці аль ною іс то тою, яка має ре а лі зо ву ва ти ся в май бут ньо му, ви ко ну -
ва ти со ці аль ні ро лі та ви рі шу ва ти ко ло про фе сій них і жит тє вих зав дань 2.

Ме тою ком пе тен тніс но го під хо ду є за без пе чен ня якос ті по заш кіль ної
ос ві ти. Ос но вою йо го сут нос ті в ос ві ті, в то му чис лі по заш кіль ній, є ком -
пе тен тність.

Ком пе тен тність — це осо бис тіс на ха рак те рис ти ка лю ди ни, яка
пов но цін но ре а лі зує се бе у жит ті, во ло ді ю чи від по від ни ми знан ня ми, вмін -
ня ми, на вич ка ми, дос ві дом і куль ту рою.
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У ши ро ко му ро зу мін ні ком пе тен тний — це зна ю чий, обіз на ний у пев -
ній га лу зі; у вузь ко му ро зу мін ні — той, хто має пра во ав то ри тет но го суд -
жен ня як спе ці а ліст ви со ко го рів ня в пев но му ко лі пи тань. 

Бу ти ком пе тен тним — зна чить вмі ти ре а лі зо ву ва ти знан ня, зас то со ву -
ва ти дос від, во лю та емо цій ний стан для ви рі шен ня проб лем у кон крет них
обс та ви нах. Ком пе тен тність не зво дить ся до знань і вмінь у кіль кіс но му
від но шен ні. Але без знань й осо бис то го дос ві ду ді яль нос ті на бут тя ком пе -
тен тнос тей не мож ли во. Більш то го, на бут тя ком пе тен тнос тей за ле жить від
ак тив нос ті, сві до мо го став лен ня до нав чан ня.

У сві то вій ос віт ній прак ти ці по нят тя ком пе тен тнос ті вис ту пає як цен т -
раль не. Вар то заз на чи ти, що ком пе тен тнос ті не слід про тис тав ля ти знан ням
або умін ням і на вич кам. По нят тя ком пе тен тнос ті шир ше за по нят тя знан ня,
умін ня, чи на вик, бо во но вклю чає як ін те лек ту аль ну, так і ді яль ніс ну сфе ру.

У струк ту рі ком пе тен тнос тей, які ста нов лять ос но ву ре а лі за ції ком пе тен -
тніс но го під хо ду в по заш кіль ній ос ві ти, ви ді ля ють ся та кі ком пе тен тнос ті:

� піз на валь на, спря мо ва на на ово ло дін ня знан ня ми про куль ту ру,
при ро ду, тех ні ку, сус пільс тво;

� прак тич на, спря мо ва на на фор му ван ня прак тич них умінь і на ви чок
осо бис тос ті;

� твор ча, спря мо ва на на роз ви ток твор чої ді яль нос ті, здіб нос тей, на -
хи лів та уя ви осо бис тос ті;

� со ці аль на, спря мо ва на на за галь ну куль ту ру осо бис тос ті, здат ність
до спів пра ці, са мо ре а лі за цію та са мо виз на чен ня.

По заш кіль на ос ві та, як не від’єм на скла до ва сис те ми ос ві ти, має іс тот -
ний по тен ці ал для ста нов лен ня й роз вит ку ком пе тен тнос тей осо бис тос ті.
Цей по тен ці ал по ля гає в зміс ті по заш кіль ної ос ві ти, її фор мах, ме то дах,
умо вах. Так, зміст по заш кіль ної ос ві ти об’єк тив но біль ше орі єн то ва ний на
ре аль ні ін те ре си, пот ре би ді тей різ но го ві ку. 

Фор ми ор га ні за ції нав чаль но- ви хов но го про це су, як пра ви ло, орі єн то -
ва ні на вклю чен ня ді тей у ре аль ну ді яль ність. 

Важ ли во, що ос но ва кад ро во го скла ду сис те ми по заш кіль ної ос ві ти
уні каль на тим, що скла да ється з про фе сі о на лів в різ них га лу зях ді яль нос ті
(мис тец тво, на у ка, тех ні ка, ви роб ниц тво, спорт то що). Особ ли ве зна чен ня
має і пев ний стиль по бу до ви від но син учень — пе да гог, який ха рак те ри зу -
єть ся вза єм ною по ва гою, вза є моз ба га чен ням. 

Для кож ної ди ти ни, як і для пе да го га, ос ві та ви яв ля єть ся не роз рив но
пов'яза ною з ре а лі за ці єю уні каль но не пов тор них влас ти вос тей кож ної ок -
ре мої осо бис тос ті, з її са мо і ден ти фі ка ці єю, са мо виз на чен ням, са мо ре а лі за -
ці єю. По заш кіль на ос ві та на дає лю ди ні не тіль ки шлях роз ши рен ня за галь -
ної ос ві ти (її пог либ лен ня, вдос ко на лен ня) в рам ках ді ю чої ос віт ньої сис те -
ми, але й мож ли вість ре а лі за ції сво їх на хи лів, здіб нос тей, пра во на участь у
по шу ку сен су сво го жит тя.

Від міт ною особ ли віс тю ком пе тен тніс но го під хо ду в по бу до ві по заш -
кіль ної ос ві ти бу де йо го орі єн та ція на ви рі шен ня зав дань осо бис то го роз -
вит ку уч ня.

У су час них умо вах ос нов ною ме тою фор му ван ня та ре а лі за ції зміс ту
ху дож ньо- ес те тич но го нап ря му по заш кіль ної ос ві ти є фор му ван ня ком пе -
тен тнос тей осо бис тос ті у про це сі ху дож ньої твор чос ті. До сяг нен ня да ної
ме ти пе ред ба чає фор му ван ня піз на валь ної, прак тич ної, твор чої й со ці аль -
ної ком пе тен тнос тей. 
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У зміс ті ос ві ти ху дож ньо- ес те тич но го нап ря му піз на валь на ком пе тен т -
ність за без пе чує ово ло дін ня по нят тя ми, знан ня ми у сфе рі віт чиз ня ного і
сві то вого му зич ного, те ат раль ного, хо ре ог ра фіч ного, ест рад но- цир ко вого
напрямів куль ту ри та мис тец тва. В уч нів фор му ють ся по нят тя про му зич -
ну гра мо ту, ма те рі а ли та інс тру мен ти, мо раль но- пси хо ло гіч ні якос ті, спо -
со би ор га ні за ції віль но го ча су то що. 

Прак тич на ком пе тен тність у зміс ті ос ві ти ху дож ньо- ес те тич но го
нап ря му по заш кіль ної ос ві ти за без пе чує фор му ван ня прак тич них вмінь і
на ви чок із хо ре ог ра фії, во каль но го, му зич но го, те ат раль но го, цир ко во го,
об ра зот вор чо го та де ко ра тив но- у жит ко во го жанрів мис тец тва. Від бу ва -
єть ся прак тич не вве ден ня ді тей у світ куль ту ри та мис тец тва, за лу чен ня їх
до ство рен ня ху дож ніх вит во рів. Знач на ува га при ді ля єть ся роз вит ку
вмінь зас то со ву ва ти от ри ма ні знан ня на прак ти ці.

Твор ча ком пе тен тність у зміс ті ху дож ньо- ес те тич но го нап ря му по за -
ш кіль ної ос ві ти за без пе чує на бут тя дос ві ду влас ної твор чої ді яль нос ті, роз -
ви ток ху дож ніх здіб нос тей, уя ви, фан та зії, здат нос ті про яв ля ти твор чу іні -
ці а ти ву. Від бу ва єть ся роз ви ток ви ко нав ської май стер нос ті, ви рі шен ня
твор чих зав дань, фор му ван ня стій ко го ін те ре су до ху дож ньої твор чос ті,
сис тем но го мис лен ня. Та кож твор ча ком пе тен тність спри яє фор му ван ню
пот ре би у твор чій са мо ре а лі за ції та ду хов но му са мов дос ко на лен ні.

Со ці аль на ком пе тен тність у зміс ті ос ві ти ху дож ньо- ес те тич но го
нап ря му по заш кіль ної ос ві ти спря мо ва на на роз ви ток ес те тич ної куль ту ри,
мо раль них якос тей, гро ма дян ської по зи ції. Важ ли вим є ес те тич не та ху дож нє
ви хо ван ня, фор му ван ня мов ної куль ту ри, по зи тив них якос тей емо цій но-
 во льо вої сфе ри (са мос тій ність, на по лег ли вість, пра це любс тво, доб ро зич ли -
вість то що), то ва рись кість у став лен ні до ін ших, умін ня пра цю ва ти в ко -
лек ти ві.

О. В. Би ков ська,  канд. пед. на ук, 
до цент На ці о наль но го пе да го гіч но го уні вер си те ту 

іме ні М. П. Дра го ма но ва



ЗМІСТ І СТРУК ТУ РА ПРОГ РАМ 
ХУ ДОЖ НЬО- ЕС ТЕ ТИЧ НО ГО НАП РЯ МУ 

ПО ЗАШ КІЛЬ НОЇ ОС ВІ ТИ
(ху дож ньо- сце ніч ний про філь нав чан ня)

Од ні єю з важ ли вих скла до вих сис те ми ос ві ти Ук ра ї ни є по заш кіль на
ос ві та, спря мо ва на на за без пе чен ня твор чо го, ін те лек ту аль но го, ду хов но -
го і фі зич но го роз вит ку ді тей у віль ний від нав чан ня час.

По заш кіль на ос ві та Ук ра ї ни виз на ча єть ся За ко ном Ук ра ї ни «Про ос -
ві ту» від 23.03.1996, № 100/96 — ВР, За ко ном Ук ра ї ни «Про по заш кіль ну
ос ві ту» від 22.06.2000 (№ 1841 — ІІІ), По ло жен ням про по заш кіль ний нав -
чаль ний зак лад, зат вер дже ним Пос та но вою Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни
від 06.05.2001 (№ 433), Прог ра мою роз вит ку по заш кіль них нав чаль них
зак ла дів на 2002–2008 р., зат вер дже ною Пос та но вою Ка бі не ту Мі ніс трів
Ук ра ї ни від 28.03.2002 (№ 378) та ін ши ми за ко но дав чи ми до ку мен та ми.
Від по від но до цих нор ма тив но- пра во вих до ку мен тів ви хо ван ці здо бу ва ють
по заш кіль ну ос ві ту у по заш кіль них та ін ших, зок ре ма, за галь но ос віт ніх
нав чаль них зак ла дах, де нав чаль но- ви хов ний про цес ве деть ся із ура ху ван ням
здіб нос тей, на хи лів та осо бис тих якос тей ви хо ван ців.

Ос нов ною фор мою ро бо ти з ни ми є гур тки, гру пи, сту дії, сек ції та ін ші
твор чі об’єд нан ня, які по ді ля ють ся на три рів ні кла си фі ка ції: по чат ко вий,
ос нов ний і ви щий. 

До по чат ко во го рів ня від но сять ся твор чі об’єд нан ня, ро бо та яких
спря мо ва на на за галь ний роз ви ток ді тей, ви яв лен ня їх ніх здіб нос тей, на хи лів,
а та кож при щеп лен ня ін те ре су до твор чої ді яль нос ті.

Ос нов ний рі вень під го тов ки пе ред ба чає роз ши рен ня й пог либ лен ня
те о ре тич них знань і не об хід них про фе сій них умінь і на ви чок, а ді яль ність
твор чих ко лек ти вів на цьо му ета пі нав чан ня спря мо ва на на ство рен ня від -
по від них умов для со ці аль ної адап та ції ви хо ван ців у сус пільс тві та роз ви ток
стій ких ін те ре сів до їх ньої твор чої ді яль нос ті.

Твор чі об’єд нан ня ви що го рів ня за до воль ня ють пот ре би здіб них, об -
да ро ва них і та ла но ви тих ви хо ван ців у твор чій під го тов ці, що на сам пе ред
пе ред ба чає вдос ко на лен ня та роз ви ток на бу тих на ви чок і май стер нос ті в
об ра но му нап ря му.

Ху дож ньо- ес те тич ний нап рям по заш кіль ної ос ві ти в гур тках та ін ших
твор чих об’єд нан нях по заш кіль них нав чаль них зак ла дів пред став ле но та ки -
ми жанрами: хо ре ог ра фіч ний, му зич ний, во каль ний, те ат раль ний, цир ко вий,
об ра зот вор чий, де ко ра тив но- у жит ко вий, лі те ра тур ний, кі но- і фо то мис -
тец тва.

Му зич ний і во каль ний жанр об’єд ну ють гур тки та ін ші твор чі об’єд нан -
ня гри на му зич них інс тру мен тах (фор те пі а но, ду хо ві, удар ні, кла віш ні, на -
род ні інс тру мен ти), а та кож во ка лу ака де міч но го, на род но го, ест рад но го.

Зміст за нять вклю чає вив чен ня тво рів сві то вої та ук ра їн ської кла си ки,
на род ної й су час ної му зи ки то що. Ді ти ово ло ді ва ють еле мен та ми му зич ної
твор чос ті, соль но го, ан сам бле во го, хо ро во го та ор кес тро во го ви ко нан ня.
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Важ ли ве міс це від во дить ся роз вит ку в ді тей ху дож ньо го сма ку, му зич -
но го слу ху, на ви чок ви ко навс тва.

Ос но вою ді яль нос ті твор чо го об’єд нан ня є прог ра ма, яка виз на чає
міс це і зна чен ня нап ря му під го тов ки, її за галь ний зміст. До збір ни ка увій -
шли прог ра ми ко лек ти вів ху дож ньо- ес те тич но го спря му ван ня з во каль но-
 хо ро во го спі ву, ест рад но го во ка лу, во каль но- хо ре ог ра фіч но го ест рад но го
жанру та прог ра ми ест рад но- ду хо во го ор кес тру, ду хо во го ор кес тру і ди тя -
чо го фоль клор но го ко лек ти ву.

У сфе рі ху дож ньо- ес те тич но го ви хо ван ня ді тей та юнац тва од не із
чіль них місць зай має во каль но- хо ро ве мис тец тво, за со ба ми яко го ви хо ву -
єть ся ро зу мін ня й сприй нят тя ви со ко ху дож ніх зраз ків хо ро вої му зи ки.
Мис тец тво цьо го ви ду нав чає ді тей ос но вам ака де міч но го во каль но- хо ро -
во го спі ву, спри яє фор му ван ню гар мо ній но роз ви не ної осо бис тос ті, му -
зич но- ес те тич но го сма ку ви хо ван ців, ви роб ляє на вич ки про фе сій ної вза є -
мо дії в ко лек ти ві, а та кож праг нен ня до ство рен ня ком фор тно го, доб ро -
зич ли во го клі ма ту в ньо му.

Прог ра ми нав чан ня ви хо ван ців у ді во чо му та хлоп ча чо- ю наць ко му
хо рах спря мо ва ні на роз ви ток їх ніх му зич них, во каль них, рит міч них й ак -
тор ських здіб нос тей, фор му ван ня куль тур но го сприй нят тя нав ко лиш ньо -
го сві ту, спри ян ня емо цій но му і пси хо ло гіч но му роз вит ку осо бис тос ті за -
со ба ми ви ко нан ня хо ро вих тво рів, сприй нят тя на ці о наль них тра ди цій ук -
ра їн ської хо ро вої спад щи ни, ви хо ван ня в уч нів по чут тя гро ма дя ни на й
пат рі о та.

Од ним із особ ли во ви до вищ них, яск ра вих і роз ма ї тих форм ху дож ньо-
 ес те тич но го нап ря му є ест рад ний жанр. Прог ра мою ро бо ти гур тка ест рад -
ної піс ні пе ред ба че но за лу чен ня ді тей і під літ ків до сві то вої му зич ної куль -
ту ри, ово ло дін ня му зич но- те о ре тич ни ми знан ня ми й прак тич ним умін ням
ест рад но го во ка лу, по шук но вих під хо дів до ко лек тив ної імп ро ві за ції та но -
вих ком по зи цій но- ви ко нав ських нап рям ків ди тя чої і мо ло діж ної ест ра ди. 

Се ред мо ло діж ної гля даць кої ау ди то рії особ ли вий ус піх ма ють вис ту пи
шо у- гур тів, які де монс тру ють син тез во каль но го та хо ре ог ра фіч но го мис -
тец тва. Во ни бу ва ють різ но жан ро ви ми, але май же усі за хоп лю ють сво їх
слу ха чів і гля да чів ефек том ін те рак тив нос ті. Прог ра ма во каль но- хо ре о -
гра фіч но го ди тя чо- ю наць ко го ко лек ти ву роз гля дає та кі ба зо ві за са ди йо го
ді яль нос ті, як різ но ма ніт ність ме то дів її ре а лі за ції, ди на міч ність, ан сам бле вий
ха рак тер ді яль нос ті. 

Особ ли ве зна чен ня має ро бо та ди тя чо- ю наць ких ест рад но- ду хо вих ор -
кес трів, ос кіль ки во ни є про дов жу ва ча ми тра ди цій ду хо вої му зи ки. Під час
за нять у цих ко лек ти вах ви хо ван ці одер жу ють не об хід ні знан ня та на вич ки,
які ма ють роз ши ри ти їх ній ос віт ній рі вень, до лу чи ти ся до скар бни ці сві то -
вої му зич ної куль ту ри, ви хо ва ти по чут тя ко лек тив но го спів ро біт ниц тва.

Фоль клор зав жди був і за ли ша єть ся тим жит тє дай ним дже ре лом, яке жи -
вить су час не про фе сій не й са мо ді яль не мис тец тво. На род на му зи ка та на род -
на піс ня є не від’єм ною час ти ною, ок ра сою ба га тьох на род них свят і об ря дів.

Ви хо ван ня по ва ги і лю бо ві до на род ної твор чос ті, збе ре жен ня на род -
них тра ди цій, вив чен ня і зас во єн ня учас ни ка ми на род ної ма не ри ви ко нан ня,
роз ви ток їх ніх твор чих здіб нос тей пок ла де ні в ос но ву прог ра ми ди тя чо го
фоль клор но го ко лек ти ву. 

Для ре а лі за ції зміс ту ро бо ти твор чо го об’єд нан ня важ ли ве зна чен ня має
якіс не на у ко во- ме то дич не за без пе чен ня нав чаль но- ви хов но го про це су.
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Нав чаль ні прог ра ми ма ють та ку струк ту ру:
— по яс ню валь на за пис ка;
— те ма тич ний план;
— зміст прог ра ми;
— прог нозо ва ний ре зуль тат;
— біб лі ог ра фія;
— орі єн тов ний пе ре лік об лад нан ня для ор га ні за ції за нять;
— до дат ки.
По яс ню валь на за пис ка нав чаль ної прог ра ми виз на чає ос віт ню кон -

цеп цію кур су, ме ту та зав дан ня, по дає ко рот ку ха рак те рис ти ку струк ту ри
і роз ді лів прог ра ми, а та кож особ ли вос ті нав чаль но- ви хов но го про це су.

Те ма тич ний план по дає пе ре лік роз ді лів і тем нав чаль но го ма те рі а -
лу та орі єн тов ну кіль кість нав чаль них го дин, їх ній по діл на те о ре тич ні й
прак тич ні за нят тя.

У зміс ті прог ра ми по да єть ся зміст роз ді лів і тем від по від но до нав -
чаль но- те ма тич но го пла ну.

Прог но зо ва ний ре зуль тат виз на чає ре зуль та ти нав чаль но- ви хов ної
ді яль нос ті у твор чо му ко лек ти ві.

Біб лі ог ра фія по дає пе ре лік лі те ра ту ри, яка ре ко мен ду єть ся для ви ко -
рис тан ня пе да го га ми по заш кіль них нав чаль них зак ла дів та їх ні ми ви хо -
ван ця ми.

Орі єн тов ний пе ре лік об лад нан ня ре ко мен дує ма те рі аль но- тех ніч ні
за со би, що ви ко рис то ву ють ся для за без пе чен ня пов но цін ної ді яль нос ті
твор чо го об’єд нан ня.

До дат ки до нав чаль них прог рам вмі щу ють орі єн тов ний пе ре лік му -
зич них тво рів, які ре ко мен ду ють ся для вив чен ня у твор чо му об’єд нан ні.

Прог ра ми, що вхо дять до збір ни ка, скла де но від по від но до рів нів кла -
си фі ка ції та кіль кос ті ро ків нав чан ня. Ав то ри вра ху ва ли ві ко ві особ ли вос -
ті ви хо ван ців, но ві до сяг нен ня пе да го гіч ної на у ки і прак ти ки, а та кож
влас ні ба га то річ ні нап ра цю ван ня.

Прог ра ма ми вра хо ва но вза є мозв’язок із пред ме та ми шкіль но го кур су
нав чан ня.

У всіх прог ра мах пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми
згід но По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро -
бо ти в по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі -
ніс терс тва ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004 р. (№ 651).

Прог ра ми є орі єн тов ни ми. Ке рів ник гур тка, сту дії чи сек ції ху дож ньо-
 ес те тич но го спря му ван ня мо же вно си ти змі ни й до пов нен ня у зміст да них
прог рам, ура хо ву ю чи ін те ре си та вік ви хо ван ців, стан ма те рі аль но- тех ніч -
но го за без пе чен ня по заш кіль но го нав чаль но го зак ла ду, міс це ві умо ви то що.

Орі єн тов ним є і роз по діл го дин за те ма ми, які по да ють ся у по ряд ку
зрос тан ня склад нос ті ма те рі а лу. Ке рів ник гур тка, вра хо ву ю чи під го тов ку
ви хо ван ців, мо же сам виз на ча ти кіль кість го дин, не об хід них для зас во єн -
ня від по від ної те ми, і вно си ти ко рек ти ви до прог ра ми.

Про по но ва ний збір ник прог рам під го ту вав ко лек тив Ук ра їн сько го
дер жав но го цен тру по заш кіль ної ос ві ти. До збір ни ку та кож увій шли прог -
ра ми по заш кіль них нав чаль них зак ла дів Ук ра ї ни, а са ме: Жи то мир сько го
Цен тру твор чос ті ді тей і мо ло ді, Ки їв сько го Па ла цу ді тей та юнац тва, Кі -
ро вог рад сько го об лас но го цен тру ди тя чої та юнаць кої твор чос ті, Но во во -
лин сько го ди тя чо го- ю наць ко го цен тру Во лин ської об лас ті. 

9



Збір ник прог рам під го ту вав ав тор ський ко лек тив: 
— «Вступ» — В. В. Тка чук;
— «Ком пе тен тніс ний під хід у по заш кіль ній ос ві ті ху дож ньо- ес те тич -

но го нап ря му» — О. В. Би ков ська, канд. пед. на ук, до цент;
— «Зміст і струк ту ра прог рам ху дож ньо- ес те тич но го нап ря му по заш -

кіль ної ос ві ти» — В. П. Мель ник;
— «Прог ра ма ді во чо го хо ру» — С. Г. Сте па нен ко, зас лу же ний

пра ців ник куль ту ри Ук ра ї ни, Н. М. Пет лиць ка, В. П. Мель ник;
— «Прог ра ма хлоп ча чо- ю наць кої хо ро вої ка пе ли» — О. О. Вол ко ва,

від мін ник ос ві ти Ук ра ї ни, Р. В. Тол ма чов, ла у ре ат І та ІІ Все ук ра їн ських
кон кур сів хо ро вих ди ри ген тів, Н. М. Пет лиць ка, В. П. Мель ник;

— «Прог ра ма гур тка ест рад ної піс ні» — М. Є. По лі во да, від мін ник
ос ві ти Ук ра ї ни, М. В. Рад чен ко;

— «Прог ра ма во каль но- хо ре ог ра фіч но го ест рад но го ди тя чо го- ю наць -
ко го ко лек ти ву» — Ю. Г. Шай ке вич, Н. М. Пет лиць ка, В. П. Мель ник;

— «Прог ра ма ди тя чо- ю наць ко го ест рад но- ду хо во го ор кес тру» —
М. Г. Не с те рук, від мін ник ос ві ти Ук ра ї ни, Н. М. Пет лиць ка,
В. П. Мель  ник;

— «Прог ра ма ду хо во го ор кес тру» – С. М. Сте па нен ко, Є. З. Гер -
чи ко ва;

— «Прог ра ма ди тя чо го фоль клор но го ко лек ти ву» — Г. С. Ус, В. П. Мель-
ник, І. О. Василянська.
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ХУ ДОЖ НЬО- СЦЕ НІЧНИЙ НАП РЯМ

ПРОГ РА МА ДІВО ЧО ГО ХО РУ

По  ч ат  к о  в и й ,  о с  н о в  н ий  і  в и  щий  р і  в е н ь

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

У ро бо ті по заш кіль них нав чаль них зак ла дів ху дож ньо-  ес те тич но го
спря му ван ня важ ли ве міс це зай має во каль но-  хо ро вий спів. Хо ро ве мис -
тец тво є од ним із за со бів му зич но- твор чо го роз вит ку ді тей, яке нав чає во -
каль но-  хо ро вим при йо мам ви ко нан ня, фор мує по чут тя ко лек ти віз му і
друж би, спри яє гар мо ній но му роз вит ку осо бис тос ті.

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті у про це -
сі во каль но-  хо ро во го спі ву.

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Піз на валь ної, що за без пе чує ово ло дін ня ос но ва ми му зич ної гра мо -

ти, по нят тя ми гри на фор те пі а но, ака де міч но го во каль но-  хо ро во го спі ву;
2. Прак тич ної, що спри яє ово ло дін ню на вич ка ми ви ко нан ня хо ро вих

тво рів, ін ди ві ду аль но го та гру по во го во ка лу, тех ні кою гри на фор те пі а но;
3. Твор чої, що за без пе чує роз ви ток ви ко нав ської май стер нос ті, ви рі -

шен ня твор чих зав дань; фор му ван ня му зич них, рит міч них, во каль них та
ак тор ських здіб нос тей, му зич но-  ес те тич но го сма ку; ро зу мін ня і сприй нят тя
ви со ко ху дож ніх тво рів хо ро вої му зи ки; пот ре би осо бис тос ті у твор чій са -
мо ре а лі за ції;

4. Со ці аль ної, що пе ред ба чає ви хо ван ня лю бо ві до во каль но-  хо ро во -
го мис тец тва; роз ви ток гро мад сько-  пат рі о тич них по чут тів; ро зу мін ня,
сприй нят тя і нас лі ду ван ня на ці о наль них тра ди цій в ук ра їн ській хо ро вій
спад щи ні; на ви чок про фе сій но го та со ці аль но го пар тнерс тва.

Прог ра ма нав чан ня й роз вит ку роз ра хо ва на на дів чат ві ком 5–18 ро -
ків. Нав чаль ні гру пи фор му ють ся з ура ху ван ням ві ку та ро ку нав чан ня, во -
каль но-  хо ро вої під го тов ки.

Ко лек тив має три скла ди: мо лод ший (під го тов чий), кан ди дат ський і
ос нов ний (кон цер тний). Мо лод ший склад — це гру пи по чат ко во го рів ня
для ді тей ві ком 5–9 ро ків. На пов ню ва ність груп — до 15 чо ло вік. 

Кан ди дат ський склад — гру пи ос нов но го рів ня для ді тей ві ком 9–11
ро ків. На пов ню ва ність груп — до 15 чо ло вік. 

Ос нов ний (кон цер тний) склад — гру пи ос нов но го та ви що го рів нів
нав чан ня для дів чат ві ком 11–18 ро ків. На пов ню ва ність груп — 12–15 чо -
ло вік.

У хо ро ві гру пи прий ма ють ся ді ти, які ви яв ля ють ба жан ня до за нять
хо ро вим спі вом і ви я ви ли му зич но-  рит міч ні здіб нос ті мі ні маль но го рів ня.
При йом ді тей здій сню єть ся за ре зуль та та ми тес ту ван ня: рит міч но го (про -
плес ка ти в до ло ні за да ний ритм, марш під му зи ку то що), му зич но го (про -
спі ва ти піс ню за ви бо ром ди ти ни, пов то ри ти за да ний мо тив, прос пі ва ти
за да ну но ту то що), емо цій но-  об раз но го (емо цій ні ре ак ції на по чу ту ме ло дію,
піс ню). Гру пи фор му ють ся за ре зуль та та ми тес ту ван ня з ура ху ван ням ві ку.
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Ба жа но, щоб ді ти, різ ні за сту пе нем об да ро ва нос ті й по пе ред ньої під го тов -
ки, ма ли мож ли вість ви бо ру. Ді ти, які ви я ви ли яск ра ву во каль но-  хо ро ву
об да ро ва ність, мо жуть прой ти по чат ко вий рі вень нав чан ня за прис ко ре -
ним ва рі ан том або бу ти від ра зу за ра хо ва ни ми в гру пи ос нов но го рів ня. 

На по чат ко во му, ос нов но му та ви що му рів нях нав чан ня що тиж ня
про во дять ся хо ро ві за нят тя (від по від но по 6, 7, 9 год), а та кож уро ки соль -
фед жіо і му зич ної гра мо ти (по го ди ні).

Фор ми ор га ні за ції за нять:
— гру по ва (хо ро ві за нят тя, му зич на гра мо та та соль фед жіо, зве де ні ре -

пе ти ції, кон цер тні вис ту пи);
— ін ди ві ду аль на (ін ди ві ду аль ний во кал, фор те пі а но).
Ро бо та ко лек ти ву пла ну єть ся та здій сню єть ся за прин ци па ми ін тег ра -

ції за галь ної се ред ньої та по заш кіль ної ос ві ти, що пе ред ба чає пог либ лен -
ня між пред мет них зв’яз ків. За нят тя у во каль но-  хо ро во му ко лек ти ві знач но
до пов ню ють ба зо ві знан ня уч нів з му зи ки, соль фед жіо, спі ву. Да на прог -
ра ма спря мо ва на на роз ви ток у ви хо ван ців умін ня сис тем но мис ли ти, ба -
чи ти зв’язок з пред ме та ми, які вив ча ють ся за шкіль ною прог ра мою.

Во каль но-  хо ро ва ро бо та з діть ми на по чат ко во му рів ні нав чан ня спря -
мо ва на на фор му ван ня у них лю бо ві до хо ро во го спі ву та роз крит тя во -
каль но-  хо ро вих мож ли вос тей ди тя чо го го ло су. На за нят тях про во дить ся
роз спі ву ван ня, вив чен ня нес клад них ди тя чих пі сень і му зич них тво рів на
ос но ві ук ра їн ської на ці о наль ної му зи ки, вив чен ня віт чиз ня них і за ру біж -
них кла сич них тво рів, му зич но-  те о ре тич на під го тов ка. 

У хо ро во му ко лек ти ві про во дить ся та кож фа куль та тив не нав чан ня за -
галь но го фор те пі а но. Ос кіль ки в ос нов но му ді ти нав ча ють ся для за галь но-
  куль тур но го роз вит ку, не виз на ча ю чи гру на фор те пі а но, як свою май бут -
ню про фе сію, вик ла дач по ви нен док лас ти ве ли ких зу силь для збе ре жен ня
за ці кав ле нос ті уч ня у йо го праг нен ні ово ло ді ти цим інс тру мен том.

Ос нов ною ме тою за нять з му зич ної гра мо ти та соль фед жіо є під го тов -
ка ди ти ни до прак тич них во каль но-  хо ро вих за нять. У пер ший і дру гий ро -
ки нав чан ня груп по чат ко во го рів ня ді ти зна йом лять ся з еле мен тар ни ми
по нят тя ми му зич ної гра мо ти, спі ва ють по но тах най прос ті ші ме ло дії в
роз мі рах 2/4 та 3/4 з нес клад ни ми рит міч ни ми гру па ми.

Нав чан ня в кан ди дат ській і кон цер тній гру пах ос нов но го рів ня по вин но да -
ти ди ти ні мож ли вість бу ти го то вою до ви ко нан ня склад ної хо ро вої ро бо ти.
За нят тя з во каль но-  хо ро вої ро бо ти скла да ють ся з во каль ної ро бо ти над го ло -
сом, по даль шо го вив чен ня та від пра цю ван ня во каль но-  хо ро вих на ви чок. 

Од ні єю з форм ро бо ти у хо рі мо жуть бу ти ін ди ві ду аль ні за нят тя з ви -
хо ван ця ми. За нят тя з во ка лу не об хід ні для по ліп шен ня усі єї во каль но-  хо -
ро вої ро бо ти ко лек ти ву та для дос ко на лі шо го вив чен ня й ос во єн ня тех ні ки
во каль но-  хо ро вих на ви чок в ін ди ві ду аль ній ро бо ті з діть ми. До за нять із
во ка лу прий ма ють ся на йоб да ро ва ні ші ді ти з яск ра ви ми во каль ни ми да ни ми,
або нав па ки, ді ти, які ма ють во каль но-  хо ро ві проб ле ми (за тис ну та ще ле па,
в’яла ар ти ку ля ція то що), які їм важ ко по до ла ти на гру по во му за нят ті хо ру.
Ме та пе да го га з во калу — роз ви ва ти усі во каль но-  хо ро ві на вич ки, не об -
хід ні під час спі ву, ак тив но та сис те ма тич но пра цю ва ти над ди хан ням
ви хо ван ців, зву ко ут во рен ням, зву ко по да чею то що. Не об хід но спі ва ти
нес клад ні во каль ні впра ви та во ка лі зи, вив чи ти де кіль ка нес клад них во -
каль них тво рів, які юна спі вач ка мог ла б ви ко на ти під час за лі ко вих за нять
або кон цер тів. 
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Під час фа куль та тив них за нять із фор те пі а но на ос нов но му рів ні нав -
чан ня вив ча ють по лі фо нію, що не об хід но, ос кіль ки ді ти спі ва ють у хо рі
дво- та три го лос ся. 

На ос нов но му рів ні нав чан ня з му зич ної гра мо ти та соль фед жіо ді ти
вив ча ють ін тер ва ли, ма жор ний і мі нор ний триз ву ки та їх нє обер нен ня, спі -
ва ють із лис та ме ло дії у то наль нос тях до п’яти зна ків у роз мі рах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8.
Ви ко ну ють та кож різ ні фор ми ус но го дик тан ту, спі ва ють з лис та ме ло дії
з склад ні ши ми рит міч ни ми обер та ми, зна йом лять ся з по нят тя ми: три тон,
сеп та корд, мо ду ля ція, хро ма тизм; пи шуть му зич ні дик тан ти в об ся зі 8–10
так тів, вклю ча ю чи прой де ні му зич ні обер ти та рит міч ні гру пи; спі ва ють із
лис та ме ло дії з хро ма тиз ма ми, мо ду ля ці я ми та дво го лос ні й три го лос ні
впра ви ви ко ну ють рит міч ні впра ви; з ви ко рис тан ням прой де них рит міч -
них груп.

На ос нов но му рів ні нав чан ня пе ред ба ча єть ся під го тов ка ді тей до кон -
цер тних вис ту пів: на зве де них ре пе ти ці ях вив ча ють ся та оп ра цьо ву ють ся
тво ри кон цер тно го ре пер ту а ру. У цей час ви хо ван ці удос ко на лю ють во -
каль ну тех ні ку та роз ви ва ють ар тис тизм ви ко нан ня. 

Ви щий рі вень нав чан ня пе ред ба чає удос ко на лен ня та роз ши рен ня
во каль но-  хо ро вих на ви чок, які ді ти на бу ли в гру пах ос нов но го рів ня. Це,
пе ре ду сім, ово ло дін ня на вич ка ми ди хан ня, ко ли хо рис тка має сте жи ти за ак -
тив ною по да чею зву ку, на бут тям спі ваць ко го во каль но го то ну, віль ним не -
нап ру же ним зву ко ут во рю ван ням з ефек тив ним ви ко рис тан ням ре зо на то рів.

Ви хо ван ці кон цер тно го скла ду ма ють зна ти про ін то ну ван ня, ху дож -
ню ін тер пре та цію, ви ко нав ську май стер ність, ти пи та ви ди ан сам блю. Во -
ни спі ва ють кан ти лен ні та мо тор но-  рит міч ні впра ви у ве ли ко му ді а па зо ні.
Пе да го гу слід при ді ля ти особ ли ву ува гу спі ву без суп ро во ду у дво-, три-,
та чо ти ри го лос сі, ово ло дін ню різ ни ми ви да ми во ка лі за ції.

У пе рі од з 11 до 18 ро ків у ви хо ван ців про хо дить пе рі од му та ції го ло -
су, який до сить сво є рід но ви яв ля єть ся і у хлоп чи ків, і у дів ча ток, а то му пе -
да гог має роз по віс ти ді тям про ці змі ни, по яс ни ти, як пра виль но збе рі га ти
го лос. Він має прос лу хо ву ва ти спі ва ків для ви яв лен ня го ло со вих змін і пе -
ре во ди ти їх з од ні єї пар тії в ін шу. 

Не об хід но так тов но роз’яс ню ва ти ма лень ким спі ва кам за со би збе ре -
жен ня сво го го ло су (спів у не ве ли ко му ді а па зо ні без нап ру жен ня, ви яв лен -
ня кон троль них місць у ді а па зо ні, які іно ді тре ба про пус ка ти), ре ко мен ду -
ва ти їм кон суль та ції у лі ка ря-  фо ні ат ра то що. 

У ху дож ньо му ста нов лен ні ко лек ти ву знач ну роль має ро бо та над хо -
ро вим ре пер ту а ром. У ро бо ті над ним пот ріб но звер та ти особ ли ву ува гу
на ви ко нан ня тво рів a cap pel la в най кра щих зраз ках кла сич ної спад щи ни,
спів тво рів різ но ма ніт них сти лів і нап ря мів ук ра їн ських і за ру біж них ком -
по зи то рів. Ре ко мен ду єть ся прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів під час від ві -
ду ван ня опер но го те ат ру та фі лар мо ній них кон цер тів. У спі ва чок- стар -
шок лас ниць, які ма ють дос від ви ко нан ня в хо ро во му ко лек ти ві, тре ба роз -
ви ну ти від чут тя та по нят тя сти лю хо ро во го тво ру, вмін ня ана лі зу ва ти йо го.

На за нят тях з му зич ної гра мо ти та соль фед жіо ви хо ван ці по вин ні нав -
чи ти ся пра цю ва ти з пар ти ту рою, ана лі зу ва ти її склад ні міс ця, во ло ді ти спі -
вом ка но нів і по лі фо ніч них тво рів.

Кін це вим ре зуль та том ро бо ти кож но го учас ни ка хо ру є кон церт. Кон -
цер тний вис туп — це мож ли вість ви я ви ти ін ди ві ду аль ність ди ти ни- спі ва ка,
вмін ня ви ко рис та ти всі ті на вич ки, які во на на бу ла про тя гом пев но го ча су.
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Ус піш ний кон церт — це твор чий сти мул для са мос твер джен ня хо ро во го
ко лек ти ву, йо го твор чо го зрос тан ня. За рік хор мо же про вес ти 4–5 кон цер -
тів (соль них). Кіль кість ді тей на сце ні за ле жить від твор чо го зав дан ня
(40–50 ви хо ван ців).

Уп ро довж усьо го цик лу нав чан ня зад ля ху дож ньо-  ес те тич но го ви хо -
ван ня уч нів і роз ши рен ня їх ньо го за галь но го сві тог ля ду ма ють про во ди ти ся
зус трі чі з ком по зи то ра ми, про фе сій ни ми му зи кан та ми та ви ко нав ця ми, пе -
рег ляд кон цер тних і те ат раль них прог рам, участь у різ них фес ти ва лях і
кон кур сах, екс кур сії то що.

У прог ра мі пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми згід но
По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро бо ти в
по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі ніс терс тва
ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004, № 651. 

Пе ре вір ка та оці ню ван ня знань ви хо ван ців ко лек ти ву здій сню єть ся під
час про ве ден ня кон цер тних вис ту пів хо ру та за кон троль ни ми по каз ни ка ми
для кож но го рів ня нав чан ня.

Те ма ти ка прог ра ми та роз по діл го дин є орі єн тов ни ми, а то му ке рів ник
ко лек ти ву мо же вно си ти змі ни та до пов нен ня у її зміст та са мос тій но виз -
на ча ти кіль кість го дин, пот ріб них йо му для вик ла ден ня від по від ної те ми.

По  чат  к о  в ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г ий  р і к  на в  ч ан  ня

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но- хо ро во го ко лек ти ву. 
Пра ви ла по ве дін ки у во каль но- хо ро во му ко лек ти ві, нав чаль но му зак ла ді. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня.
Міс це хо ро во го спі ву се ред ос нов них ви дів му зич но го ви ко навс тва.
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№

п/п
Роз діл, те ма 

Кіль кість го ди н

у сьо го 
те о ре тич ні

за нят тя
п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но- хо ро ва ро бо та:

во каль но- хо ро ві впра ви;
спів тво рів;
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів

170

(90)
(50)
(30)

56

16
10
30

114

74
40
–

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 36 18 18

4. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 6 – 6

5. Під сум ко ве за нят тя 2 – 6

Ра зом 216 76 140



2. Во каль но- хо ро ва ро бо та (170 год)

2.1. Во каль но- хо ро ві впра ви (90 год)
Пра виль на спі во ча пос та ва уч ня.
Бу до ва го ло со во го апа ра та.
Пра виль не ди хан ня під час спі ву.
Пра виль на ви мо ва.
Прос те дво го лос ся. Прос ті роз мі ри 2/4, 3/4, 4/4.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на ово ло дін ня на вич ка ми спі во чо го ди хан ня;
— впра ви на ово ло дін ня на вич ка ми дик ції та ар ти ку ля ції;
— впра ви на фор му ван ня пра виль ної спі во чої пос та ви;
— впра ви на роз ви ток на ви чок ко лек тив но го спі ву.
2.2. Спів тво рів (50 год)
Вив чен ня му зич них тво рів із ре пер ту а ру мо лод шо го хо ру (до да ток 1).
Прак тич на ро бо та:
— ви ко нан ня му зич них тво рів із ре пер ту а ру мо лод шо го хо ру (до да ток 1).
2.3.Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (30 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів: А. Аляб’єв «Зи мо ва до ро га», Р. Бой ко

«Аист вер нул ся», К. Ве бер «Ве чір ня піс ня» та ін.

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (36 год)

Еле мен тар ні му зич ні тер мі ни.
По нят тя про во каль но- ін то на цій ний слух, соль фед жу ван ня та спів із

лис та.
Мет ро ритм.
Ана ліз му зич них тво рів.
Орі єн ту ван ня в то наль нос тях з ус ві дом лен ням стій ких і нес тій ких сту -

пе нів ла ду.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на роз ви ток на ви чок во каль но- ін то на цій но го слу ху;
— впра ви на вмін ня пи са ти, ана лі зу ва ти та уяв ля ти рух ме ло дії;
— спів по но тах прос тих ме ло дій у роз мі рах 2/4 та 3/4 з нес клад ни ми

рит міч ни ми гру па ми.

4. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (6 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні ди тя чих ран ків, іг ро вих прог рам,
му зич них кон кур сів, му зич них ігор і роз ваг, ро дин них свят, екс кур сій.
Свят ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят, Днів
іме нин ни ка то що.

5. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Кон церт для бать ків. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— тер мі ни та по нят тя хо ро во го спі ву;
— тер мі ни та по нят тя му зич ної гра мо ти й соль фед жіо;
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— ви ди хо рів; 
— бу до ву та прин ци пи ро бо ти го ло со во го апа ра та; 
— про фе сій ні ви мо ги до учас ни ків хо ро во го ко лек ти ву.

Учні по вин ні вмі ти:
— ін то на цій но чис то зас пі ва ти вив че ний твір або піс ню з ре пер ту а ру

мо лод шо го хо ру;
— по ка за ти во ло дін ня еле мен тар ни ми во каль но- хо ро ви ми на вич ка ми

(ди хан ня, дик ція, ар ти ку ля ція, спі во ча пос та ва);
— про чи та ти з лис та нес клад ну ме ло дію, виз на чи ти на слух ви со ку або

низь ку спі во чі по зи ції, чис те або фаль ши ве ін то ну ван ня;
— орі єн ту ва ти ся в прос то му дво го лос сі.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но- хо ро во го ко лек ти ву. 
Пра ви ла по ве дін ки у во каль но- хо ро во му ко лек ти ві, нав чаль но му зак ла ді.
Ор га ні за цій ні пи тан ня. 
Особ ли вос ті хо ро во го спі ву. 
Ко лек тив на при ро да хо ро во го спі ву. 

2. Во каль но- хо ро ва ро бо та (212 год)

2.1. Во каль но- хо ро ві впра ви (124 год)
Во каль на ро бо та над го ло сом. Засвоєння вокально-хорових нави-

чок (округле звукоутворення, вміння співати головним і зібраним звуком,
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№

п/п
Роз діл, те ма 

Кіль кість го ди н

у сьо го 
те о ре тич ні

за нят тя
п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но- хо ро ва ро бо та:

во каль но- хо ро ві впра ви;
спів тво рів;
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів

212

(124)
(70)
(18)

56

24
14
18

156

100
56
–

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 36 18 18

4. Кон цер тна ді яль ність:
зве де ні ре пе ти ції;
кон цер тні вис ту пи

98
(80)
18

24
20
4

74
60
14

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 12 – 12

6. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 362 100 262



дихання, дикція, чистота інтонації та гармонійного слуху, спів a ca pel la,
спів із дотриманням нюансів, спів дво-, триголосся). 

Прак тич на ро бо та:
— впра ви на зак ріп лен ня во каль но- хо ро вих на ви чок (зву ко ут во рен ня,

ди хан ня, дик ція, ін то ну ван ня то що).
2.2. Спів тво рів (70 год)
Вив чен ня тво рів з ре пер ту а ру хо ру (д о  д а  т о к  2 ).
Прак тич на ро бо та:
— ви ко нан ня тво рів з ре пер ту а ру хо ру (д о  д а  т о к  2 ).
2.2. Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (18 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів: А. Аляб’єв «Зи мо ва до ро га»,

Й. Гайдн, сл. П. Си няв сько го, пе рек лад для ди тя чо го хо ру В. По по ва «Вот
опять ухо дит ле то», Ф. Ко лес са  «Шкіль ні спі ван ки» та ін ших.

3. Му зич на гра мо та й соль фед жіо (36 год)

Вив чен ня му зич них по нять і тер мі нів.
Ін тер ва ли. 
Ма жор ний і мі нор ний триз ву ки та їх нє обер тан ня. 
Три тон, сеп та корд, мо ду ля ція, хро ма тизм. 
Різ ні фор ми ус но го дик тан ту.
Прак тич на ро бо та:
— спів з лис та ме ло дій у то наль нос тях до 5 зна ків у роз мі рах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8;
— імп ро ві за ція прос тих ме ло дій;
— спів з лис та ме ло дії зі склад ни ми ме ло дій ни ми та рит міч ни ми обер -

та ми;
— на пи сан ня му зич них дик тан тів об ся гом 8–10 так тів, вклю ча ю чи

прой де ні му зич ні обер ти та рит міч ні гру пи;
— спів з лис та ме ло дії з хро ма тиз ма ми, мо ду ля ці я ми;
— рит міч ні впра ви з ви ко рис тан ням прой де них рит міч них груп;
— спів дво- та три го лос них вправ.

4. Кон цер тна ді яль ність (98 год)

4.1. Зве де ні ре пе ти ції (80 год)
Зна йомс тво з ви мо га ми до учас ни ка кон цер тно го скла ду хо ру.
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня на зве де них ре пе ти ці ях хо ро вих тво рів кон цер тно го ре -

пер ту а ру та їх нє від пра цю ван ня (до да ток 3);
— удос ко на лен ня тех ні ки ви ко нан ня та роз ви ток ар тис тиз му. 
4.2. Кон цер тні вис ту пи (18 год)
Під го тов ка до кон цер тних вис ту пів.
Прак тич на ро бо та:
— участь у кон цер тних вис ту пах хо ру.

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (12 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні іг ро вих прог рам, му зич них кон кур сів,
му зич них ігор та роз ваг, ро дин них свят, екс кур сій. Свят ку ван ня Дня
знань, Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят, Днів іме нин ни ка то що.

Від ві дан ня опер но го те ат ру та фі лар мо ній них кон цер тів.
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6. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— ба зо ві тер мі ни й те о ре тич ні по нят тя з му зич ної гра мо ти та во каль -

но- хо ро во го спі ву; 
— му зич ні жан ри і фор ми; 
— сти лі тво рів; 
— ви мо ги до гі гі є ни та збе ре жен ня го ло су; 
— ви мо ги до спі воць кої пос та ви; 
— ос но ви сце ніч ної куль ту ри; 
— при йо ми ство рен ня му зич но го об ра зу за со ба ми хо ро во го ви ко навс тва.

Учні по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти ос но ва ми ака де міч но го во каль но- хо ро во го спі ву;
— пра цю ва ти з хо ро вою пар ти ту рою; 
— зас то со ву ва ти во каль но- ху дож ню ін то на цію та за со би сце ніч ної ви -

раз нос ті;
— ко рис ту ва ти ся ди на міч ни ми й тем браль ни ми мож ли вос тя ми го ло су,

усі ма ви да ми во каль но- хо ро во го ди хан ня, тех ні кою спі ву; 
— ви ко ну ва ти хо ро ві тво ри у суп ро во ді та a cap pel la; 
— спів пра цю ва ти у ко лек ти ві;
— спі ва ти тво ри з кон цер тно го ре пер ту а ру хо ру.

Ви щий р і  вень ,  
пер  ший та нас  туп н і  ро  ки нав чан ня

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН
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№

п/п
Роз діл, те ма 

Кіль кість го ди н

у сьо го 
те о ре тич ні

за нят тя
п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но- хо ро ва ро бо та:

во каль но- хо ро ві впра ви;
спів тво рів;
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів

284

(122)
(144)
(18)

76

22
36
18

208

100
108
–

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 36 18 18

4.
4.1.
4.2.

Кон цер тна ді яль ність:
зве де ні ре пе ти ції;
кон цер тні вис ту пи

108
(88)
(20)

4
–
4

104
88
16

5. Під сум ко ве за нят тя 2 2 –

Ра зом 432 102 330



ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но- хо ро во го ко лек ти ву. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня. 

2. Во каль но- хо ро ва ро бо та (284 год)

2.1. Во каль но- хо ро ві впра ви (122 год)
Ін то ну ван ня, ху дож ня ін тер пре та ція та ви ко нав ська май стер ність.
Ана ліз сти лю хо ро во го тво ру. 
Во каль но- хо ро ва ро бо та над ре пер ту а ром.
Ан самбль, йо го ти пи і ви ди. 
Прак тич на ро бо та:
— спів кан ти лен них і мо тор но- рит міч них вправ у ве ли ко му ді а па зо ні;
— спів без суп ро во ду у дво-, три- та чо ти ри го лос сі;
— ово ло дін ня різ ни ми ви да ми во ка лі за ції;
— ви ко нан ня кла сич них тво рів a capрella. 
2.2 Спів тво рів (144 год)
Вив чен ня тво рів ук ра їн ських та за ру біж них ком по зи то рів: Д. Бор тнян -

ський «Сла ва, Єди но род ний», «Тріо», «Хе ру вим ська» та ін., Л. Дич ко  «Со -
няч не ко ло», М. Ле он то вич «Щед рик», «Ду да рик», «Їхав ко зак на вій нонь ку»
та ін., М. Ли сен ко «А вже вес на», Б. Ля то шин ський «Ту ча», Г. Ген дель
«Dig na re», Д. Пер го ле зі «Sta bat ma ter», А. Скар лат ті «Пре лю дія та фу га» та ін.

Прак тич на ро бо та:
— спів тво рів з ре пер ту а ру ко лек ти ву (додаток 3);
— удос ко на лен ня во каль но- хо ро вих на ви чок, на бу тих у гру пах ос нов -

но го рів ня нав чан ня. 
2.3. Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (18 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів ук ра їн ських і за ру біж них ком по зи -

то рів. 

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (36 год)

Ро бо та з пар ти ту рою, ана ліз її склад них місць.
Мет ро- рит міч ні склад но щі хо ро вих тво рів.
Прак тич на ро бо та:
— спів ка но нів і по лі фо ніч них тво рів.

4. Кон цер тна ді яль ність (108 год)

4.1. Зве де ні ре пе ти ції (88 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня на зве де них ре пе ти ці ях хо ро вих тво рів ре пер ту а ру ко лек -

ти ву (до да ток 3).
4.2. Кон цер тні вис ту пи (20 год)
Під го тов ка до кон цер тних вис ту пів.
Прак тич на ро бо та:
— участь у кон цер тних вис ту пах хо ро во го ко лек ти ву в різ них за хо дах

об лас ті, міс та, ра йо ну, нав чаль но го зак ла ду.
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5. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон цер тний вис туп.
Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні по вин ні зна ти:
— ба зо ві тер мі ни та те о ре тич ні по нят тя з му зич ної гра мо ти й во каль -

но- хо ро во го спі ву; 
— му зич ні жан ри та фор ми; 
— сти лі тво рів; 
— ви мо ги до гі гі є ни й збе ре жен ня го ло су; 
— ви мо ги до спі воць кої пос та ви; 
— ос но ви сце ніч ної куль ту ри; 
— при йо ми ство рен ня му зич но го об ра зу за со ба ми хо ро во го ви ко -

навства;
— про фе сій ні ви мо ги до учас ни ка хо ро во го ко лек ти ву.

Учні по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти ос но ва ми ака де міч но го во каль но- хо ро во го спі ву;
— во ло ді ти хо ро вою пар ти ту рою; 
— во ло ді ти во каль но- ху дож ньою ін то на ці єю та за со ба ми сце ніч ної

ви раз нос ті; 
— во ло ді ти ди на міч ни ми та тем браль ни ми мож ли вос тя ми го ло су; 
— віль но во ло ді ти усі ма ви да ми во каль но- хо ро во го ди хан ня, тех ні кою

спі ву;
— во ло ді ти на вич ка ми ви ко нан ня хо ро вих тво рів у суп ро во ді та a cap -

pel la;
— від чу ва ти й ро зу мі ти стиль то го чи ін шо го хо ро во го тво ру; 
— вмі ти пе ре да ти стиль тво ру за со ба ми хо ро во го ви ко навс тва;
— во ло ді ти на вич ка ми ко лек тив ної спів пра ці;
— ви ко ну ва ти тво ри з кон цер тно го ре пер ту а ру хо ру;

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ ДЛЯ ВО КАЛЬ НО-
 ХОРО ВО ГО КО ЛЕК ТИ ВУ

Ос нов не об лад нан ня Кіль кість, шт.

Му зич ні інс тру мен ти

Акор де он 1 

Ба ян 1 

Бу бон 2 

Дзві ноч ки (ви со кі, низь кі) 1 

Елек тро ор ган 1 

Ка мер тон 1

Кос та ньє ти 3
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Д о  д а  т о к  1

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР МО ЛОД ШО ГО ХО РУ

1. Аляб’єв А. «Зи мо ва до ро га»
2. Бой ко Р. «Аист вер нул ся»
3. Ве бер К. «Ве чір ня піс ня»
4. Ве ри ків ський М. «Ко ти ку сі рень кий»
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Лож ки де рев’яні й ме та ле ві 12

Ма ра ка си 1

Мет ро ном 1

Син те за тор 1

Со піл ка 4

Там бу ри ни 2

Три кут ни ки 2

Фор те пі а но 1

Таб ли ці та пла ка ти

Таб ли ці з нот ної гра мо ти 1 комп.

Пла ка ти для слу хан ня му зи ки 1 комп.

Кар ти ни

Пор тре ти ук ра їн ських ком по зи то рів 1 комп.

Пор тре ти за ру біж них ком по зи то рів 1 комп.



5. Грет рі А. «Су пе реч ка»
6. Дрем лю га М. «Вер бо ва до щеч ка»
7. За ва лі ши на М. «Ми лю би мо вес ну»
8. Ко ло дуб Ж. «Осінь»
9. Кос- А на толь ський А. «Осінь»

10. Кюі Ц. «Осінь»
11. Мяс ков К. «Сні гу рі», «Зи монь ка»
12. Сте по вий Я. «Про ліс ки», «Ще бе та ла пта шеч ка», «Га гі лоч ка»
13. Сте цен ко К. «Ой, на го рі жи то»
14. Ти лик В. «Вес ня ні да рун ки»
15. Фі лі пен ко А. «Зац ві ла в до ли ні»
16. Фільц Б. «До щик», «Жук - жу чен ко», «За єць»
17. Шу ман Р. «Ти хий ве чір»
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4. Кор мін ський М. «Моя ло шад ка по ни»
5. Май бо ро да Г., сл. Ти чи ни П. «Гаї шум лять»
6. Мяс ков К.,сл. Кро то ва І. «Ко мар — пас тух», сл. Ско ма ров сько го В. 

«Сплять над озе ром ялин ки»
7. Ро жав ська Ю. «Ко тик і ми ші» 
8. Та нє єв С. «Гор ные вер ши ны»
9. Тим ко І., сл. Во ронь ка П. «Об лі тав жу ра вель»
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2.  Бріт тен Б. «Різдв’яні гім ни»
3.  Ген дель Г. «Dig na re»
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5. Двор жак О. «Ме ло дія»
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6. Де бю сі К. «Мі сяч не сяй во»
7. Дич ко Л. «Со няч не ко ло»
8. Ка лін ні ков В. «Свя тий Бо же»
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15. Мяс ков К. «Шко ла від чи няє две рі нам свої»
16. Пер го ле зі Д. «Sta bat ma ter»
17. Ре вуць кий Л. «По до ля ноч ка», «Вес нян ка»
18. Ро жав ська Ю. «Зи ма»
19. Скар лат ті А. «Пре лю дія та фу га»
20. Сте цен ко К. «Ве чір ня піс ня»
21. Фільц Б. «Зи мо ва кар тин ка», «Ви шень ки- че ре шень ки» 
22. Чай ков ський П. «Со ло вуш ко»
23. Шос та ко вич Д. «Ро манс»
24. Шу берт Ф. «Бар ка ро ла»
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ПРОГ РА МА ХЛОП ЧА ЧО-  Ю НАЦЬ КОЇ ХО РО ВОЇ КА ПЕ ЛИ

По  ч ат  к о  в и й ,  о с  н о в  н ий  і  в и  щий  р і  в е н ь

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

Хо ро вий спів, як один з ос нов них ви дів му зич но го ви ко навс тва, зай має
важ ли ве міс це у по заш кіль ній ро бо ті. За нят тя з хо ро во го спі ву є важ ли вим
за со бом твор чо го роз вит ку ді тей та юна ків. Він має ряд при та ман них ли ше
йо му особ ли вос тей, од ні єю з яких є ко лек тив на ос но ва ви ко нан ня.

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті за со ба ми
во каль но-  хо ро во го мис тец тва. 

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Пізнавальної, що за без пе чує нав чан ня ос но вам про фе сій но го ака -

де міч но го во каль но-  хо ро во го спі ву; ос нов ним по нят тям і тер мі нам му зич -
ної гра мо ти та соль фед жіо; пра ви лам гі гі є ни й охо ро ни го ло су;

2. Практичної, що спри яє ово ло дін ню на вич ка ми чи тан ня нот, слу -
хо во го кон тро лю, соль фед жу ван ня, зву ко во го пе ред чут тя;

3. Творчої, що за без пе чує роз ви ток му зич них і во каль них здіб нос тей;
фор му ван ня му зич но-  ес те тич но го сма ку; праг нен ня до гар мо нії, умін ня
ба чи ти її в му зи ці, лю ди ні, нав ко лиш ньо му сві ті; пси хо ло гіч но му ви віль -
нен ню та твор чо му роз крит тю осо бис тос ті че рез ви ко нав ський дос від;

4. Соціальної, що спри яє ви хо ван ню гро ма дян ської сві до мос ті, на ці о -
наль ної гід нос ті че рез ви ко нан ня кра щих тво рів віт чиз ня ної му зи ки; фор -
му ван ню на ви ків про фе сій ної вза є мо дії в ко лек ти ві, праг нен ню до ство -
рен ня ком фор тно го, доб ро зич ли во го клі ма ту.

Прог ра ма роз ра хо ва на на хлоп чи ків та юна ків ві ком 5–18 ро ків.
Спе ци фі ка хо ру хлоп чи ків по ля гає у то му, що во каль ний апа рат у них

фор му єть ся з 10–11 ро ків, а у зв’яз ку з му та ці єю го ло су ви ко нав ський вік
три ває, як пра ви ло, до 14 ро ків. От же, на йоп ти маль ні ший тер мін пе ре бу -
ван ня хлоп чи ків у кон цер тно му скла ді хо ру — з 11 до 14 ро ків. 

В умо вах по заш кіль но го нав чаль но го зак ла ду нав чи ти ди ти ну гра мот но
спі ва ти (ово ло ді ва ю чи при цьо му знач ним кон цер тним ре пер ту а ром) і до -
сяг ти ви со ко го ви ко нав сько го рів ня мож на ли ше за ра ху нок ду же ре тель -
но го що річ но го від бо ру ді тей (ві ком 5–8 ро ків) у під го тов чі гру пи та ін ди -
ві ду аль но го спос те ре жен ня за ни ми і вчас но го пе ре ве ден ня хлоп чи ків до
кон цер тно го скла ду, де юні спі ва ки про тя гом ще од но го ро ку не бе руть
учас ті в кон цер тній ді яль нос ті, від пра цьо ву ю чи во каль ну ма не ру та до оп -
ра цьо ву ю чи ре пер ту ар в пов но цін но му хо ро во му ан сам блі.

Нав чаль ні гру пи фор му ють ся з ура ху ван ням ві ку ви хо ван ців, ро ку
нав чан ня й під го тов ле нос ті, дот ри му ю чись по чат ко во го, ос нов но го і ви -
що го рів нів нав чан ня.

У хо ро ві гру пи прий ма ють ді тей, які ма ють во каль но-  му зич ні здіб нос ті
хо ча б мі ні маль но го рів ня, ви яв ля ють ін те рес і ба жан ня до за нять хо ро вим
спі вом.

Ді ти ві ком 5–8 ро ків, які не ма ють по чат ко вої під го тов ки, під час при -
йо му про хо дять во каль не (го ло со ві да ні, ко ор ди на ція слу ху й го ло су, зву -
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ко від тво рен ня) та му зич не тес ту ван ня (на яв ність по чут тя рит му, му зич но го
слу ху та пам’яті). Ді ти ві ком 8 і біль ше ро ків, які ма ють по чат ко ву під го -
тов ку, про хо дять ус не ан ке ту ван ня (мо ти ви ви бо ру та ха рак тер ін те ре су
до за нять у хо ро во му ко лек ти ві, очі ку ва ні ре зуль та ти), во каль но-  му зич не
тес ту ван ня (виз на чен ня рів ня по пе ред ньої під го тов ки, му зич них да них і
во каль них здіб нос тей).

Хо ро ва ка пе ла скла да єть ся з мо лод шо го хо ру (гру пи по чат ко во го рів ня
нав чан ня для ді тей ві ком 5–8 ро ків), під го тов чо го або кан ди дат сько го
скла ду ка пе ли (гру пи ос нов но го рів ня нав чан ня для ді тей ві ком 8–11 ро -
ків), ка пе ли хлоп чи ків та юна ків або кон цер тно го скла ду (гру пи ос нов но го
рів ня нав чан ня для ді тей ві ком 10–14 ро ків та гру пи ви що го рів ня нав чан ня
для юна ків).

Три ва лість нав чан ня у гру пах по чат ко во го рів ня ста но вить 2 ро ки для
5–6-річ них ді тей та 1 рік нав чан ня для ді тей ві ком 7–8 ро ків. За нят тя про -
во дять ся три чі на тиж день по 2 год.

За нят тя з хо ро во го спі ву, му зич ної гра мо ти та соль фед жіо про во дять -
ся ра зом: ді ти от ри му ють те о ре тич ні знан ня й на вич ки соль фед жу ван ня в
про це сі ово ло дін ня тех ні кою спі ву, ро зу чу ван ня хо ро вих тво рів. У пе рі од
під го тов ки до кон цер тних вис ту пів гру по ве за нят тя хо ро во го спі ву мо же
бу ти за мі не не на зве де ну хо ро ву ре пе ти цію.

Нав чан ня у гру пах ос нов но го рів ня (ді ти від 8 до 14 ро ків) від бу ва єть -
ся за га лом про тя гом 5 ро ків.

Ді ти, які ви я ви ли яск ра ву во каль но-  му зич ну об да ро ва ність або ма ють
по пе ред ню під го тов ку, мо жуть прой ти по чат ко ву під го тов ку за прис ко ре -
ним ва рі ан том або бу ти за ра хо ва ни ми від ра зу в гру пи ос нов но го рів ня
нав чан ня. 

Ро бо та ко лек ти ву бу ду єть ся за прин ци па ми здій снен ня між пред мет них
зв’яз ків. За нят тя у ньо му ва го мо до пов ню ють ба зо ві знан ня уч нів зі спі ву,
му зи ки, соль фед жіо.

Фор ми ор га ні за ції за нять:
— гру по ва (хо ро вий спів, му зич на гра мо та та соль фед жіо, ре пе ти ції й

кон цер тні вис ту пи);
— ін ди ві ду аль на (ін ди ві ду аль ний во кал, вив чен ня соль них кон цер тних

но ме рів).
Для роз ши рен ня за галь но го сві тог ля ду ви хо ван ців і фор му ван ня у них

ху дож ньо-  ес те тич но го сма ку ве ли ке зна чен ня ма ють від ві ду ван ня кон цер -
тів, те ат раль них вис тав, зус трі чі з ком по зи то ра ми, про фе сій ни ми му зи кан -
та ми і ви ко нав ця ми, а та кож участь у різ но ма ніт них фес ти ва лях, кон кур -
сах і хо ро вих фо ру мах.

У прог ра мі пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми згід но
По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро бо ти в
по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі ніс терс -
тва ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004, № 651. 

Кон троль ні за нят тя у гру пах по чат ко во го та ос нов но го рів нів про хо -
дять 1 раз на пів річ чя у фор мі від кри то го або під сум ко во го уро ку чи кон -
цер ту для бать ків, а у гру пах ос нов но го та ви що го рів нів — кон цер ту. 

Фор ма ми кон тро лю є: пос тій не спос те ре жен ня за ви хо ван ця ми у про -
це сі за нять, від кри ті та під сум ко ві за нят тя для бать ків і спе ці а ліс тів, які
про во дять ся 1 раз на пів річ чя, пе ре від ні під сум ко ві за нят тя та ви ко нан ня
соль них но ме рів на йоб да ро ва ні ши ми ви хо ван ця ми.
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Прог ра ма є орі єн тов ною, а то му ке рів ник ко лек ти ву мо же вно си ти
змі ни й до пов нен ня у її зміст, вра хо ву ю чи умо ви. Кіль кість го дин та їх ній
роз по діл за те ма ми прог ра ми теж є орі єн тов ни ми. Ке рів ник ко лек ти ву
може сам виз на ча ти до ціль ність та ко го роз по ді лу і вно си ти до прог ра ми
від по від ні ко рек ти ви.

По чат ко вий р і  вень ,  пер ший-дру гий р ік нав чан ня

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)
Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но-  хо ро во го ко лек ти ву. 
Пра ви ла по ве дін ки у во каль но-  хо ро во му ко лек ти ві, нав чаль но му за кла ді.
Ор га ні за цій ні пи тан ня.
Міс це хо ро во го спі ву се ред ос нов них ви дів му зич но го ви ко навс тва.

2. Во каль но-  хо ро ва ро бо та (166 год)
2.1. Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (24 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів: А. Авер кін «Смі шин ка», Е. Бар ко ва

«Мед ведь прос нул ся», Ж. Бі зе Хор хлоп чи ків з опе ри «Кар мен» та ін.
2.2. Спів тво рів (50 год)
Прак тич на ро бо та:
— ви ко нан ня тво рів з ре пер ту а ру мо лод шо го хо ру (до да ток 1). 
2.3. Зас во єн ня во каль но-  хо ро вих на ви чок (92 год)
Пра виль на спі во ча пос та ва ті ла.
Жес ти ди ри ген та-  хор мей сте ра (вступ, силь на до ля, ха рак тер жес ту на

legato, staccato, non legato, marcato).
Ви ди ди хан ня.

№
п/п

Роз діл, те ма 

Кіль кість го дин

усьо го
те о ре тич ні

за нят тя
п рак тич ні

за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но-  хо ро ва ро бо та:
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів; 
спів тво рів; 
зас во єн ня во каль но-  хо ро вих  
навичок 

166
(24)
(50)

(92)

40
24
–
16

126
–
50
76

3. Му зич на гра мо та і соль фед жіо 34 16 18

4. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 12 – 12

5. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 216 54 162
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Зна йомс тво з го ло со вим апа ра том.
Ви со та зву ку, ре гістр.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви для роз вит ку спі во чо го ди хан ня: еко ном ний ви дих на ра ху -

нок 10, 20; ви дих на шип ля чі при го лос ні зву ки ш, с, пф, кх;
— впра ви на фор му ван ня го лос них зву ків, чіт кої дик ції та ар ти ку ля ції

(спів на скла ди: мі-ме-ма-мо-му та ін.);
— впра ви на ви рів ню ван ня хо ро во го уні со ну, вмін ня пов то ри ти за да -

ний звук (на го лос них зву ках и, е, а, у, і, є, ї, ю);
— впра ви на фор му ван ня пра виль ної спі во чої ата ки зву ка (м’якої і

твер дої);
— впра ви на роз ви ток на ви чок ко лек тив но го спі ву (вступ та за кін чення

спі ву ра зом, спів різ но ви со ких зву ків, три ман ня строю, ін то ну ван ня то що).

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (34 год)
Вив чен ня еле мен тар них му зич них по нять і тер мі нів.
Звук, ви со та зву ку, ре гістр.
Мет ро ритм (силь на і слаб ка до лі, такт).
Темп.
Ди на мі ка.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на пов то рен ня за да но го рит міч но го ма люн ка;
— зав дан ня на від тво рен ня оп лес ка ми рит міч но го ма люн ка вив че ної

впра ви чи піс ні;
— спів за ру кою ди ри ген та не ве ли ких вправ і прос тих ме ло дій;
— спів вправ із ди на міч ни ми від тін ка ми;
— впра ви на роз ви ток ме ло дій но го та гар мо ній но го слу ху: виз на чен -

ня на слух ви со ти зву ку, кіль кос ті (один чи два), нап рям ку ру ху ме ло дії,
пос ту по вос ті чи стриб ко вос ті то що.

4. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (12 год)
Участь ви хо ван ців у про ве ден ні ди тя чих ран ків, іг ро вих прог рам,

музич них кон кур сів, му зич них ігор і роз ваг, ро дин них свят, екс кур сій.
Свят ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят, Днів
іме нин ни ка то що.

5. Під сум ко ве за нят тя (2 год)
Під ве ден ня під сум ків ро бо ти ко лек ти ву за рік. Від зна чен ня кра щих ви -

ко нав ців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти: 
— тер мі ни і по нят тя му зич ної гра мо ти і соль фед жіо; 
— ви ди хо рів; 
— бу до ву і прин ци пи ро бо ти го ло со во го апа ра та; 
— про фе сій ні ви мо ги до учас ни ка хо ро во го ко лек ти ву.

Учні по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти по чат ко ви ми на вич ка ми во каль но-  хо ро во го ви ко нан ня;
— во ло ді ти по чат ко ви ми на вич ка ми ко лек тив но го ви ко нан ня;
— ви ко ну ва ти нес клад ні хо ро ві тво ри (до да ток 1).
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Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

(кан ди дат ський склад ка пе ли)

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но-  хо ро во го ко лек ти ву. 
Пра ви ла по ве дін ки у во каль но-  хо ро во му ко лек ти ві, нав чаль но му за -

кла ді. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня. 
Особ ли вос ті хо ро во го спі ву. 
Ко лек тив на при ро да хо ро во го спі ву. 

2. Во каль но-  хо ро ва ро бо та (130 год)

2.1. Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (10 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів: О. Ар хан гель ський, Хо ро вий кон -

церт; Д. Бор тнян ський, Тре тій хо ро вий кон церт; Г. Ген дель «Dig na re»; М. Ле-
 он то вич «Щед рик»; М. Ли сен ко, Хо ро вий кон церт; В. Мо царт «Ave ve -
rum» та ін.

2.2. Спів тво рів (52 год)
Прак тич на ро бо та:
— ви ко нан ня хо ро вих тво рів з ре пер ту а ру ко лек ти ву (до да ток 1). 
2.3. Удос ко на лен ня во каль но-  хо ро вих на ви чок (68 год)
Лан цю го ве ди хан ня.

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го дин

усьо го  те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но-  хо ро ва ро бо та:
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів; 
спів тво рів; 
удос ко на лен ня во каль но- хо ро вих      
нави чок

130
(10)
(52)
(68)

20
10
–
10

110
–
52
58

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 36 18 18

4.
4.1.
4.2.

Кон цер тна ді яль ність:
зве де ні ре пе ти ції;
кон цер тні вис ту пи

72
50
22

–
–
–

72
50
22

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 12 – 12

6. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 254 40 214
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Ата ка зву ка.
Фор му ван ня го лос них зву ків і чіт кість при го лос них.
Хо ро ва пар ти ту ра.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на зак ріп лен ня і роз ви ток во каль но-  хо ро вих на ви чок (ди -

хан ня, зву ко ви до бу ван ня, ін то ну ван ня то що);
— впра ви на ви рів ню ван ня, ут ри ман ня зву ку і хо ро во го уні со ну при

спі ві a cappella (a, o, mormorando);
— впра ви на роз ши рен ня спі во чо го ді а па зо ну;
— впра ви на вив чен ня при йо мів тех ніч но го та ви раз но-  ху дож ньо го

ви ко нан ня (якість зву ку, тем по ві, рит міч ні, ди на міч ні від хи лен ня, ви ко рис -
тан ня зву ко вих ефек тів то що);

— впра ви на роз ви ток тем браль ної звуч нос ті (для дис кан тів — на роз -
ви ток та якість зву чан ня го лов но го зву ку, для аль тів — м’яке, на пов не не
зву чан ня груд но го ре гіс тру);

— вив чен ня хо ро вих тво рів (до да ток 1).

3. Му зич на гра мо та і соль фед жіо (36 год)
Нот ні зна ки.
Тон, пів тон.
Зна ки аль те ра ції.
Такт, му зич ний роз мір (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8).
Лі га.
Ди на міч ні від тін ки.
Прак тич на ро бо та:
— спів вправ на два та три го ло си (з ут ри ман ням строю та ан сам блю);
— спів ін тер ва лів (ч.4, ч.5, в.6, м.6, ч.8);
— спів лан цюж ків акор дів (T-S6/4-D6-T,T-II6/5-D6-T то що);
— рит міч ні дик тан ти;
— спів ме ло дії з лис та.

4. Кон цер тна ді яль ність (72 год)
4.1. Зве де ні ре пе ти ції (50 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня хо ро вих тво рів (до да ток 1).
4.2. Кон цер тні вис ту пи (22 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня ок ре мих дво- і три го лос них тво рів для кон цер тних ви -

ступів;
— кон цер тні вис ту пи.

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (12 год)
Участь ви хо ван ців у про ве ден ні му зич них кон кур сів і фес ти ва лів, му -

зич них ігор і вік то рин, екс кур сій. Свят ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля,
Но во го ро ку, Різ двя них свят, Днів іме нин ни ка то що. 

Від ві ду ван ня опер но го те ат ру та пе рег ляд кон цер тних прог рам.
Зус трі чі з мит ця ми сце ни.

6. Під сум ко ве за нят тя (2 год)
Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

29



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти: 
— пра ви ла ко рис ту ван ня хо ро вою пар ти ту рою;
— при йо ми тех ніч но го і ху дож ньо го ви ко нан ня тво ру;
— фор му ван ня го лос них зву ків і чіт кість при го лос них;
— ви ди ди хан ня.

Учні по вин ні вмі ти:
— ко рис ту ва ти ся ос нов ни ми при йо ма ми ака де міч но го хо ро во го спі ву

(ди хан ня та ви со ка по зи ція, го лов ний звук, фор му ван ня го лос них, хо ро -
вий уні сон);

— во ло ді ти во каль но-  ху дож ньою ін то на ці єю;
— ви ко рис то ву ва ти ди на міч ні й тем браль ні мож ли вос ті го ло су;
— спів пра цю ва ти в ан сам блі; 
— ви ко ну ва ти тво ри з кон цер тно го ре пер ту а ру ко лек ти ву.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  тр е  т і й  р і к  н а в  ч а н  н я

(кон цер тний склад ка пе ли)

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го дин

усьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но-  хо ро ва ро бо та:
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів;
спів тво рів; 
удос ко на лен ня во каль но-  хо ро вих
на ви чок

180
(8)
(90)
(82)

20
8
–
12

160
–
90
70

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 36 18 18

4.
4.1.
4.2.

Кон цер тна ді яль ність:
зве де ні ре пе ти ції; 
кон цер тні вис ту пи

130
(100)
(30)

–
–
–

130
100
30

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня,
свята

12 – 12

6. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 362 40 322
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)
Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но-  хо ро во го ко лек ти ву.
Пра ви ла по ве дін ки у во каль но-  хо ро во му ко лек ти ві, нав чаль но му за -

кла ді. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня. 

2. Во каль но-  хо ро ва ро бо та (180 год)

2.1. Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (8 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів: Б. Ля то шин ський «По не бу кра -

дет ся лу на»; В. Мо царт «Re gi na co e li»; С. Рах ма ні нов «То бі спі ва є мо» та ін.
2.2. Спів тво рів (90 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня хо ро вих тво рів: О. Ар хан гель ський, Хо ро вий кон церт;

Д. Бор тнян ський, Тре тій хо ро вий кон церт; М. Ли сен ко, Хо ро вий кон церт;
А. Шніт ке, Три ду хов них хо ри та ін.

— від пра цю ван ня по чут тя ан сам блю, як в ок ре мій пар тії, так і у хо рі;
— до сяг нен ня штуч но го ан сам блю, рит міч но го й ди на міч но го, за со бів

ви раз нос ті, во каль но-  ху дож ньо го ін то ну ван ня. Від чут тя сти лю тво ру;
— во каль ні впра ви та во ка лі зи для роз вит ку во каль них здіб нос тей і

тех ні ки спі ву;
— по до лан ня ін ди ві ду аль них труд но щів.
2.3. Удос ко на лен ня во каль но-  хо ро вих на ви чок (82 год)
Твер да та при ди хо ва ата ки зву ка.
Зна ки хо ро вої пар ти ту ри.
Особ ли ві при йо ми спі ву й зву ко ві ефек ти.
Гі гі є на та збе ре жен ня го ло су. Ви мо ги до пос та ви спі ва ка.
Прак тич на ро бо та:
— Впра ви на зак ріп лен ня та роз ви ток во каль но-  хо ро вих на ви чок (ди -

хан ня, ви до бу ван ня зву ку, ін то ну ван ня, ар ти ку ля ція, дик ція то що);
— впра ви на від пра цю ван ня ос нов них штри хів (legato, non legato,

staccato, marcato), при йо мів (mormorando, sub P, sub F);
— впра ви на роз ви ток ди хан ня для по зи цій но го від чут тя під не бін ня,

на різ ні ви ди ди хан ня, на роз ви ток ак тив ної спі во чої по зи ції;
— впра ви на ви рів ню ван ня хо ро во го уні со ну при спі ві a cappella;
— впра ви на роз ши рен ня спі во чо го ді а па зо ну;
— впра ви на вив чен ня при йо мів і за со бів тех ніч но го та ви раз но-  ху дож -

ньо го ви ко нан ня (якість зву ку, тем по ві, рит міч ні, ди на міч ні від хи лен ня,
ви ко рис тан ня зву ко вих ефек тів то що);

— впра ви на роз ви ток тем браль ної звуч нос ті та єд нос ті ви ко нан ня по
хо ро вих го ло сах, на вмін ня по єд ну ва ти го лов ний і груд ний ре гіс три (ви ко -
нан ня пе ре хід них зву ків, плав ність пе ре хо ду з од но го ре гіс тру в ін ший).

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (36 год)

Прос тий і склад ний му зич ні роз мі ри (4/4, 5/4, 7/4, 3/8, 5/8, 6/8, 9/8, 12/8).
Ди на міч ні від тін ки.
Тран спо зи ція, мо ду ля ція.
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Прак тич на ро бо та:
— спів вправ на два — чо ти ри го ло си;
— спів ін тер ва лів і виз на чен ня на слух (м.2, б.2, м.3, в.3, ч.4, ч.5, м.6,

в.6, м.7, в.7, ч.8, три то ни);
— спів лан цюж ків акор дів (триз ву ки та їх нє обер тан ня, сеп та кор ди —

D7,II7,VII7,VII7 зм.);
— уск лад не ні рит міч ні дик тан ти;
— спів вправ із лис та.

4. Кон цер тна ді яль ність (130 год)

4.1. Зве де ні ре пе ти ції (100 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня кон цер тних хо ро вих тво рів із ре пер ту а ру ка пе ли (до да-

 ток 1);
— ство рен ня по чут тя ан сам блю в пар тії і в хо рі, між хо ром і со ліс том,

хо ром та інс тру мен том аком па ні а то ра;
— до сяг нен ня об раз нос ті та ви раз нос ті ви ко нан ня, ху дож ньо-  во каль -

но го ін то ну ван ня.
4.2. Кон цер тні вис ту пи (30 год)
Фес ти валь но-  кон цер тні вис ту пи.

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (12 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні му зич них кон кур сів і фес ти ва лів, му -
зич них ігор і вік то рин, екс кур сій. Свят ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля,
Но во го ро ку, Різ двя них свят, Днів іме нин ни ка то що. 

Від ві ду ван ня опер но го те ат ру та пе рег ляд кон цер тних прог рам.
Зус трі чі з мит ця ми сце ни.

6. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти: 
— ба зо ві тер мі ни та по нят тя хо ро во го спі ву, му зич ної гра мо ти й соль -

фед жіо;
— му зич ні жан ри та фор ми;
— сти лі тво рів; 
— ос но ви сце ніч ної куль ту ри; 
— при йо ми ство рен ня му зич но го об ра зу за со ба ми хо ро во го ви ко -

навства.
— пра ви ла гі гі є ни та збе ре жен ня го ло су;
— особ ли вос ті пос та ви спі ва ка;
— ви мо ги до учас ни ка кон цер тно го скла ду ко лек ти ву;

Учні по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти на вич ка ми ан сам бле во го спі ву й во каль но-  ху дож ньою ін -

то на ці єю;
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— ко рис ту ва ти ся ди на міч ни ми і тем браль ни ми мож ли вос тя ми го ло су;
— спів пра цю ва ти у ко лек ти ві;
— віль но во ло ді ти усі ма ви да ми во каль но-  хо ро во го ди хан ня, тех ні кою

спі ву;
— ви ко ну ва ти хо ро ві тво ри у суп ро во ді та a capрella;
— три ма ти ритм у кон тра пунк тно му ру сі го ло сів;
— ви ко ну ва ти тво ри із ре пер ту а ру хо ро во го ко лек ти ву.

Ви  щий  р і  в е н ь ,
п е р  ший  та  н а с  туп  н і  р о  к и  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти во каль но-  хо ро во го ко лек ти ву.
Ор га ні за цій ні пи тан ня. 

2. Во каль но-  хо ро ва ро бо та (250 год)

2.1. Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів (10 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів ком по зи то рів М. Ле он то ви ча,

Б. Ля то шин сько го, В. Мо цар та, М. Му сорг сько го, С. Рах ма ні но ва та ін.
2.2. Спів му зич них тво рів (180 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня тво рів кон цер тно го ре пер ту а ру по пар ті ях та на зве де но -

му гру по во му за нят ті (до да ток 1);
— вив чен ня во каль них тво рів для соль но го ви ко нан ня (до да ток 1);
— вив чен ня соль них фраг мен тів хо ро вих тво рів (до да ток 1).
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№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го дин

усьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Во каль но-  хо ро ва ро бо та:
прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів; 
спів тво рів; 
удос ко на лен ня во каль но-  хо ро вих
на ви чок

250
(10)
(180)
(60)

20
10
–
10

230
–

180
50

3.
3.1.
3.2.

Кон цер тна ді яль ність:
зве де ні ре пе ти ції; 
кон цер тні вис ту пи

144
(110)
(34)

–
–
–

144
110
34

4. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 398 24 374



2.3. Удос ко на лен ня во каль но-  хо ро вих на ви чок (60 год)
Ви мо ги до учас ни ка кон цер тно го скла ду ка пе ли. 
Особ ли ві при йо ми спі ву та зву ко ві ефек ти. 
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на удос ко на лен ня при йо мів хо ро во го ви ко навс тва;
— во каль ні впра ви та во ка лі зи для удос ко на лен ня тех ні ки спі ву. 

3. Кон цер тна ді яль ність (144 год)

3.1. Зве де ні ре пе ти ції (110 год)
Прак тич на ро бо та:.
— вив чен ня кон цер тних хо ро вих тво рів з ре пер ту а ру ка пе ли (до да ток 1);
— ство рен ня му зич но го об ра зу за со ба ми хо ро во го ви ко навс тва;
— від тво рен ня сти лю хо ро во го тво ру та ма не ри ком по зи то ра.
3.2. Кон цер тні вис ту пи (34 год)
Фес ти валь но-  кон цер тні вис ту пи.

4. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви хо ван ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— ба зо ві тер мі ни та по нят тя хо ро во го спі ву, му зич ної гра мо ти й соль -

фед жіо;
— му зич ні жан ри і фор ми;
— сти лі тво рів;
— пра ви ла гі гі є ни та охо ро ни го ло су;
— особ ли вос ті пос та ви спі ва ка;
— ви мо ги до учас ни ка кон цер тно го скла ду ко лек ти ву;
— ос но ви сце ніч ної куль ту ри;
— за со би хо ро во го ви ко навс тва, які зас то со ву ють ся для ство рен ня му -

зич но го об ра зу.

Учні по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти на вич ка ми ан сам бле во го спі ву та во каль но-  ху дож ньою ін -

то на ці єю;
— ко рис ту ва ти ся ди на міч ни ми і тем браль ни ми мож ли вос тя ми го ло су;
— спів пра цю ва ти у ко лек ти ві;
— віль но во ло ді ти усі ма ви да ми во каль но-  хо ро во го ди хан ня, тех ні кою

спі ву;
— три ма ти ритм у кон тра пунк тно му ру сі го ло сів;
— ви ко ну ва ти хо ро ві тво ри у суп ро во ді та a ca рpella;
— ви ко ну ва ти тво ри із ре пер ту а ру хо ро во го ко лек ти ву.



ОРІ ЄН ТОВ НИЙ ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ ДЛЯ ВО КАЛЬ НО- 
 ХОРО ВО ГО КО ЛЕК ТИ ВУ

БІБ ЛІ ОГ РА ФІЯ

1. Алиев Ю.Б. Пе ние на уро ках му зы ки. — М.: Прос ве ще ние, 1978.
2. Андреева Л., Бондарь М., Локтев В. Ис кусс тво хо ро во го пе ния. —

М.: Гос му зиз дат, 1963.
3. Горбенко С. Ди тя че хо ро ве ви хо ван ня. — К.: 2000.
4. Иванов-Радкевич А. О вос пи та нии ди ри же ра. — М.: Му зы ка , 1973. 
5. Ме то ди ка му зич но го ви хо ван ня ді тей дош кіль но го та мо лод шо го

шкіль но го ві ку / За ред. С.Шо ло мо вич. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1979.
6. Падалко Л. Ви хо ван ня ан сам блю в хо рі. — К.: 1969.
7. Прак ти ка та ме то ди ка ро бо ти з хо ром мо лод ших кла сів / За ред.
І. За хар жев сько го. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1978.

Основне обладнання Кількість, шт.

Му зич ні інс тру мен ти

Акор де он 1

Ба ян 1

Бу бон 2

Дзві ноч ки (ви со кі, низь кі) 1 комп.

Елек тро ор ган 1

Ка мер тон 1

Кос та ньє ти 3 

Лож ки де рев’яні й ме та ле ві 12 

Ма ра ка си 1 комп.

Мет ро ном 1 

Син те за тор 1 

Со піл ка 4 

Там бу ри ни 2 

Три кут ни ки 2 

Фор те пі а но 1 

Таб ли ці та пла ка ти

Таб ли ці з нот ної гра мо ти 1 комп.

Пла ка ти для слу хан ня му зи ки 1 комп.

Кар ти ни

Пор тре ти ук ра їн ських ком по зи то рів 1 комп.

Пор тре ти за ру біж них ком по зи то рів 1 комп.
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Д о  д а  т о к  1

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР МО ЛОД ШО ГО ХО РУ

1. Авер кін А. «Смі шин ка»
2. Бар ко ва Е. «Мед ведь прос нул ся»
3.Бі зе Ж. Хор хлоп чи ків з опе ри «Кар мен»
4. Глад ков Г. «Вол шеб ные сло ва»
5. Глад ков Г. «Лес ные бу сы»
6. Глад ков Г. «Міс тер Жук»
7. Глад ков Г., сл. Лі ва но ва В. Хор прид вор них з м/ф «По сле дам бре -

мен ских му зы кан тов»
8. Дуб ра він Я. «Пес ня о зем ной кра со те»
9. Дуб ра він Я. «Я ма люю»

10. Дуб ра він Я. «Ко жа ный мяч»
11. Жур бін А., сл.Си няв сько го П. «В не ко то рой шко ле, в не ко тором 

клас се»
12. Зуб ков О. «Чо бо тя та- дро бо тя та»
13. Зуб цов Є. «Бес по кой ные маль чиш ки»
14. Ки ри лі на І. «У до ли ні се ред лі та»
15. Ки ри лі на І. «Спі ва ють ді ти»
16. Кри ла тов Є. «Пе сен ка о сне жин ке»
17. Ле ві на З. «Пі сень ка про Плім»
18. Пар цха лад зе М. «Кто по со лил мо ре»
19. Своль нен Н. «Вос по ми на ния о ка ни ку лах»
20. Си рот кін Е., сл.За хо де ра Б. «На уро ке от дох нем»
21. Ті лі чє є ва Є., «Лес ной кон церт»
22. Ук ра їн ська на род на піс ня «Два пів ни ки»
23. Ук ра їн ська на род на піс ня «Та й орав му жик край до ро ги»
24. Ук ра їн ська на род на піс ня «Вий шли в по ле ко са рі»
25. Хро му шин О. «Грип»
26. Шев чен ко Ю. «Пі сень ка Кен гу рят ки»
27. Шев чен ко Ю. «Ди во-  міс то нав па ки»

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ КОН ЦЕР ТНИЙ РЕ ПЕР ТУ АР
КА ПЕ ЛИ ХЛОП ЧИ КІВ І ЮНА КІВ

1. Ар хан гель ський О. Хо ро вий кон церт «По миш ляю день страш ний»
2. Бор тнян ський Д. Тре тій хо ро вий кон церт
3. Бор тнян ський Д. «Мно гая лі та»
4. Брамс Й. «Піс ні ко хан ня»
5. Ген дель Г.Ф. «Dignare»
6. Гре ча ні нов О. «Вос клик ни те Гос по де ви вся зем ля»
7. Гру зин ська піс ня «Піс ня ви ног рад ної ло зи»
8. Ди нєв Б. «Раз бой ни ка бла го ра зум но го»
9. Зу биць кий В. «Дрим ба»

10. Ле он то вич М. «Щед рик»
11. Ле он то вич М. «От че наш»
12. Ле он то вич М. «Чор нуш ко-  душ ко»
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13. Ли сен ко М. Хо ро вий кон церт «Ка мо пой ду от ли ця тво є го, Гос по ди»
14. Лот ті А. «Miserere»
15. Ля то шин ський Б. «По не бу кра дет ся лу на»
16. Мор рі ко не Е., об роб ка для хо ру По ни К. «Од но го ра зу в Аме ри ці»
17. Мо царт В.  «Lacrimoza»
18. Мо царт В. «Ave verum»
19. Мо царт В. «Regina coeli»
20. Му сорг ський М. «Ан гел во пі я ше бла го дат ний»
21. Мю зикл, аран жу ван ня Тол ма чо ва Р. «Ol’ man river»
22. Нег ри тян ський спі рі чу ел «My Lord»
23. Орф К. «Кар мі на бу ра на», №№ 13,14
24. Пу ленк Ф. «Stabat Mater»
25. Рах ма ні нов С. «То бі спі ва є мо»
26. Свєш ні ков А. Бо ле ро
27. Сві дер В. «Cantus gloriosus»
28. Сен-  Санс К. Бо ле ро 
29. Сте цен ко К. «Ми лість спо кою» 
30. Сте цен ко К. «Бла гос ло ви, ду ше моя, Гос по ди»
31. Та нє єв С. «Пос мот ри, ка кая мгла»
32. Та нє єв С. «Ве чер»
33. Тор ма хо ва В. «Сім екс пре сій на вір ші японських по е тів»
34. Ук ра їн ська на род на піс ня «На ву ли ці скрип ка грає»
35. Ук ра їн ська на род на піс ня, аран жу ван ня В.Мих но вець ко го,

адап та ція для хо ру Р. Тол ма чо ва«Ой по леч ко-  по ле»
36. Фо ре Г. Кант Жа на Рас пі на
37. Франк Ц. «Panis Angelius»
38. Франк Ц. Пса лом № 150
39. Шніт ке А. Три ду хов них хо ри
40. Яци не вич О. «Бо го ро ди це, ді во, ра дуй ся»
41. Яци не вич О. «Свя ту пра вос лав ну ук ра їн ську цер кву»
42. Яци не вич О. «Чу ти дзві нок»
43. Яци не вич О. «Ой в Єру са ли мі»
44. Яци не вич О.Ко ляд ка «Бог ся рож дає»
45. Яци не вич О. «Доб рий ве чір»

Д о  д а  т о к  2

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР ТВО РІВ
ДЛЯ ВИВ ЧЕН НЯ НА ФОР ТЕ ПІ А НО

(ФА КУЛЬ ТА ТИВ)

По  ч ат  к о  в и й  р і  в е н ь

1. Ан сам блі: Бет хо вен Л. Марш з му зи ки до «Афін ських ру їн» Глін ка 
М. Кра ков’як

2. Бах І. Ма лень ка пре лю дія
3. Бет хо вен Л. Со на ти на
4. Ге ді ке А. Ва рі а ції C-dur
5. Ка ба лев ський Д. Кло у ни
6. Май ка пар С. Ме те лик
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7. Рюн грок В. Го ре ляль ки
8. Ха ча ту рян К. Сум на пі сень ка
9. Шев чен ко Ю. Ка нон

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь

1. Ан сам блі: Гав ри лін В. Поль ка з ба ле ту «Аню та» Про коф’єв С. Га вот
з кла сич ної сим фо ні ї П ро коф’єв С. Марш із му зи ки до опе ри 
«Лю бов до трьох апель си нів» Сві рі дов Г. Валь с Ха ча ту рян К. Му 
зи ка до ба ле ту «Чіп по лі но»

2. Бах І. Ма лень ка пре лю дія
3. Бах І. – Ка ба лев ський Д. Ор ган на пре лю дія та фу га
4. Бах І. Ін вен ції
5. Бет хо вен Л. Лег ка со на та /f-moll,Es- dur/
6. Бет хо вен Л. До Елі зи
7. Бер ко вич І. Ук ра їн ська на род на піс ня
8. Гріг Е. Вальс
9. Гріг Е. Лі рич на п’єса

10. Гріг Е. По е тич на кар тин ка
11. Дрем лю га М. Лі рич на піс ня
12. Ка ба лев ський Д. Ва рі а ції на ук ра їн ську те му
13. Ка ба лев ський Д. По віль ний вальс
14. Ко сен ко В. Еле гія
15. Ко сен ко В. Ме ло дія
16. Ко сен ко В. Етюд
17. Кле мен ті М. Со на ти на
18. Май ка пар С. Ва рі а ції
19. Мо царт В. Со на та /C-dur/
20. Мо царт В. Со на ти на
21. Ха ча ту рян А. Вальс із дра ми «Мас ка рад»
22. Чай ков ський П. Осін ня піс ня. Нок тюрн
23. Чер ні К. Етю ди /3–4 зо ши ти/
24. Чер ні К. Опус 299. Етю ди (1 зо шит)
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ПРОГ РА МА КО ЛЕК ТИ ВУ ЕСТ РАД НОЇ ПІС НІ

Ви  щий  р і  в е н ь

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

Прог ра ма ро бо ти ко лек ти ву ест рад ної піс ні є над зви чай но ак ту аль -
ною, ос кіль ки су час на ест рад на піс ня ста ла най по пу ляр ні шим му зич ним
жан ром. Під час за нять у ко лек ти ві ді ти от ри му ють не об хід ні знан ня у га -
лу зі сві то вої та ук ра їн ської куль ту ри, ак тор ські на вич ки та на вич ки
вільно го спіл ку ван ня з ау ди то рі єю, умін ня дос ко на ло во ло ді ти го ло со вим
апа ра том.

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті за со -
бами ест рад ної піс ні. 

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Пізнавальної, що за без пе чує оз на йом лен ня з кра щи ми зраз ка ми

сві то вої му зич ної куль ту ри; ово ло дін ня му зич но- те о ре тич ни ми знан ня ми.
2. Практичної, що спри яє фор му ван ню на ви чок ест рад но го во ка лу.
3. Творчої, що за без пе чує під ви щен ня май стер нос ті ви ко рис тан ня ос -

нов них якос тей спі во чо го го ло су; фор му ван ня му зич но- ес те тич но го сма ку
та роз ши рен ня за галь но го сві тог ля ду, ви хо ван ня гар мо ній но роз ви не ної
осо бис тос ті; по шу ку но вих під хо дів до ко лек тив ної імп ро ві за ції.

4. Соціальної, що спри яє ви хо ван ню гро ма дян ської сві до мос ті, на ці о -
наль ної гід нос ті че рез ви ко нан ня кра щих тво рів віт чиз ня ної му зи ки;
форму ван ню на ви ків про фе сій ної вза є мо дії в ко лек ти ві, праг нен ню до
ство рен ня ком фор тно го, доб ро зич ли во го клі ма ту.

До ко лек ти ву вхо дять ви хо ван ці ві ком від 12 до 18 ро ків. Прий ма ють -
ся усі ба жа ю чі. При за ра ху ван ні до сту дії у них пе ре ві ря ють ся му зич ний
слух, го лос, від чут тя рит му, му зич на пам’ять, груд ний і го лов ний ре гіс три.

Спе ци фі ка ро бо ти сту дії пе ред ба чає те о ре тич не оз на йом лен ня ви хо -
ван ців з ос нов ни ми му зич ни ми, лі те ра тур ни ми та во каль ни ми знан ня ми,
прак тич ну ро бо ту зі ство рен ня ху дож ньо го об ра зу, ос нов сце ніч но го ру ху
та рит мі ки. При вик ла дан ні те о ре тич но го ма те рі а лу ви ко рис то ву ють ся
такі ме то ди ро бо ти як роз по відь, по яс нен ня, бе сі да, де монс тра ція то що.

Прог ра ма при 9-го дин но му на ван та жен ні на тиж день орі єн тов но
розра хо ва на на нав чан ня про тя гом 2 ро ків із нас туп ним роз по ді лом за -
нять на гру по ві та ін ди ві ду аль ні від по від но: 1-й рік нав чан ня — 5 год на
тиж день; 2-й рік нав чан ня — 4 год на тиж день — гру по ві; 5 — ін ди ві ду аль -
ні. Роз по діл нав чаль но го часу про во дить ся за ре зуль та тив ніс тю зас во єн ня
уч ня ми пос тав ле них нав чаль них і твор чих зав дань. Ро бо та ко ле кти ву здій -
сню єть ся за прин ци па ми ін тег ра ції за галь ної се ред ньої та по заш кіль ної ос -
ві ти, здій снен ня між пред мет них зв’яз ків. За нят тя в ко лек ти ві сут тє во до -
пов ню ють та кий роз діл шкіль ної прог ра ми, як му зи ка, соль фед жіо, спі ви.

В уч нів ві ком від 12 до 18 ро ків від бу ва ють ся про це си му та ції або
постму та ції, то му в цей пе рі од особ ли во важ ли вою є ро бо та з пос та нов ки
їх ньо го го ло су.

Зав дан ням ке рів ни ка є нав чан ня пра виль но му спі ву у всьо му йо го
ком плек сі: зву ко ут во рен ня, ве ден ня зву ку, ди хан ня, дик ція. Під час ро бо ти
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над чис то тою ін то ну ван ня од но час но слід вчи ти лег кос ті, дзвін кос ті та
зву ко час тот но му віб ра то, на ту раль нос ті зву чан ня го ло су. Слід роз кри ва -
ти твор чу ін ди ві ду аль ність ви ко нав ця, при щеп лю ва ти куль ту ру спі ву,
обері га ти ді тей і під літ ків від ма нір нос ті й нас лі ду ван ня чи дуб лю ван ня
майс трів ест ра ди. 

Во каль на ро бо та по вин на про во ди ти ся на дос туп но му му зич но му
мате рі а лі. При ро бо ті над во ка лом під му зич ний суп ро від не об хід но урів -
но ва жу ва ти звуч ність. При цьо му спів без мік ро фо ну або зов сім не до пус -
ти мий, або до пус ти мий при ма лій гуч нос ті фо ног ра ми, інак ше мож ли ве
фор су ван ня го ло су ви ко нав ця. Неп ра виль не во каль не ви хо ван ня, не до -
три ман ня гі гі є ни спі во чо го го ло су шкід ли во впли ває на стан го ло со во го
апа ра та та ес те тич ний роз ви ток як ви ко нав ців, так і слу ха чів. Увесь про цес
пос та нов ки та зміц нен ня го ло су, ви рів ню ван ня ре гіс трів має бу ти над зви -
чай но обе реж ним і пос ту по вим і, ба жа но, про во ди ти ся під кон тро лем
лікаря- фо ні а то ра. Ке рів ник гур тка має бу ти доб ре обіз на ним з ана то мі єю
і фі зі о ло гі єю ди халь но го та го ло со во го апа ра та лю ди ни.

Піс ня — не тіль ки му зич но- во каль ний твір, але й лі те ра тур ний. То му
ви хо ван ці ма ють зна ти бу до ву піс ні, як лі те ра тур но го тво ру, як сфе ри емо -
цій но го жит тя лю ди ни, умі ти емо цій но пе ре во ди ти зміст тек сту піс ні у від -
по від ні фор ми ви раз нос ті.

Ос кіль ки ест рад ний жанр ви ма гає ви до вищ нос ті, особ ли ве зна чен ня
має ро бо та над сце ніч ним офор млен ням ре пер ту а ру. При цьо му ви ко рис -
то ву єть ся все для най пов ні шо го роз крит тя ху дож ньо го об ра зу : плас ти ка
(та нець або йо го еле мен ти), світ ло, те ат ра лі зо ва на дія то що. Сце ніч ним
офор млен ням но ме рів най кра ще зай ма ти ся піс ля зас во єн ня му зич но- во -
каль но го ма те рі а лу. 

Слід до мага ти ся сво бо ди та не ви му ше нос ті му зич но- ру хо вих вправ.
Ок рім рит мі ки, не об хід но про во ди ти за нят тя з вив чен ня еле мен тів сце ніч -
ної дії у різ них впра вах, іг рах, етю дах. Ос нов не зав дан ня — роз ви ток спо -
с те реж ли вос ті, во льо вих якос тей, уя ви, твор чої іні ці а ти ви, емо цій ної чут -
ли вос ті ху дож ньої ви гад ки. При під го тов ці кон цер ту пот ріб но вра ху ва ти,
що дія має бу ти ди на міч ною, без об тяж ли вих па уз і ве ли кої кіль кос ті слів
ве ду чих. Швид кі ме ло дії слід чер гу ва ти з по віль ни ми. Ба жа но об’єд ну ва ти
весь кон церт єди ною по зи тив ною іде єю, сце на рі єм або ство рю ва ти кон -
цер т-вис та ву. У та ко му ви пад ку є мож ли вість го во ри ти про ство рен ня те -
ат ру піс ні або те ат ру ест ра ди.Важ ли ве зна чен ня у сприй нят ті ви ко нав ця
гля да ча ми має йо го зов ніш ній виг ляд, а то му уч ні ма ють зна ти іс то рію
роз вит ку кос тю му, зок ре ма, сце ніч но го, від мін ність йо го від по бу то во го
та свят ко во го. Слід оз на йо ми ти їх з де ко ра тив ною кос ме ти кою, по яс ни ти
по нят тя «імідж спі ва ка».

Для ус піш ної ді яль нос ті ко лек ти ву ду же важ ли вою є са мос тій на ро бо -
та уч нів, сві до ма, на по лег ли ва, ко піт ка пра ця. Уч ні по вин ні зна йо ми ти ся з
віт чиз ня ною та за ру біж ною кла сич ною му зи кою, іс то рич ним роз вит ком
ест ра ди, джа зом, ма со вою піс нею, твор чіс тю ком по зи то рів, по е тів- піс ня -
рів і ви ко нав ців. Слід ор га ні зо ву ва ти ре гу ляр ні від ві ду ван ня кон цер тів з
нас туп ним об го во рен ням.

Ви бір ре пер ту а ру для ко лек ти вів ест рад ної піс ні — од не з го лов них
зав дань ке рів ни ка, ад же пра виль но пі діб ра ний ре пер ту ар спри я ти ме твор -
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чо му зрос тан ню ко лек ти ву, виз на чить йо го твор че об лич чя, доз во лить
вір но розв’язу ва ти ви хов ні зав дан ня. Ре пер ту ар по ви нен бу ти ху дож ньо
якіс ним, су час ним, від по ві да ти ві ко вим особ ли вос тям ви ко нав ців, за галь -
но люд ським мо раль но- ес те тич ним цін нос тям. Му зич ні сти лі, ма не ри та
сти лі ви ко нан ня пі сень по вин ні від по ві да ти сю же ту тво рів, ін ди ві ду аль -
нос ті уч нів, їх нім во каль ним та ак тор ським здіб нос тям, бу ти су час ни ми та
мод ни ми. Ство рю ю чи ре пер ту ар, слід ке ру ва ти ся нас туп ни ми прин ци па -
ми: ху дож ньою цін ніс тю, ви хов ним зна чен ням, дос туп ніс тю му зич но го та
лі те ра тур но го тек сту, різ но ма ніт ніс тю жан ро вої й му зич ної сти ліс ти ки,
ме ло дій ніс тю, ці ка віс тю, ро ман тич ніс тю, від по від ніс тю ві ку ви ко нав ців,
рит міч ніс тю та рух ли віс тю, ло гі кою ком по нов ки кон цер тної прог ра ми
або соль но го вис ту пу ок ре мо го ви ко нав ця.

Для ес те тич но го ви хо ван ня уч нів, роз ши рен ня їх ньо го сві тог ля ду
вели ке зна чен ня ма ють зус трі чі з ком по зи то ра ми, про фе сій ни ми му зи кан -
та ми та ви ко нав ця ми, від ві ду ван ня кон цер тів, участь у різ но ма ніт них
фести ва лях і кон кур сах.

У прог ра мі пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми згід но
По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро бо ти в
по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі ніс -
терства ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004, № 651.

Пе ре вір кою знань, умінь і на ви чок уч нів є пуб ліч ні вис ту пи спо чат ку
для бать ків і дру зів, по тім твор чі зві ти й кон цер ти, участь у кон кур сах і
фес ти ва лях, вис ту пи по ра діо та те ле ба чен ню. 

Прог ра ма є орі єн тов ною. 
Ке рів ник ко лек ти ву мо же вно си ти змі ни й до пов нен ня у її зміст, пла -

ну ю чи свою ро бо ту з ура ху ван ням ста ну ма те рі аль но- тех ніч ної ба зи за -
кладу, ін те ре сів ви хо ван ців то що. 

Роз по діл го дин за те ма ми теж є орі єн тов ним. Ке рів ник, вра хо ву ю чи
під го тов ку ви хо ван ців, мо же внес ти ко рек ти ви до прог ра ми та виз на чи ти
кіль кість го дин, не об хід них для зас во єн ня від по від ної те ми. 

Ви  щий  р і  в е н ь ,  п е р  ший - д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2. Піс ня- му зич ний твір 30 20 10

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Піс ня- во каль ний твір:
мис тец тво спі ву; 
спі во че зву ко ут во рен ня;
ово ло дін ня ви ко нав ськи ми на вич -   
ка ми

170
(38)
(50)
(82)

95
19
38
38

75
19
12
44

4. Піс ня- лі те ра тур ний твір 58 40 18

5. Сце ніч ний об раз 58 34 24
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя ( 2 год )

Оз на йом лен ня з те ма ми за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про ве -
дення.

Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві.
Ор га ні за цій ні пи тан ня. 
Ест ра да, як один із ос нов них ви дів му зич но го ви ко навс тва.

2. Піс ня — му зич ний твір ( 30 год )

Фі зи ка зву ку. Ви со та (час то та ко ли вань): го ло со вий ді а па зон, слу хо -
вий ді а па зон, ульт раз вук, інф раз вук.

Си ла (амп лі ту да ко ли вань): ниж ній і вер хній по ро ги чут ли вос ті, бо -
льо вий по ріг.

Ди на міч ність. 
Три ва лість. 
Тембр. Обер то ни. Му зич ний слух. Від чут тя рит му. Му зич на пам’ять.

Емо цій ність му зи ки.
Ме ха нізм зву ко ут во рен ня у при ро ді. Зву ко ут во рен ня у тва рин і лю ди -

ни. Бі о ло гія зву ку: ді аф раг ма, ле ге ні, тра хеї, брон хи, реб ра, м’язи, гор тань,
го ло со ві щі ли ни.

Дру га сиг наль на сис те ма. Ар ти ку ля цій ний апа рат (гор тань, рот, гу би,
зу би, язик, ще ле пи, вер хнє та ниж нє під не бін ня ). 

Уяв лен ня про ха рак тер му зич но го тво ру. 
За со би му зич ної ви раз нос ті, як чин ни ки ство рен ня му зич но го об ра зу:

ме ло дія, гар мо нія, фак ту ра, ритм, ди на мі ка, темп, тембр. 
Уяв лен ня про три ва лість, такт, му зич ні роз мі ри (2/4, 3/4, 4/4 ). Різ ні ви -

ди син коп. Особ ли вос ті тан цю валь них рит мів. 
Мо тив. Фра за. Це зу ра. Ре чен ня. Ка ден ція. 
Бу до ва тво ру: вступ, вик ла ден ня те ми, роз ви ток, куль мі на ція, реп ри за,

ко да. Ви ди куль мі на цій та їх нє зна чен ня. 
Ос нов ні му зич ні фор ми. Пе рі од. Куп лет но- ва рі а цій на фор ма. Ва рі а -

цій ність і ва рі ан тність. Фор ма блю зу. 
Прак тич на ро бо та. Аналіз творів класики, сучасної камерної та

естрадної музики з точки зору засобів музичної виразності, мелодійної лі-
нії, форм, кульмінації та створення художнього образу в цілому.
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№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

6. Му зич но- ос віт ні бе сі ди 12 6 6

7. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 12 – 12

8. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 344 197 147



3. Піс ня — во каль ний твір (170 год)

3.1. Мис тец тво спі ву (38 год)
Оз на йом лен ня уч нів з ос но ва ми во каль но го ест рад но го мис тец тва, ос -

нов ни ми спі во чи ми на вич ка ми, гі гі є ною та збе ре жен ням го ло су.
Го ло со вий інс тру мент: бас, ба ри тон, те нор, кон траль то, мец цо- соп ра -

но та соп ра но. 
Го ло со ві ре гіс три. 
Спі во чі ус та нов ки. По ло жен ня ту лу ба, рук, ніг, го ло ви, шиї під час

ака де міч но го та ест рад но го спі ву. 
Бель кан то. 
Дра ма тич не нап рав лен ня, емо цій ність. 
Мис тец тво спі ву — мис тец тво ди хан ня. Спів від но шен ня вди ху та ви -

ди ху за леж но від ха рак те ру му зи ки, дов жи ни му зич ної фра зи. Ата ка зву ку:
твер да (жорс тка), м’яка та при ди халь на. Мо бі лі за ція всьо го ар ти ку ля цій -
но го апа ра та.

Прак тич на ро бо та:
— ово ло дін ня на вич ка ми ниж ньо ре бер но го ди хан ня;
— впра ви на ди хан ня на од но му зву ці з пос ту по вим збіль шен ням йо го

три ва лос ті та ін ші впра ви;
— ово ло дін ня на вич ка ми твер дої та м’якої ата ки го ло су.

3.2. Спі во че зву ко ут во рен ня (50 год)
Вив чен ня ме ха ніз му спі во чо го зву ко ут во рен ня. 
Опо ра та спі во чі від чут тя. 
Ко ор ди на ція між си ла ми підзв’яз ко во го та надзв’яз ко во го тис ку. Роль

гор та ні. 
Ви рів ню ван ня ре гіс трів. Зміц нен ня се ред ньої та ниж ньої час ти ни ді а -

па зо ну го ло су. 
Ви роб лен ня спі во чо го зву ко час тот но го віб ра то. 
Спів ок ре мих зву ків, ста лих сту пе нів, зву ко ря ду то що. 
Зна йомс тво з ве ден ням зву ку: legato та non legato.
Прак тич на ро бо та:
— роль ар ти ку ля цій но го апа ра та у во ка лі за ції та ок руг лен ні го лос них.

Ви рів ню ван ня го лос них при спі ві вправ на «і – є – а – о – у» в по єд нан ні з
різ ни ми при го лос ни ми, а та кож ви рів ню ван ня та ок руг лен ня їх у кон крет -
них во каль них тво рах;

— ро бо та над роз ши рен ням ди на міч но го ді а па зо ну;
— ро бо та над роз ши рен ням зву ко ви сот но го ді а па зо ну;
— ро бо та над якіс тю зву ку.

3.3. Ово ло дін ня ви ко нав ськи ми на вич ка ми (82 год)
Пос лі дов ність ово ло дін ня ви ко нав ськи ми на вич ка ми: 
а) оз на йом лен ня з во каль ною пар ті єю (прог ра ван ня або соль фед жу -

ван ня) та її спів за вер баль ним і му зич ним тек ста ми; 
б) ана ліз і ко рек ція ди хан ня, всту пів, фра зу ван ня; поз на чен ня мо мен -

тів всту пів і взят тя ди хан ня у нот но му та лі те ра тур но му тек стах; 
в) спів у ру сі; 
г) про цес вжи ван ня в ху дож ній об раз, ко ор ди на ція дій. Слу хо вий кон -

т роль. Ви хо ван ня сві до мо го став лен ня до спі ву. Роз ви ток во каль но го слу ху.
Зву ко вий ба ланс між ви ко нав цем во каль ної пар тії та аком па не ментом.
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Прак тич на ро бо та:
— спів не фор со ва ним го ло сом на зруч них по зи ці ях;
— спів не фор со ва ним го ло сом на нез руч них по зи ці ях;
— зна йомс тво з еле мен та ми джа зо во го спі ву. Ви ко нан ня вправ і фраг -

мен тів тво рів із ви ко рис тан ням різ них во каль них при йо мів.

4. Піс ня — лі те ра тур ний твір (58 год)

Роз ви ток сю же ту та йо го ва рі ан тність (по ліч лен ність) — зав’яз ка, роз -
ви ток дії, куль мі на ція, розв’яз ка. 

Мо тив як еле мент сю же ту. Мо тив — те ма — ху дож ній об раз. Емо цій -
ність об ра зу. Сю жет і фа бу ла. 

Ри ма. Слов’янсь ка ри ма та ри ма в мо вах на ро дів сві ту. Тав то ло гіч на
ри ма. Гли бо ка ри ма. Ба га та та бід на ри ми. Скла де на ри ма. Від кри ті та
зак ри ті ри ми. Чо ло ві чі та жі но чі ри ми. 

Вір шоз навс тво: ев фо ні ка — вчен ня про по єд нан ня зву ків; мет ри ка
(рит мі ка) — вчен ня про бу до ву вір ша; стро фі ка (ри ма у тек сті) — вчен ня
про по єд нан ня вір шів (строф).

Рит мі ка вір ша. Ак цен ту а ція. 
Зміст і фор ма. Тро пи та фі гу ри. Це зу ра. 
Дик ція та ос нов ні пра ви ла ор фо е пії: ви мо ва при го лос них і го лос них,

ви мо ва при го лос них у се ре ди ні, на по чат ку і в кін ці сло ва, вір ний на го лос
у сло вах, пра ви ла ло гі ки мо ви. Ха рак тер спі во чої дик ції за леж но від
харак те ру му зи ки та зміс ту тво ру. Емо цій ність.

Спі вак — не ді йо ва осо ба тво ру, а роз по ві дач. 
Прак тич на ро бо та:
— ро бо та над ско ро мов ка ми;
— ро бо та з куль ко вим на пов ню ва чем ро то вої по рож ни ни;
— чіт ке чи тан ня тек сту по віль но з по даль шим прис ко рен ням до тем пу

ско ро мо вок;
— спро би вір шу ван ня. 

5. Сце ніч ний об раз ( 58 год )

Особ ли вос ті сце ніч ної уя ви. Сце ніч на дія як дія в пев них умо вах. Сце -
ніч на умов ність як ху дож ня ви гад ка. Ці лес пря мо ва ність, до ціль ність, ло гі -
ка та пос лі дов ність, дос то вір ність, ори гі наль ність — най важ ли ві ші оз на ки
сце ніч ної дії.

Ху дож ній об раз і йо го ре а лі за ція. 
Зов ніш ній виг ляд ви ко нав ця. Імідж. Скан дал. 
Іс то рія роз вит ку кос тю ма і, зок ре ма, сце ніч но го. Від мін ність сце ніч но -

го кос тю ма від по бу то во го та свят ко во го. Ком по зи ція й ко ло ру ван ня кос -
тю ма. Ди зайн кос тю ма.

Де ко ра тив на кос ме ти ка. 
Мо да. 
Тех ніч ні за со би. Мік ро фо ни: ву гіль ні, ди на міч ні, кон ден са тор ні. Ра -

діо мік ро фо ни. Мік шер ні пуль ти. Під си лю ва чі. Акус тич ні сис те ми.
Моніто ри. Об роб ка зву ку та, зок ре ма, го ло су. Світ ло й ко лір на сце ні.
Світ ло- ефек ти. Ла зер. Ві де о роз гор тка. Ана ло го ві та циф ро ві но сії зву ко -
вої ін фор ма ції.

44



Прак тич на ро бо та:
— впра ви на плас ти ку рук, ніг. Пос та нов ка хо ди та пос та ви;
— впра ви на во каль но- ру хо ву ко ор ди на цію. Під по ряд ку ван ня ру ху

ха рак те ру му зи ки й тек сту;
— імі та ція зву ків тва рин. Го ло со ве та ді йо ве обіг ру ван ня ка зок про

тва рин;
— впра ви на ува гу. Впра ви на не об хід ність здій снен ня дій у зап ро по -

но ва них обс та ви нах (вип рав да ність дії: «Чо му я це роб лю ? Для чо го я це
роб лю ?»);

— етю ди- ім про ві за ції в зап ро по но ва них умо вах (дія в умо вах ви гад ки,
дія з пев ни ми пред ме та ми);

— впра ви на роз ви ток об раз них уяв лень. Ство рен ня не ве ли ких опо ві -
дань на за да ні те ми та участь у них в якос ті го лов но го ге роя й ви ко нав ця;

— ро бо та з мік ро фо ном. Ро бо та зі зву ко під си лю валь ною апа ра ту рою. 
— участь у кон цер тах, ог ля дах, кон кур сах, фес ти ва лях і зйом ках те ле -

ба чен ня.

6. Му зич но-ос віт ні бе сі ди (12 год )

Жан ро ва різ но ма ніт ність му зи ки. 
Му зич ний об раз. 
Му зич на мо ва. 
Ос нов ні за со би му зич ної ви раз нос ті (ме ло дія, гар мо нія, фак ту ра,

ритм, ди на мі ка, темп, тембр). 
Му зич ні фор ми. 
На род но пі сен ні ви то ки про фе сій ної му зи ки. 
Тан цю валь ні тра ди ції та рит ми су час ної му зи ки. 
Зна чен ня й по си лен ня ро лі рит му в су час ній му зи ці.
По шу ки но во го в му зич но му мис тец тві ХХ ст.
Про ник нен ня кла сич ної фор ми в ест рад ну та джа зо ву му зи ку і нав па -

ки. Ест рад ні та джа зо ві аран жу ван ня кла сич ної му зи ки. 
Ви хо ван ня по чут тя мі ри й сма ку. 
Ви ник нен ня ро ку. 
Елек тро ні ка, штуч ні зву ки в му зи ці. 
Злит тя джа зу та ро ку. 
Сер йоз на й роз ва жаль на ест ра да. 
Під час му зич но- ос віт ніх бе сід мо жуть про во ди ти ся та кож слу хан ня

му зи ки і пе рег ляд ві де о ма те рі а лів.

7. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (12 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні му зич них кон кур сів і фес ти ва лів, му -
зич них ігор і вік то рин, екс кур сій.

Про ве ден ня зус трі чей із учас ни ка ми ін ших твор чих ко лек ти вів.
Про ве ден ня бла го дій них вис ту пів для со ці аль но- не за хи ще них верств

на се лен ня.
Свят ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят,

Дня му зи ки, Днів іме нин ни ка то що. 
Від ві ду ван ня те ат рів і пе рег ляд ест рад них кон цер тних прог рам.
Зус трі чі з ест рад ни ми ком по зи то ра ми та ви ко нав ця ми. 
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8. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Звіт ний кон церт ко лек ти ву.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти: 
— бу до ву піс ні як му зич но- во каль но го та лі те ра тур но го тво ру; 
— ос но ви во каль но го ест рад но го мис тец тва;
— іс то рію роз вит ку сце ніч но го кос тю ма, ма ти уяв лен ня про де ко ра -

тив ну кос ме ти ку та імідж спі ва ка.

Учні по вин ні вмі ти: 
— орі єн ту ва ти ся у сфе рі су час ної му зи ки; 
— від різ ня ти ви со ко ху дож ні тво ри від низь коп роб них;
— во ло ді ти на вич ка ми ест рад но го, ака де міч но го та на род но го спі ву;
— емо цій но пе ре во ди ти зміст тек сту піс ні у від по від ні фор ми ви раз -

нос ті; 
— ви ко ну ва ти впра ви та фраг мен ти тво рів із ви ко рис тан ням різ них

во каль них при йо мів;
— доб ре ро зу мі ти ха рак тер тво рів, які ви ко ну ють ся, пе ре да ва ти їхній

зміст і емо цій ний нас трій слу ха чам;
— по во ди ти се бе на сце ні не ви му ше но та впев не но;
— ко рис ту ва ти ся зву ко під си лю валь ною апа ра ту рою та мік ро фо на ми.

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ ДЛЯ КО ЛЕК ТИ ВУ
ЕСТ РАД НОЇ ПІС НІ

Ос нов не об лад нан ня Кіль кість, шт.

Му зич ні інс тру мен ти та апа ра ту ра

А кус тич на сис те ма 2 

Ка мер тон 1

Маг ні то фон 1

Мет ро ном 1

Мік ро фон шнур ко вий 2 

Мі ні- дис ки, SD-дис ки По не об хід нос ті 

Мік шер ний пульт 1 

Мо ні тор 2

На вуш ни ки 4

Прог ра вач 1

Під си лю вач 1

Ра ді о мік ро фон 2

Син те за тор 1

Стій ка для мік ро фо на 2

Фор те пі а но 1
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ПРОГРАМА ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФІЧНОГО
ЕСТРАДНОГО ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КОЛЕКТИВУ

По  ч ат  к о  в и й ,  о с  н о в  н ий  і  в и  щий  р і  в е н ь

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

Ест рад не мис тец тво належить до най більш ма со вих, дос туп них і по пу -
ляр них. Особ ли ву за ці кав ле ність мо ло діж ної гля даць кої ау ди то рії вик ли -
ка ють вис ту пи так зва них шо у- гур тів, які де монс тру ють син тез во каль но -
го та хо ре ог ра фіч но го мис тец тва. Во ни бу ва ють різ но жан ро ви ми, але
май же усі за хоп лю ють сво їх слу ха чів і гля да чів ефек том ін те рак тив нос ті. 

Прог ра ма ест рад но го ди тя чо- ю наць ко го ко лек ти ву роз гля дає та кі ба -
зо ві за са ди йо го ді яль нос ті: різ но ма ніт ність (піз на валь ні, ху дож ньо- ес те -
тич ні, іг ро ві ме то ди ре а лі за ції прог ра ми), ди на міч ність (від сприй нят тя
ета лон них зраз ків і реп ро дук тив но го від тво рен ня до са мос тій но го твор чо -
го про це су), ан сам бле вий ха рак тер ді яль нос ті, який пе ред ба чає фор му ван -
ня про фе сій но го та со ці аль но- пси хо ло гіч но го пар тнерс тва у різ но ві ко во -
му ко лек ти ві. 

Прог ра ма пе ред ба чає три рів ні нав чаль но- ви хов но го про це су та від -
по від ні їм роз ді ли. Во ни ві доб ра жа ють ши ро кий спектр ос нов них зав дань
і ви дів про фе сій но- ви ко нав ської під го тов ки, які ма ють влас не ці льо ве
спря му ван ня. Про тя гом від по від но го кож но му рів ню стро ку нав чан ня ви -
хо ван ці про хо дять та кі ви ди під го тов ки: як во кал, плас ти ка, му зич на гра -
мо та, кон цер тна ді яль ність і фа куль та тив не вив чен ня фор те пі а но. Для
кож но го рів ня виз на че но під сум ко ві по каз ни ки ре зуль та тив нос ті нав чаль -
но- ви хов но го про це су (прог но зо ва ний ре зуль тат).

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті в про це -
сі во каль но- хо ре ог ра фіч но го ест рад но го мис тец тва. 

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Пізнавальної, що за без пе чує оз на йом лен ня з кра щи ми зраз ка ми

сві то вої й віт чиз ня ної кла сич ної та ест рад ної му зич ної куль ту ри; ос нов ни -
ми по нят тя ми му зич ної гра мо ти і те о рії му зи ки; різ ни ми сти ля ми ест рад -
но го тан цю та про фе сій но го спі ву.

2. Практичної, що спри яє ово ло дін ню на вич ка ми ін ди ві ду аль но го й
ан сам бле во го спі ву (в уні сон і ба га то го лос но го); спі ву з мік ро фо ном та під
ор кес тро ву фо ног ра му; на бо ру різ но ма ніт них сце ніч них ру хів (жес ти, по -
вод жен ня з мік ро фо ном, рит мі зо ва на хо да, тан цю валь ні ру хи та ком по -
зи ції).

3. Творчої, що за без пе чує фор му ван ня плас тич ної та ху дож ньої ви раз -
нос ті поз і ру хів; ство рен ня ета лон но го уяв лен ня про ос нов ні при йо ми від -
тво рен ня об ра зу за со ба ми му зи ки, спі ву, тан цю, сце ніч но го ру ху та жес ту.

4. Соціальної, що спри яє ви хо ван ню гро ма дян ської сві до мос ті, на ці о -
наль ної гід нос ті че рез ви ко нан ня кра щих тво рів віт чиз ня ної му зи ки; фор -
му ван ню на ви ків про фе сій ної вза є мо дії в ко лек ти ві, праг нен ню до ство -
рен ня ком фор тно го, доб ро зич ли во го клі ма ту.
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Прог ра ма роз ра хо ва на на ді тей і під літ ків ві ком від 5 до 18 ро ків.
При йом у ко лек тив від бу ва єть ся не на кон кур сній ос но ві — ди ти ні

дос тат ньо ма ти ба жан ня спі ва ти й тан цю ва ти, а та кож му зич но- ру хо ві
здіб нос ті. Оз на йом лен ня з діть ми ві ком 5–7 ро ків про во дить ся ме то да ми
ан ке ту ван ня (ви яв лен ня мо ти вів ви бо ру та ха рак те ру ін те ре су до за нять у
сту дії), му зич не тес ту ван ня (ви яв лен ня на яв нос ті му зич но го слу ху, му зич -
ної пам’яті, го ло су та дик ції), ру хо ве тес ту ван ня (ви яв лен ня на яв нос ті по -
чут тя рит му, ко ор ди на ції ру хів, ру хо вої пам’яті). Ді ти, які в оз на йом чо му
тес ту ван ні ви я ви ли яск ра ву му зич но- ру хо ву об да ро ва ність або під го тов -
ле ність з во ка лу чи хо ре ог ра фії, ма ють мож ли вість прой ти по чат ко ву під -
го тов ку за прис ко ре ним (ско ро че ним) ва рі ан том або бу ти від ра зу за ра хо -
ва ни ми в гру пи ос нов но го рів ня. 

Нав чаль ні гру пи фор му ють ся за рів ня ми під го тов ки з ура ху ван ням ро -
ку нав чан ня та під го тов ле нос ті ви хо ван ців: по чат ко вий рі вень (1-й рік нав -
чан ня), вік 5–7 ро ків, на пов не ність гру пи 10–12 уч нів. Ос нов ний рі вень (від
2 і біль ше ро ків нав чан ня), вік 8–13 ро ків, на пов не ність гру пи 8–10 уч нів.
Ви щий рі вень (від 2 і біль ше ро ків нав чан ня), вік до 18 ро ків. До цьо го рів -
ня нав чан ня вхо дять й ін ди ві ду аль ні за нят тя. 

Три ва лість та об ся ги за нять (на тиж день) нас туп ні: година за нять у гру -
пах для ді тей ві ком 5–6 ро ків ста но вить 35 хв, для ді тей ві ком 7–18 ро ків —
45 хв. По чат ко вий рі вень: во кал ан сам бле вий (з му зич ною гра мо тою та
соль фед жіо) — 6 год, плас ти ка — 3 год. Ос нов ний рі вень: во кал ан сам бле -
вий (з му зич ною гра мо тою) — 4 год, плас ти ка та хо ре ог ра фія — 2 год, кон -
цер тна ді яль ність — 2 год. Ви щий рі вень: во кал — 4 год, плас ти ка — 3 год,
кон цер тна ді яль ність — 3 го д. На всіх рів нях нав чан ня що тиж ня пе ред ба че -
но по 1 год фа куль та ти ву для вив чен ня фор те пі а но, а та кож по 1 год ін ди -
ві ду аль них за нять із во ка лу. Прог ра мою пе ред ба че но те о ре тич ні й прак -
тич ні за нят тя. При вик ла дан ні те о ре тич но го ма те рі а лу ви ко рис то ву ють ся
та кі ме то ди ро бо ти, як роз по відь, по яс нен ня, бе сі да, де монс тра ція то що. 

Ро бо та гур тка здій сню єть ся за прин ци па ми ін тег ра ції за галь ної се ред -
ньої та по заш кіль ної ос ві ти, здій снен ня між пред мет них зв’яз ків. За нят тя в
ньо му ва го мо до пов ню ють та кі роз ді ли шкіль ної прог ра ми, як му зи ка,
соль фед жіо, спів. 

Ба жа но, щоб у різ них за му зич но- ру хо вою об да ро ва ніс тю або під го -
тов ле ніс тю ді тей бу ла мож ли вість ви бо ру.

Для ес те тич но го ви хо ван ня уч нів і роз ши рен ня їх ньо го сві тог ля ду ве -
ли ке зна чен ня ма ють від ві ду ван ня кон цер тів, участь у різ них фес ти ва лях і
кон кур сах, зус трі чі з ком по зи то ра ми, про фе сій ни ми му зи кан та ми та ви ко -
нав ця ми, а та кож бе сі ди за галь но ос віт ньо го ха рак те ру.

Ос кіль ки ор га нізм ди ти ни зна хо дить ся у про це сі роз вит ку, ке рів ник
ди тя чо- ю наць ко го ко лек ти ву має зна ти змі ни у фі зі о ло гії ди тя чо го й під -
літ ко во го го ло су та особ ли вос ті ві ко вої пси хо ло гії.

Фор ми ор га ні за ції за нять: ін ди ві ду аль на (во кал і фор те пі а но) та гру -
по ва (ан сам бле вий спів, за нят тя з плас ти ки й хо ре ог ра фії, му зич но- те о ре -
тич ні лек ції, ре пе ти ції по го ло со вих пар ті ях, зве де ні ре пе ти ції, кон цер тні
вис ту пи). 

Прог ра ма пе ред ба чає за нят тя як за ок ре ми ми ви да ми під го тов ки, так
і син те зо ва ні (во кал і хо ре ог ра фія, слу хан ня му зи ки і ру хо ві етю ди то що). 

У прог ра мі пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми згід но
По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро бо ти в
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по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі ніс тер -
ства ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004, № 651. 

Ви ко нан ня прог ра ми оці ню єть ся за кон троль ни ми по каз ни ка ми не
тіль ки для різ них рів нів під го тов ки, але й для роз ді лів і тем за нять. Кон -
троль ні за нят тя у фор мі від кри то го уро ку, ре пе ти ції або кон цер ту про во -
дять ся не рід ше 1 ра зу на пів річ чя. 

Прог ра ма є орі єн тов ною. Ке рів ник ко лек ти ву мо же вно си ти змі ни та
до пов нен ня у її зміст і в роз по діл го дин за те ма ми, пла ну ю чи свою ро бо ту
від по від но до умов. 

По  ч ат  к о  в и й  р і  в е н ь ,  п е р  ший  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з те ма ми за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про ве -
дення. 

Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня.
Му зи ка в жит ті лю ди ни. 
Ест рад не мис тец тво, йо го жан ри. 

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Во кал:
тех ні ка спі ву, жес ти хор мей сте ра;
роз спі ву ван ня і впра ви;
спів в уні сон

94
(4)
(56)
(34)

4
4
–
–

90
–
56
34

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Плас ти ка:
по чат ко ві ві до мос ті про ру хи;
по зи ції го ло ви, кор пу су, кін ці вок; 
впра ви для роз вит ку фі зич них    
якостей

80
(6)
(14)
(60)

20
6
14
–

60
–
–
60

4. Му зич на гра мо та 32 16 16

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 6 – 6

6. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 216 42 174
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2. Во кал (94 год)

2.1. Тех ні ка спі ву, жес ти хор мей сте ра (4 год)
По нят тя «спі во че ди хан ня», «дик ція», «тех ні ка спі ву». 
Ос но ви тех ні ки спі ву, по ло жен ня кор пу су (для спі ву си дя чи, сто я чи). 
Пра ви ла гі гі є ни та збе ре жен ня го ло су. 
Ос нов ні жес ти хор мей сте ра: «ува га», «ди хан ня», «по ча ток спі ву»,

«кінець спі ву».
2.2. Роз спі ву ван ня і впра ви (56 год)
2.3. Спів в уні сон (34 год)
Прак тич на ро бо та:
— спів в уні сон (до да ток 1; №№ 9, 12–14, 16 для прис ко ре но го кур су

нав чан ня №№ 4, 5, 20, 24).

3. Плас ти ка (80 год)

3.1. По чат ко ві ві до мос ті про ру хи (6 год)
Наз ви ос нов них ру хів кла сич но го ек зер си су, ос нов ні нап рям ки ру хів

(від нос но стан ка, від нос но за ли).
3.2. По зи ції го ло ви, кор пу су, кін ці вок (14 год)
По зи ції рук (на по я сі, за край спід ни ці у дів чат, у па рі) та ніг (пер ша,

тре тя, чет вер та), по ло жен ня го ло ви та кор пу су.
3.3. Впра ви для роз вит ку фі зич них якос тей (60 год)
Прак тич на ро бо та:
— вправи для координації рухів: по бу до ва гру пи в ше рен гу, ко ло ну,

ко ло ну па ра ми, ко ло ну чет вір ка ми, ко ло, ді а го наль. Кро ку ван ня по од но -
му, роз ход жен ня впра во, влі во, з’єд нан ня па ра ми, чет вір ка ми;

— рухливо-ритмічні вправи: прос лу хо ву ван ня прос тої ме ло дії, про -
плес ку ван ня до ло ня ми рит міч них ма люн ків на слух. Ру хи від по від но до
ха рак те ру і тем пу му зи ки. Ру хо ві імп ро ві за ції під му зи ку кон трас тно го
харак те ру. Ру хо ві імп ро ві за ції з до по між ним рек ві зи том (ляль кою, па ра -
соль кою, квіт кою то що);

— впра ви для рів но ва ги ут ри ман ня по зи із зап лю ще ни ми очи ма,
сто ян ня на пів паль цях, сто ян ня на од ній но зі, ті са мі впра ви піс ля обер тів;

— кроки по бу то вий у різ них му зич них роз мі рах і ком бі на ці ях з різ ною
му зич ною три ва ліс тю, тан цю валь ний з нос ка на 4/4, 2/4, 1/4, 1/8 у різ них
по єд нан нях, кро ки на пів паль цях із ви тяг ну ти ми ко лінь ми, з нос ка на пів -
паль ці з ви со ким під йо мом ко лі на впе ред;

— впра ви для го ло ви (по во ро ти, на хи лен ня);
— вправи на підлозі: роз ве ден ня ступ ні з чет вер тої у пер шу по зи цію,

си дя чи на під ло зі; на хи лян ня (діс та ти но сом ко лі на); роз кри ван ня ніг убік
і на хи лян ня до них і впе ред; впра ви «но жи ці» та «ве ло си пед» для роз вит ку
че рев но го пре са; впра ва «жаб ка» для роз вит ку гнуч кос ті; шпа гат: лі ва
нога, пра ва но га, по пе реч ний.

4. Му зич на гра мо та (32 год)

Наз ви му зич них зна ків. 
Нот ний стан. Скрип ко вий ключ. 
Три ва лос ті нот і па уз (ці лі, по ло вин ні, чет вер тні).
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Прак тич на ро бо та:
— за пис і чи тан ня му зич них зна ків (нот ний стан, скрип ко вий ключ,

три ва лос ті нот та па уз);
— соль фед жу ван ня;
— виз на чен ня на слух кіль кос ті зву ків, ре гіс тру, нап рям ку ру ху ме -

лодії;
— спів му зич них вправ (по но тах, на слух, на пам’ять).

5. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (6 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні ди тя чих ран ків, іг ро вих прог рам,
музич них кон кур сів, му зич них ігор і роз ваг, ро дин них свят, екс кур сій.

Свят ку ван ня «Дня знань», Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят,
Днів іме нин ни ка то що.

Пе рег ляд кон цер тних прог рам.

6. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Кон церт для бать ків. Від зна чен ня кра щих ви хо ван ців. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— ос но ви тех ні ки спі ву; 
— пра ви ла гі гі є ни і збе ре жен ня го ло су; 
— по чат ко ві ві до мос ті про ру хи; 
— за пис і чи тан ня му зич них зна ків, му зич ні тер мі ни.

Учні по вин ні вмі ти:
— ви ко ну ва ти му зич ні впра ви, вив че ні впро довж ро ку; 
— ви ко на ти плас тич ний етюд на ос но ві вив че них ру хів (без спі ву);
— спі ва ти в уні сон.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2.
2.1.
2.2.

Во кал:
ін ди ві ду аль ний спів;
ан сам бле вий спів в уні сон, ба га- 
то го лос ний спів

140
(36)
(104)

30
6
24

110
30
80

3.
3.1.
3.2.

Плас ти ка:
сце ніч ний рух, хо ре ог ра фія;
впра ви для роз вит ку сце ніч них   
якос тей

72
(50)
(22)

6
6
–

66
44
22
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з те ма ми за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про ве ден -
ня. Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві.

Ор га ні за цій ні пи тан ня.

2. Во кал (140 год)

2.1. Ін ди ві ду аль ний спів (36 год)
2.2. Ан сам бле вий спів в уні сон, ба га то го лос ний спів (104 год)
Те о ре тич на під го тов ка:
— гі гі є на і збе ре жен ня го ло су;
— опо ра зву ку;
— тех ні ка спі ву: ви ди ди хан ня (ді аф раг маль не, між ре бер не), рух ли -

вість ниж ньої ще ле пи під час ви ко нан ня; 
— ос нов ні жан ро ві ха рак те рис ти ки піс ні (зміст, ха рак тер, об раз); 
— аран жу ван ня піс ні; 
— ос нов ні еле мен ти та при йо ми джа зо во го ви ко нан ня.
Прак тич на ро бо та:
— гру по ві впра ви (роз спі ву ван ня) на різ ні ви ди та при йо ми ди хан ня

(ле га то, ста ка то), спів ко рот кий і про тяж ний, спів м’яким, не фор со ва ним
го ло сом, спів із од но час ним ди хан ням та ата кою зву ка, впра ви на во ка лі -
за цію го лос них зву ків, спів з єди ною під тек стов кою;

— впра ви на ди хан ня, зву ко ут во рен ня, ар ти ку ля цію, дик цію;
— спів у по єд нан ні з інс тру мен таль ною фо ног ра мою;
— спів з мік ро фо ном (на стой ці, в ру ці);
— при йо ми джа зо во го ви ко нан ня (скет);
— ан сам бле вий спів в уні сон;
— ба га то го лос ний ан сам бле вий спів: впра ви та піс ні на два го ло си (ре -

пер ту ар ний спи сок №№ 7, 11–17, 22, 23), ва рі ан ти джа зо во го спів звуч чя.

3. Плас ти ка (72 год)

3.1. Сце ніч ний рух, хо ре ог ра фія (50 год)
Пра ви ла по ве дін ки на сце ні під час вис ту пів: стан дар тні та екс тре маль -

ні ва рі ан ти. 
Ос нов ні за со би й при йо ми ство рен ня плас тич но го об ра зу піс ні (темп,

ритм, ха рак тер ру хів, ма не ра по ве дін ки, мі мі ка).
Прак тич на ро бо та:
– кла сич ний ек зер сис (бі ля стан ка та на се ре ди ні за ли);
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4. Му зич на гра мо та 36 18 18

5.
5.1.
5.2.

Кон цер тна ді яль ність:
ре пе ти ції;
кон цер тні вис ту пи

72
(50)
(22)

–
–
–

72
50
22

6. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 324 56 268



впра ви об лич чям до стан ка: постановка корпусу, рук, ніг, голови;
Demi plie за І–ІІІ позиціями; Battements tendus з першої позиції убік, уперед і
назад; Battements tendus jete (викидання ноги на 45 градусів по точках з І
позиції убік, уперед і назад); Rond-de jamb parter (коло ногою по підлозі);
Passe par terre з переведенням ноги вперед і назад через І позицію; Cou de
pied (вперед і назад); Portde bras (вигинання корпусу назад); стрибки з двох
ніг на дві з паузою; Passe за ІІІ позицією; Releve за І–ІІІ вільними позиція-
ми ніг; І–ІІІ позиції рук; І–ІІІ позиції ніг;

впра ви на під ло зі: виконання вправ попереднього року навчання, а та-
кож почергове підняття ноги за голову, потім за себе, далі вправа «беріз-
ка». Сидіння по-турецьки. Вправи «дельфін», «шпагат», «місточок». 

3.2. Впра ви для роз вит ку фі зич них якос тей (22 год)
Прак тич на ро бо та:
— ритмічно-рухові вправи: темп, проп лес ку ван ня і при ту пи в тем пі

му зи ки, впра ви на ритм у різ них тем пах;
— колективні танцювальні вправи: кро ку ван ня по ко лу, ді а го на лі,

роз ход жен ня па ра ми, чет вір ка ми, пе ре бу до ва із ко ло ни в ше рен гу кро ку -
ю чи, з ше рен ги в лан цюг то що. 

4. Му зич на гра мо та (36 год)
По нят тя «ме ло дія», «фра за», «мо тив». 
По нят тя три ва лос ті нот і па уз (чет вер тні, вось мі, шіс тнад ця ті). 
Ос нов ні ви мо ги до аком па не мен ту. 
Ос нов ні ди на міч ні від тін ки. 
По бу до ва ма жор ної та мі нор ної гам (3 ви ди). 
Триз ву ки, їх ні ви ди, обер тан ня. 
По нят тя «ін тер вал», ха рак тер ні ін тер ва ли. 
По нят тя «сеп та корд», «до мі нан тсеп та корд» (йо го обер тан ня). 
По нят тя «Т, S, D», «хро ма тизм», «мо ду ля ція». 
Му зич ний роз мір: пос тій ний, змін ний. 
Ос нов ні му зич ні тем пи. 
Ос нов ні ха рак те рис ти ки му зич но го тво ру. 
Сти лі та нап рям ки ест рад ної му зи ки, їх ні ос нов ні ха рак те рис ти ки.
Прак тич на ро бо та:
— по бу до ва ін тер ва лів, триз ву ків, акор дів;
— виз на чен ня на слух ла ду, ха рак те ру по бу до ви, мо ти вів, фраз, пе рі о -

дів, роз мі ру му зич но го тво ру;
— імп ро ві за ція на фра зи з од но го- трьох слів: вкла ден ня фра зи в зап ро -

по но ва ну му зич ну фор му;
— виз на чен ня на слух і від тво рен ня го ло сом у за да ній то наль нос ті зву -

ків, ін тер ва лів, акор дів із трьох- чо ти рьох зву ків;
— виз на чен ня на слух і від тво рен ня го ло сом прос тих гар мо ніч них

зв’язок (T-S-D-T та ін.);
— спів му зич них фраг мен тів із мо ду ля ці єю, хро ма тиз ма ми;
— виз на чен ня на слух сти лю ест рад ної му зи ки;
— імп ро ві за ція з фраг мен та ми по пу ляр ної ест рад ної му зи ки: змі на

сти лю.
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5. Кон цер тна ді яль ність (72 год)

5.1. Ре пе ти ції (50 год)
Прак тич на ро бо та:
— ре пе ти ції за ви да ми сце ніч них амп луа, гру по ві та ін ди ві ду аль ні;
— зве де ні ре пе ти ції учас ни ків кон цер тної прог ра ми.
5.2. Кон цер тні вис ту пи (22 год)
Прак тич на ро бо та:
— ор га ні за ція та про ве ден ня ма со вих за хо дів;
— пос та нов ка кон цер тних но ме рів;
— участь у різ но ма ніт них кон цер тах і фес ти ва лях.

6. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви хо ван ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти: 
— ос но ви про фе сій но го спі ву, хо ре ог ра фії, сце ніч но го ру ху; 
— різ ні ви ко нав ські сти лі у сві то во му та віт чиз ня но му ест рад но му во -

каль но- хо ре ог ра фіч но му мис тец тві;
— пра ви ла ро бо ти з мік ро фо ном.

Учні по вин ні вмі ти: 
— спі ва ти са мос тій но і в ан сам блі (в уні сон і ба га то го лос но), з мік ро -

фо ном і під фо ног ра му; 
— по єд ну ва ти во кал і плас ти ку; 
— ві доб ра жа ти ру хом стиль му зич но го тво ру; 
— ви ко ну ва ти тво ри з ре пер ту а ру ко лек ти ву; 
— до ла ти свої про фе сій ні та пси хо ло гіч ні труд но щі.

Ви  щий  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2. Ін ди ві ду аль ні за нят тя з удос ко на -
лен ня во каль но го ви ко нан ня. 

58 – 58

3. Ін ди ві ду аль ні за нят тя з удос ко на -
лен ня сце ніч но го ру ху та хо ре ог ра -
фіч ної май стер нос ті; 

144 – 144

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Кон цер тна ді яль ність:
ви бір ре пер ту а ру та пос та нов ка    
кон цер тних но ме рів; 
ре пе ти ції гру по ві та зве де ні;   
концер тні вис ту пи

118
(20)
(34)
(54)

20
20
–
–

98
–
34
54
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про ве -
дення. 

Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві.
Ор га ні за цій ні пи тан ня.

2. Ін ди ві ду аль ні за нят тя з удос ко на лен ня ін ди ві ду аль но го
во каль но го ви ко нан ня (58 год)

Прак тич на ро бо та:
— впра ви на фор му ван ня ін ди ві ду аль но го сти лю та ма не ри ви ко нан ня;
— ро бо та над ви рів ню ван ням ре гіс трів.

3. Ін ди ві ду аль ні за нят тя з удос ко на лен ня сце ніч но го ру ху та
хо ре ог ра фіч ної май стер нос ті (144 год)

Прак тич на ро бо та:
— впра ви на удос ко на лен ня кла сич но го ек зер си су, роз ви ток хо ре ог ра -

фіч ної та ак тор ської май стер нос ті.

4. Кон цер тна ді яль ність (118 год)

4.1. Ви бір ре пер ту а ру та пос та нов ка кон цер тних но ме рів (20 год)
Ви бір та об го во рен ня ре пер ту а ру: ак ту аль ність, жан ро ві, му зич но-

 худож ні особ ли вос ті, ви мо ги до про фе сій ної під го тов ки ви ко нав ців. 
Об го во рен ня сце ніч них кос тю мів і ма кі я жу. 
Ана ліз кон цер тної ді яль нос ті. 
Роз роб ка гру по вих та ін ди ві ду аль них прог рам спе ці аль ної під го тов ки. 
Прак тич на ро бо та:
— пос та нов ка кон цер тних но ме рів (за учас тю ви хо ван ців різ них сце -

ніч них амп луа: во каль но го, хо ре ог ра фіч но го та син те тич но го);
— ро зу чу ван ня сце ніч них пар тій.

4.2. Ре пе ти ції гру по ві та зве де ні (34 год)
Прак тич на ро бо та:
— ре пе ти ції за ви да ми сце ніч них амп луа, гру по ві та ін ди ві ду аль ні;
— зве де ні ре пе ти ції всіх учас ни ків кон цер тної прог ра ми.

4.3. Кон цер тні вис ту пи (54 год)
Прак тич на ро бо та:
— кон цер тні вис ту пи;
— участь у різ но ма ніт них фес ти ва лях і кон кур сах.

5. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви хо ван ців.

56

5. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 324 22 302



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти: 
— сти лі віт чиз ня но го та сві то во го ест рад но го мис тец тва;
— про фе сій ні ви мо ги до учас ни ків ко лек ти ву.

Учні по вин ні вмі ти: 
— ство ри ти об раз та нас трій за со ба ми во ка лу, плас ти ки, кос тю ма,

гри му;
— ство ри ти стій ке амп луа в ан сам блі та влас ну ма не ру ви ко нан ня;
— кри тич но сприй ма ти ан ти ху дож ні тво ри та неп ро фе сій не ви ко -

нання.

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ ДЛЯ ОР ГА НІ ЗА ЦІЇ
РО БО ТИ ЕСТ РАД НО ГО ДИ ТЯ ЧО- Ю НАЦЬ КО ГО КО ЛЕК ТИ ВУ

Ос нов не об лад нан ня Кіль кість, шт.

Музичні інструменти

Син те за тор з прог ра му ван ням 1

Фор те пі а но 1

Апа ра ту ра

Апа ра ту ра для кон цер тно го ос віт лен ня За не об хід ніс тю 

А па ра ту ра для мон та жу та за пи су фо ног рам За не об хід ніс тю

Акус тич ні сис те ми 8

Ві де о ка ме ра 1

Ві де о маг ні то фон 1

Маг ні то фон 1

Мік ро фон ка бель ний 2

Мік ро фон ні ра ді о сис те ми 8

На вуш ни ки го лов ні акус тич ні 8

Під си лю вач для на вуш ни ків 2 

Під си лю вач зву ку 1

Прог ра вач ком пакт дис ків 1

Прог ра вач мі ні дис ків 1

Про це сор зву ко вих ефек тів 1

Пульт мік шер ний 1

Ра ді о мо ні тор 8

Стій ка для мік ро фо на 1

Тю нер 1

Шну ри, ка бе лі, ште ке ри,елек трош ну ро ві по дов жу ва чі  За не об хід ніс тю
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2. Емельянов В. В. Раз ви тие го ло са — ко ор ди на ция и тре наж. — СПб.:
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3. Калечиц Т. Н., Кейлина З. А. Внек лас сная и внеш коль ная ра бо та с

уча щи ми ся. — М.: 1980. 
4. Крючкова Д. В. Мо дерн — как со е ди не ние клас си чес кой шко лы с сов -

ре мен ны ми нап рав ле ни я ми тан ца. — М.: 1998.
5. Кудашова О. Г. Ос нов ные прин ци пы ре жис су ры хо ре ог ра фи чес ких
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8. Стасюк М. О. Темп и ритм в хо ре ог ра фи чес ком про из ве де нии. — М.: 1990.
9. Фролова Г. И. Ор га ни за ция и ме то ди ка клуб ной ра бо ты с деть ми и под -

рос тка ми. — М.: 1986. 
10. Цветкова Т. С. Плас ти ка в ис кусс тве ак те ра. — М.: 1994.

При ла ди

Го дин ник 1

Нав чаль но- ме то дич ні за со би

Му зич ні слов ни ки  За не об хід ніс тю

На у ко во- по пу ляр на і до від ни ко ва лі те ра ту ра з ест рад -
но го мис тец тва 

Те ж

Нот ні пі сен ні збір ни ки (пар ти ту ра і го ло си) —

Під руч ни ки з му зич ної гра мо ти, соль фед жіо, во ка лу — 

Таб ли ці та пла ка ти —

До по між ні за со би

Зо ши ти для нот за не об хід ніс тю.Зо ши ти для за пи су
пісен них тек стів і зав дань

Те ж

Об лад нан ня та меб лі

Ду шо ві для дів чат, хлоп ців і пе да го гів 3

Зал з де рев’яною під ло гою та дзер каль ною стін кою для
за нять

1

Кім на та для ін ди ві ду аль них за нять 2

Роз дя галь ні для дів чат, хлоп ців і пе да го гів 3

Сан вуз ли 2

Стіл для пе да го га 1

Стіль ці За не об хід ніс тю

Одяг

Тре ну валь ні та кон цер тні кос тю ми, взут тя  За не об хід ніс тю
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Д о  д а  т о к  1

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР ШО У- ГРУ ПИ

1. «Dan sing qwe en» (з ре пер ту а ру ан сам блю «АВ ВА»)
2. Дер бе ньов Л., Кри ла тов Є., пер. Юх но С. «Відь ма- річ ка»
3. «I be li e ve» (з ре пер ту а ру У. Х’юс тон) 
4. Ки ри лі на І. «Не та кий апель син»
5. Ки ри лі на І., Вра та рьов О. «Зе ле не сло не ня»
6. Ки ри лі на І., Ку лік Н. «Роз гні ви лась на лі то зи ма»
7. Лен нон Д., Мак кар тні П. «Yes terdty»
8. «Осень» (з ре пер ту а ру гру пи «Лі цей»)
9. Пор тнов І., Ку лік А. «Миш ка»
10.Пу га чо ва А. «Ку да ухо дит детс тво»
11. Та рі вер ді єв М., Доб рон ра вов М. «Ма лень кий принц»
12. Ук ра їн ські на род ні ко ляд ки та щед рів ки, обр. Шай ке вич Ю.,

Бегей Р. 
13. Хар чен ко О., Гу ле ва О. «Ма лень ка мрія»
14. Хар чен ко О., Олесь О. «Ка чеч ка»
15. Шай ке вич Ю. «Бі лий бриг» 
16. Шай ке вич Ю. «Вес ня ний ра нок» 
17. Шай ке вич Ю. «Чор на Аф ри ка» 
18. Шай ке вич Ю., Гна тюк Л. «До ще пад» 
19. Шай ке вич Ю. Гна тюк Л. «Ідем крізь ніч» 
20. Шай ке вич Ю., Гна тюк Л. «Їжак»
21. Шай ке вич Ю., Гна тюк Л. «На ві же на»
22. Шай ке вич Ю., Гна тюк Л. «По- мі- до- ре- ня» 
23. Шай ке вич Ю., Гна тюк Л. «Со нях»
24. Шай ке вич Ю., Гна тюк Л. «Та єм ни ця»
25. Шай ке вич Ю., Ла шук В. «Нес лух ня не сло не ня»



ПРОГ РА МА ДИ ТЯЧО- Ю НАЦЬ КО ГО 
ЕСТ РАД НО- ДУ ХО ВО ГО ОР КЕС ТРУ

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

Ро бо та гур тка у да но му нап ря мі по заш кіль ної ос ві ти має особ ли ве
зна чен ня, ос кіль ки нею пе ред ба че но збе ре жен ня та роз ви ток тра ди цій
духо вої му зи ки, то ді як у су час них умо вах прі о ри тет ні нап ря ми не рід ко на -
ле жать ін шим ви дам му зич но го мис тец тва. Під час за нять у ди тя чо- ю наць -
ко му ест рад но- ду хо во му ко лек ти ві ви хо ван ці от ри му ють не об хід ні їм
знан ня та на вич ки, які ма ють роз ши ри ти їх ній ос віт ній рі вень, до по ма га -
ють до лу чи ти ся до скар бни ці сві то вої му зич ної куль ту ри, ви хо ва ти по чут -
тя ко лек тив но го спів ро біт ниц тва. 

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті за со ба -
ми ест рад но- ду хо во го ор кес тру.

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Пізнавальної, що за без пе чує оз на йом лен ня з кра щи ми зраз ка ми

вітчиз ня ної та за ру біж ної му зи ки; ос нов ним по нят тям му зич ної гра мо ти і
те о рії му зи ки.

2. Практичної, що спри яє ово ло дін ню ос но ва ми гри на му зич них
інстру мен тах, учас ті у фес ти валь но- кон цер тній ді яль нос ті; гри в ан сам блі
та ор кес трі.

3. Творчої, що за без пе чує фор му ван ня ху дож ньо- ес те тич но го сма ку;
на вич ків ін ди ві ду аль но го ви ко нан ня; під ви щен ня ви ко нав ської май стер -
нос ті. 

4. Соціальної, що спри яє роз ши рен ню за галь но го сві тог ля ду; му зич -
них і рит міч них здіб нос тей; фор му ван ню на вич ків про фе сій но го та со ці -
аль но го пар тнерс тва; за без пе чує ви хо ван ня гро ма дян ської сві до мос ті, на -
ці о наль ної гід нос ті че рез ви ко нан ня кра щих тво рів віт чиз ня ної му зи ки;
про фе сій ної вза є мо дії в ко лек ти ві, праг нен ня до ство рен ня ком фор тно го,
доб ро зич ли во го клі ма ту.

Прог ра ма роз ра хо ва на на хлоп ців і дів чат ві ком від 7 до 18 ро ків. 
За нят тя у ко лек ти ві ва го мо до пов ню ють ба зо ві знан ня уч нів із му зи ки,

соль фед жіо, спі ву, що є ін тег ру ван ням за галь ної се ред ньої та по заш кіль ної
ос ві ти.

Прин цип ор га ні за ції нав чан ня — фор му ван ня му зич них кла сів за
інстру мен та ми від по від но до ві ку та рів ня під го тов ки.  У му зич ні кла си
прий ма ють ді тей, які не ма ють ме дич них про ти по ка зань, ви яв ля ють ба -
жан ня до за нять на му зич но му інс тру мен ті та ма ють не об хід ний мі ні маль -
ний рі вень му зич них здіб нос тей. Під час при йо му ді тей про во дить ся ан ке -
ту ван ня (ви яв лен ня мо ти вів ви бо ру та ха рак те ру за ці кав ле нос ті до за нять
у ко лек ти ві), му зич не тес ту ван ня (виз на чен ня му зич но го слу ху, му зич ної
пам’яті, по чут тя рит му), ру хо ве тес ту ван ня (ко ор ди на ція ру хів), фі зич не
тес ту ван ня (від по від ність ана то мо- фі зі о ло гіч них по каз ни ків до за нять на
пев но му інс тру мен ті — бу до ва ще ле п, губ, то нус ли цьо вих м’язів, пра виль -
ність ди халь но го апа ра та). Ді ти, які ма ють по пе ред ню му зич ну під го тов ку,
прий ма ють ся піс ля про ве ден ня ан ке ту ван ня, ви ко нав сько го (виз на чен ня
рів ня по пе ред ньої під го тов ки) та му зич но го (виз на чен ня рів ня музич них
здіб нос тей) тес ту ван ня. 
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По чат ко вий рі вень (1–2 рік навчання для дітей віком 7–9 років; інс-
трументи розподіляються між вихованцями з урахуванням їхніх бажань, а
також музичних та анатомо-фізіологічних показників кожного учня): клас
духових інструментів — блок-флейта, корнет, труба, альт, тенор, баритон;
клас ударних інструментів — великий барабан, малий барабан, трикутник,
дзвіночки, коробочка, маракаси; клас фортепіано, клас гітари, музична
грамота і сольфеджіо. Загальний обсяг і тривалість занять на тиждень:
спецінструмент — 2 год, музична грамота і сольфеджіо — 1 год.

Піс ля при йо му уч ні зна йом лять ся з му зич ни ми інс тру мен та ми. У цьо му
ві ці ре ко мен до ва но ос во ю ва ти нес клад ні му зич ні та удар ні інс тру менти.

Нав чаль ний про цес спря мо ва ний на оз на йом лен ня уч нів із еле мен тар -
ни ми по нят тя ми му зич ної гра мо ти, від пра цю ван ня пра виль ної пос та нов -
ки гри на інс тру мен ті, ово ло дін ня ос нов ни ми штри ха ми де та ше та ле га то
в ди на мі ці пі а но і фор те, ви ко нан ня нес клад них му зич них тво рів у по віль -
но му тем пі у ді а па зо ні од ні єї ок та ви.

Ді тей тре ба нав чи ти ви ко ну ва ти му зич ні тво ри у скла ді ан сам блю
малих форм за учас тю пе да го га та кон цер тмей сте ра (уні сон, ду ет, тріо).

Ос нов ний рі вень (1–5 рік навчання для дітей віком 9–14 років; інстру-
менти розподіляються між вихованцями з урахуванням їхніх бажань, а та-
кож музичних та анатомо-фізіологічних показників кожного учня): клас
флейти, клас кларнета, клас саксофона, клас труби, клас тромбона, клас
мідних духових інструментів, клас ударних інструментів, клас клавішних
інструментів, клас електрогітари, оркестровий клас, клас ансамблю,
музична грамота та сольфеджіо. Загальний обсяг і тривалість занять на
тиждень: спецінструмент та оркестрова група — 2 год, музична грамота і
сольфеджіо — 1 год, оркестрова репетиція — 2 год.

Ос нов ний рі вень нав чан ня пе ред ба чає більш пов не ви ко рис тан ня му -
зич них знань на прак ти ці. 

Уч ні мо жуть опа но ву ва ти ін ші му зич ні інс тру мен ти, на ін ди ві ду аль них
за нят тях вив ча ють більш склад ні му зич ні тво ри, опа но ву ють більш склад -
ні при йо ми зву ко ве ден ня та зву ко ви до бу ван ня, ви ко нав сько го ди хан ня,
від пра цьо ву ють на вич ки пра виль но го ін то ну ван ня, ово ло ді ва ють ви ко -
нав ським апа ра том му зи кан та.

На гру по вих ор кес тро вих та ан сам бле вих за нят тях від пра цьо ву ють
на вич ки ко лек тив ної гри, по чут тя ан сам блю, вив ча ють ан сам бле ві та ор -
кес тро ві пар тії. Уч ні ви ко ну ють ор кес тро ві пар тії в гру пі аком па ну ю чих та
ін ших го ло сів. Більш об да ро ва ним до ру ча ють пар тії пер ших го ло сів.

Ви хо ван ці бе руть участь у кон цер тних вис ту пах ко лек ти ву у скла ді
оркес тру, ан сам блю; со ло — ви бір ко во.

Ви щий рі вень (1–4 рік навчання для юнаків віком 14–18 років; інстру-
менти розподіляються між вихованцями з урахуванням їхніх бажань, а та-
кож музичних та анатомо-фізіологічних показників кожного учня): клас
кларнета, клас саксофона, клас труби, клас тромбона, клас ударних інстру-
ментів, клас клавішних інструментів, клас електрогітари, клас ансамблю,
оркестровий клас. Загальний обсяг і тривалість занять на тиждень: спец -
інструмент — 2 год, ансамбль — 1 год, оркестр — 3 год.

На ви що му рів ні нав чан ня уч ні одер жу ють про фе сій ні на вич ки в
оволо дін ні му зич ни ми інс тру мен та ми. Їм до ру ча ють ви ко нан ня ор кес -
трових пар тій ве ду чих і пер ших го ло сів, соль ні но ме ри. Ви хо ван ці ви ко -
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нують склад ні ші за тех ні кою та зміс том му зич ні тво ри, як со ло, так і в ан -
сам блі. 

На за нят тях во ни ово ло ді ва ють еле мен тар ни ми знан ня ми зі сце ніч ної
май стер нос ті, ар тис тиз му, що до по ма гає їм бра ти ак тив ну участь у кон -
цер тній ді яль нос ті ко лек ти ву. 

Об да ро ва ні уч ні го ту ють ся до всту пу в му зич ні нав чаль ні зак ла ди. Ви -
пус кни ки, які нав ча ють ся у та ких зак ла дах, мо жуть про дов жу ва ти ро бо ту
в ко лек ти ві, бра ти участь у кон цер тній ді яль нос ті.

Об да ро ва ні ді ти мо жуть нав ча тись за ін тен сив ни ми ін ди ві ду аль ни ми
прог ра ма ми з дос тро ко вим пе ре во дом на нас туп ний рі вень нав чан ня. Як -
що ви ни ка ють пев ні про фе сій ні та пси хо ло гіч ні труд но щі, ди ти на мо же
прой ти пов тор ний курс нав чан ня на по чат ко во му та ос нов но му рів нях. 

Фор ми ор га ні за ції за нять: індивідуальна (гра на інструменті) та групо-
ва (музична грамота і сольфеджіо, ансамбль, оркестр). 

Ме то ди ка про ве ден ня ін ди ві ду аль них за нять. Тривалість занят-
тя становить 45 хв.

Під го тов ка до за нят тя (роз мин ка, нас трой ка інс тру мен та) — 5 хв; вив -
чен ня тех ніч но го ма те рі а лу (впра ви, га ми, етю ди) — 15 хв. Вив чен ня
музич них тво рів із ін ди ві ду аль но го та ор кес тро во го ре пер ту а ру — 20 хв.
По яс нен ня до маш ньо го зав дан ня — 5 хв.

Під час роз мин ки пот ріб но слід ку ва ти за зву чан ням та ін то на ці єю,
пра виль ною пос та вою, пос та нов кою мунд шту ка, паль ців. 

Особ ли ву ува гу слід при ді ля ти пра виль но му ди хан ню.
По чат ко ві впра ви для роз мин ки слід під би ра ти нес клад ні, ад же ос нов -

не їх нє приз на чен ня — вдос ко на ли ти ви ко нав ський апа рат уч ня. 
Впра ви, га ми, етю ди та му зич ні тво ри уч ням не об хід но пос лі дов но за -

с во ю ва ти на кож но му уро ці. 
Пе ре вір ка прой де но го ма те рі а лу виз на чає, чи від по ві да ють пра ви лам

об ра ний темп, чис то та зву чан ня, ди на мі ка, штри хи, ха рак тер ви ко нан ня
му зич но го тво ру. 

Но вий ма те рі ал по ви нен ба зу ва тись на прой де но му. 
Як що учень має мож ли вість про во ди ти за нят тя вдо ма, слід да ва ти

йому до маш нє зав дан ня з обов’яз ко вим по яс нен ням то наль нос ті, ап лі ка -
тури, ди на мі ки, тем пу то що. 

Ме то ди ка про ве ден ня за нять з ан сам блю. Залежно від того, як
учні оволодівають навичками гри на інструментах, керівнику доцільно
об’єднувати їх у ансамблі, привчаючи до колективної гри. 

Ан сам блі мо жуть бу ти різ ни ми за скла дом: ду ет, тріо, квар тет, квін тет. 
Ан сам бле ві за нят тя є про між ною лан кою між ін ди ві ду аль ни ми та

оркес тро ви ми. Ос нов не зав дан ня ан сам бле вих за нять — удос ко на лен ня
ви ко нав ської май стер нос ті, фор му ван ня на ви чок чис то ти ін то ну ван ня,
тем по вої та рит міч ної уз год же нос ті, ди на міч ної гнуч кос ті, тех ніч ної дос -
ко на лос ті. За нят тя слід по чи на ти з нес клад них вправ і му зич них тво рів,
дот ри му ю чись якос ті зву ку  та пра виль но го ви ко нан ня штри хів.

Ос нов ною фор мою ко лек тив них за нять у ро бо ті ор кес тру є за галь но-
 ор кес тро ві ре пе ти ції. 

Є де кіль ка ос нов них ти пів ре пе ти цій: ко рек тур на (уточ нює ви ко нав -
ський за дум, зміст, ха рак тер му зич но го тво ру), ро бо ча (про во дить ся для
вив чен ня кон крет но го му зич но го тво ру), про гон на (ви рі шує ок ре мі зав -
дан ня, пов’яза ні з пок ра щен ням якос ті зву чан ня, вста нов лен ня не об хід но го
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тем пу, ди на мі ки то що), ге не раль на (виз на чає рі вень го тов нос ті ко лек ти ву
до кон цер тно го ви ко нан ня вив че но го му зич но го тво ру).

Кон троль ні за нят тя у фор мі під сум ко во го за нят тя, від кри то го уро ку,
під сум ко вої ре пе ти ції або кон цер ту про хо дять не рід ше од но го ра зу на пів -
річ чя. Ви ко нан ня прог ра ми оці ню єть ся за кон троль ни ми по каз ни ка ми для
різ них рів нів під го тов ки. Од ні єю з ви щих форм оцін ки ро бо ти ко лек ти ву є
звіт ний кон церт, який про во дить ся 1 раз на 2 ро ки. 

У прог ра мі пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми згід но
По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро бо ти в
по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі ніс терс тва
ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004, № 651. 

Прог ра ма є орі єн тов ною. Ке рів ник гур тка мо же вно си ти у її зміст змі ни
та до пов нен ня, пла ну ю чи свою ро бо ту з ура ху ван ням умов. Орі єн тов ним
є і роз по діл го дин за те ма ми. Ке рів ник мо же сам виз на ча ти кіль кість го дин,
пот ріб них йо му для вик ла ден ня від по від ної те ми.

По  ч ат  к о  в и й  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня уч нів із те ма ми за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про -
ве ден ня.

Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві.
Ор га ні за цій ні пи тан ня.

2. Гра на му зич но му інс тру мен ті (98 год)

Бу до ва інс тру мен та. 
Кла си фі ка ція інс тру мен тів ест рад но- ду хо во го ор кес тру. 
Ви мо ги до пра виль ної пос та ви, ди хан ня, зву ко ви до бу ван ня, зву ко -

веден ня.

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2

2. Гра на му зич но му інс тру мен ті 98 28 70

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 36 18 18

4. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 6 – 6

5. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 144 48 96
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Прак тич на ро бо та:
— фі зич ні впра ви для під го тов ки до гри на ду хо во му інс тру мен ті: для

роз вит ку ли цьо вих м’язів, ді аф раг ми, впра ви на різ ні ти пи ви ко нав сько го
ди хан ня;

— впра ви на фор му ван ня пра виль ної пос та ви в по ло жен ні си дя чи та
сто я чи;

— впра ви на ово ло дін ня ос нов ни ми при йо ма ми зву ко ут во рен ня,
звуко ви до бу ван ня;

— вив чен ня ос нов ної ап лі ка ту ри, штри хів де та ше та ле га то (два–чо ти -
ри зву ки), ма жор них гам до двох клю чо вих зна ків на од ну ок та ву, триз ву -
ків, ар пед жіо;

— вив чен ня нес клад них му зич них тво рів ма лої фор ми (до да ток 1) та
ан сам бле ве їх ви ко нан ня (з пе да го гом).

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (36 год)

Му зич ний звук.
Ок та ви (ма ла, пер ша та дру га).
Му зич ні зву ки, їх нє на пи сан ня. Три ва лість зву ків і па уз.
Му зич ні клю чі (скрип ко вий і ба со вий). 
Му зич ний роз мір 2/4, 3/4, по нят тя так ту та рит му. 
Тон, пів тон. 
Зна ки аль те ра ції. 
Ди на міч ні зна ки. 
Фер ма та. 
То ні ка, стій кі й нес тій кі зву ки. 
Ма жор ні га ми до двох зна ків, триз вук. 
Ме ло дія, мо тив, фра за.
Прак тич на ро бо та:
— на пи сан ня нот, па уз, клю чів;
— впра ви на роз ви ток ме ло ди ко- гар мо ніч но го слу ху (нап ря мок ру ху

ме ло дії, її за вер ше ність, виз на чен ня стій ких і нес тій ких зву ків, їх ньої кіль -
кос ті то що);

— впра ви на роз ви ток чут тя рит му (рит міч не ва рі ю ван ня мо ти вів, від -
бит тя рит му ме ло дії оп лес ка ми та співом);

— впра ви на роз ви ток му зич ної пам’яті (пов то рен ня по чу то го мо ти ву
та ме ло дії, вив чен ня вправ на пам’ять, ус ні му зич ні дик тан ти);

— спів ма жор них гам до двох зна ків, триз вук, стій кі та нес тій кі зву ки;

4. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (6 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні ди тя чих ран ків, іг ро вих прог рам, му -
зич них кон кур сів, му зич них ігор і роз ваг, ро дин них свят, екс кур сій.  Свят -
ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят, Днів іме -
нин ни ка то що.

Від ві ду ван ня кон цер тів про фе сій них ви ко нав ців.

5. Під сум ко ве за нят тя (2 год)
Кон церт для бать ків. Від зна чен ня кра щих ви хо ван ців.
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— еле мен тар ні по нят тя з му зич ної гра мо ти; 
— бу до ву та мож ли вос ті му зич но го інс тру мен та.

Учні по вин ні вмі ти: 
— во ло ді ти при йо ма ми гри на інс тру мен ті в об ся зі прог ра ми по чат ко -

во го рів ня; 
— ко рис ту ва ти ся по чат ко ви ми на вич ка ми ви ко нав сько го ди хан ня,

зву ко ви до бу ван ня та зву ко ве ден ня.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,
п е р  ший  і  н а с  туп  н і  р о  к и  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з те ма ми за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про ве -
дення.

Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві.
Ор га ні за цій ні пи тан ня.

2. Гра на му зич но му інс тру мен ті (36 год)

Пра ви ла ко рис ту ван ня му зич ни ми інс тру мен та ми та об лад нан ням. 
Стрій му зич но го інс тру мен ту. 
Ти пи ви ко нав сько го ди хан ня.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви для роз вит ку ли цьо вих м’язів;
— впра ви на ово ло дін ня різ ни ми ти па ми ви ко нав сько го ди хан ня;

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го  те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2. Гра на му зич но му інс тру мен ті 36 6 30

3. Ор кес тро ва та ан сам бле ва гра 36 6 30

4. Му зич на гра мо та і соль фед жіо 36 18 18

5. Кон цер тна ді яль ність 66 – 66

6. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та 6 – 6

7. Під сум ко ве за нят тя 2—2

Ра зом 184 32 152
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— впра ви на ово ло дін ня ос нов ни ми при йо ма ми зву ко ут во рен ня, зву -
ко ви до бу ван ня (глі сан до, фру ла то, фул тон);

— вив чен ня штри хів де та ше, ле га то, нон ле га то, ста ка то, пор та мен то,
мар ка то;

— вив чен ня ма жор них і мі нор них гам до чо ти рьох-п’яти клю чо вих
зна ків на дві ок та ви, триз ву ків, ар пед жіо, хро ма тич ної га ми;

— вив чен ня етю дів на різ ні ви ди тех ні ки;
— вив чен ня му зич них тво рів ма лої та круп ної форм (ви бір ко во; до да -

ток 1);
— вив чен ня соль них фраг мен тів ор кес тро вих тво рів (ви бір ко во).

3. Ор кес тро ва та ан сам бле ва гра (36 год)

Ви ди му зич них ан сам блів. 
Гру пи ест рад но- ду хо во го ор кес тру. 
Ви мо ги до учас ни ка му зич но го ан сам блю. 
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів у ви ко нан ні кра щих ан сам блів ду -

хо вих інс тру мен тів. 
Це зу ра.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на фор му ван ня по чут тя ан сам блю, син хрон нос ті зву чан ня,

виз на чен ня ве ду чої пар тії;
— вив чен ня ан сам бле вих тво рів та ор кес тро вих пар тій по гру пах ор -

кес тру (до да ток 1).

4. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (36 год)

Вив чен ня всіх ок тав і на пи сан ня нот.
Три ва лос ті зву ків і па уз (шіс тнад ця ті, трид цять дру гі), особ ли ві ви ди

рит міч но го по ді лу три ва лос тей. 
Прос тий і склад ний му зич ний роз мір (3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 4/4, 5/4 та ін.), пе -

ре мін ний роз мір.
Син ко па.
Бу до ва ма жор ної та мі нор ної га ми.
Ви ди мі но ру й ма жо ру.
Го лов ні сту пе ні ла ду (T, S, D). 
Му зич ні ін тер ва ли (до ок та ви).
По нят тя акор ду, триз вук, сек ста корд, квар тсек ста корд, сеп та корд, до -

мі нан тсеп та корд.
Хро ма тизм.
Ме ліз ми. 
Мо ду ля ція.
По нят тя тран спо зи ції.
Зна ки ско ро чен ня та спро щен ня нот но го пись ма.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на роз ви ток ме ло ди ко- гар мо ніч но го слу ху (виз на чен ня на

слух стій ких і нес тій ких зву ків, ін тер ва лів, акор дів, ви дів мі но ру та ма -
жору);

— впра ви на роз ви ток му зич ної пам’яті (вив чен ня вправ на пам’ять,
му зич ні дик тан ти).
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5. Кон цер тна ді яль ність (66 год)

Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня ор кес тро вих тво рів (до да ток 1);
— під го тов ка кон цер тних но ме рів і прог рам.

6. Екс кур сії, кон кур си, зма ган ня, свя та (6 год)

Участь ви хо ван ців у про ве ден ні му зич них кон кур сів і фес ти ва лів, му -
зич них ігор і вік то рин, екс кур сій.

Свят ку ван ня Дня знань, Дня вчи те ля, Но во го ро ку, Різ двя них свят,
Днів іме нин ни ка то що.

Від ві ду ван ня кон цер тів про фе сій них ви ко нав ців.

7. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— ос нов ні те о ре тич ні по нят тя й тер мі ни з му зич ної гра мо ти;
— пра ви ла ко рис ту ван ня інс тру мен том та об лад нан ням; 
— жан ри му зи ки, ос нов ні сти лі і нап рям ки.

Учні по вин ні вмі ти: 
— во ло ді ти ос но ва ми гри на му зич но му інс тру мен ті;
— за со ба ми му зич но го ви ко навс тва ство ри ти об раз; 
— во ло ді ти прак тич ним вмін ням соль но го та ор кес тро во го ви ко нав -

ства; 
— ви ко на ти два соль ні тво ри та три- чо ти ри ор кес тро ві тво ри з ре пер -

ту а ру ко лек ти ву (до да ток 1).

Ви  щий  р і  в е н ь ,
п е р  ший  і  н а с  туп  н і  р о  к и  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го  те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 –

2. Гра на му зич но му інс тру мен ті 70 10 60

3. Ан сам бле ва гра 36 6 30

4.
4.1.
4.2.

Кон цер тна ді яль ність:
зве де на ор кес тро ва ре пе ти ція;
кон цер тно- фес ти валь ні вис ту пи

106
(36)
(70)

–
–
–

106
36
70

5. Під сум ко ве за нят тя 2 – 2

Ра зом 216 18 198
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з те ма ми за нять, їх нім роз кла дом і фор ма ми про ве -
дення. 

Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві.
Ор га ні за цій ні пи тан ня.

2. Гра на му зич но му інс тру мен ті (70 год)

Са мос тій не нас тро ю ван ня інс тру мен ту ви хо ван ця ми.
Вір ту оз ні при йо ми гри. 
Са мо кон троль та ана ліз ви ко нан ня, виз на чен ня труд но щів і шля хів

їхнього по до лан ня ви хо ван ця ми. 
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на удос ко на лен ня тех ні ки гри на інс тру мен ті;
— вив чен ня вір ту оз них при йо мів гри;
— вив чен ня до по між ної ап лі ка ту ри;
— вив чен ня ма жор них і мі нор них гам до се мик лю чо вих зна ків на дві-

 три ок та ви, триз ву ків, ар пед жіо, хро ма тич ної га ми;
— вив чен ня етю дів на різ ні ви ди тех ні ки;
— вив чен ня му зич них тво рів ма лої та круп ної форм (до да ток 1);
— вив чен ня соль них фраг мен тів ор кес тро вих тво рів;
— під го тов ка соль них кон цер тних но ме рів.

3. Ан сам бле ва гра (36 год)

Дик си ленд. 
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів у ви ко нан ні кра щих ан сам блів ду -

хо вих інс тру мен тів.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на удос ко на лен ня май стер нос ті ан сам бле вої гри;
— вив чен ня ан сам бле вих тво рів (до да ток 1);
— під го тов ка кон цер тних ан сам бле вих но ме рів.

4. Кон цер тна ді яль ність (106 год)

4.1. Зве де на ор кес тро ва ре пе ти ція (36 год)
Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня ор кес тро вих тво рів (до да ток 1).
4.2. Кон цер тно- фес ти валь ні вис ту пи (70 год)
Прак тич на ро бо та:
— участь у кон цер тах, різ но ма ніт них фес ти ва лях і кон кур сах.

5. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Під сум ко вий кон церт. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти:
— ос нов ні тер мі ни та по нят тя із соль но го ви ко навс тва;
— ос нов ні тер мі ни та по нят тя з ор кес тро во го ви ко навс тва; 
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— ос нов ні тер мі ни та по нят тя з му зич ної гра мо ти і соль фед жіо;
— про фе сій ні ви мо ги до му зи кан та- ви ко нав ця; 

Учні по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти прак тич ни ми на вич ка ми в об ра ній сфе рі мис тец тва;
— від тво рю ва ти сти ліс ти ку тво ру та ма не ру ком по зи то ра;
— роз ви ва ти ар тис тизм й ін ди ві ду аль ну ма не ру ви ко нан ня; 
— умі ти ство ри ти об раз за со ба ми му зич но го ви ко навс тва; 
— ви ко ну ва ти тво ри з ре пер ту а ру ко лек ти ву; 
— до по ма га ти вик ла да чам у ро бо ті з мо лод ши ми ви хо ван ця ми.

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ ДЛЯ
ОР ГА НІ ЗА ЦІЇ РО БО ТИ ДИ ТЯ ЧО- Ю НАЦЬ КО ГО

ЕСТ РАД НО- ДУ ХО ВО ГО ОРКЕС ТРУ

Об лад нан ня Кіль кість, шт.

Музичні інструменти

Аль ти 4

Ба ри то ни 2

Бас- гі та ри 2

Бон ги 1 на бір

Бу бон 1

Ве ли кий ба ра бан 1

Віб ро фон 1

Гі та ри акус тич ні 2

Дзві ноч ки 1

Елек тро гі та ри 4

Клар не ти 6

Кон га 1

Ко ро боч ка 1

Кси ло фон 2

Ма лий ба ра бан 1

Ма ра ка си 1

Сак со фо ни 8

Син те за тор з прог ра му ван ням 2

Та ріл ки 1 па ра 

Те но ри 4

Три кут ник 1

Тром бо ни 8
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Тру би 8

Ту би 2

Удар на ус та нов ка 1

Фор те пі а но 1

Флей ти 4

Апа ра ту ра

Акус тич ні сис те ми 4

Апа ра ту ра для кон цер тно го ос віт лен ня За не об хід ніс тю 

А па ра ту ра для мон та жу і за пи су фо ног рам За не об хід ніс тю

 Ві де о ка ме ра 1

Ві де о маг ні то фон 1

Зву ко- а кус тич на апа ра ту ра За не об хід ніс тю 

Маг ні то фон 1

Під си лю ва чі зву ку 4

Прог ра вач ком пак т-дис ків 1

Про це сор зву ко вих ефек тів 1

Пульт мік шер ний 1

Тю нер 1

Шну ри, ка бе лі, ште ке ри, елек трош ну ро ві по дов -
жу ва чі

В асор ти мен ті

При ла ди

Го дин ник 1

Нав чаль но- ме то дич ні за со би

До від ни ко ва лі те ра ту ра За кіль кіс тю ви хо ван ців 

На у ко во- по пу ляр на лі те ра ту ра з пи тань му зич -
ного ви ко навс тва 

—

Нот ні збір ни ки —

Під руч ни ки з му зич ної гра мо ти і соль фед жі о —

Прог ра ма нав чаль но- ви хов ної ро бо ти —

До по між ні за со би

Зо ши ти для нот За кіль кіс тю ви хо ван ців

Об лад нан ня та меб лі

Ди ри гент ський пульт 1

Зал для за нять зі зву ко пог ли на ю чою ізо ля ці єю 1

Кім на ти для ін ди ві ду аль них за нять 2

При мі щен ня для збе рі ган ня інс тру мен тів, апа ра ту -
ри та об лад нан ня

1
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2. Давыдова Е. В. Ме то ди ка пре по да ва ния соль фед жио. — М.: 1986.
3. Калечиц Т. Н., Кейлина З.А. Внек лас сная и внеш коль ная ра бо та с уча -
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9. Фролова Г. И. Ор га ни за ция и ме то ди ка клуб ной ра бо ты с деть ми и

под рос тка ми. — М.: 1986.
10. Шко ла иг ры для ду хо во го ор кес тра. — М.: 1989.

Д о  д а  т о к  1

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР ДЛЯ ПО ЧАТ КО ВО ГО РІВ НЯ
НАВ ЧАН НЯ

Ін ди ві ду аль на гра на му зич но му інс тру мен ті
1. Ли сен ко М. Пі сень ка Ли сич ки (з ди тя чої опе ри)
2. Мо царт В. Алег ре то
3. Рим ський- Кор са ков М. «Со ло вей Бу ди ми ро вич»
4. Ро сій ська на род на піс ня «Во са ду ли, в ого ро де»
5. Ук ра їн ські на род ні піс ні: «Ди би- ди би», «Їхав ко зак за Ду най»,

«Летить го роб чик», «Ой ти, дів чи но, з го рі ха зер ня», «Ой за га єм, га єм»,
«Ой лоп нув об руч», «Пер стень», «Роз пря гай те, хлоп ці, ко ні», «Ти ж ме не
під ма ну ла», «Цві те те рен».

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР ДЛЯ ОС НОВ НО ГО РІВ НЯ
НАВ ЧАН НЯ

Ін ди ві ду аль на гра на му зич но му інс тру мен ті
1. Анг лій ське тра ди цій не при ві тан ня «Ame ring Gra ce»
2. Бах Й. — Гу но Ш. «Ave Ma ria»
3. Гам се А. «Scar bo ro ugh fa ir»
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Пю піт ри для нот За кіль кіс тю ви хо ван ців 

Стіл для пе да го га 1

Стіль ці для пе да го га і кон цер тмей сте ра 2

Стіль ці для ді тей За кіль кіс тю ви хо ван ців

Одяг

Кон цер тні кос тю ми та взут тя За кіль кіс тю ви хо ван ців



4. Гріг Е. Та нець Аніт ри з ба ле ту «Пер- Гюнт»
5. Міл лер Г. «Се ре на да»
6. Міл лер Г. «Я знаю чо му»
7. Чай ков ський П. «Не а по лі тан ський та нок»
8. Чесь ка на род на піс ня «Тан цюй, тан цюй»

Ан сам бле ва гра
1. Алор ріс А. «По чут тя»
2. Кро пив ниць кий М. «На ву ли ці скрип ка грає»
3. Ні колс Х. «Гар мо ніч ний рег»
4. Чай ков ський П. Ду ет Лі зи та По лі ни з опе ри «Пі ко ва да ма»
5. Шос та ко вич Д. «Шкіль на поль ка» (для 2-х кси ло фо нів з дзві ноч -

ками)
Ор кес тро ва гра

1. Бак ка рах Б. «Крап лі до щу»
2. Ва си льєв Є., Зи ря нов Я. Курс нав чан ня гри в ду хо во му ор кес трі, ви -

пус ки 1–4
3. Ве бер К. Хор мис лив ців з опе ри «Ча рів ний стрі лець»
4. Вер биць кий М. «Ще не вмер ла Ук ра ї на»
5. Ле бе ди нець Д. Кон цер тна поль ка
6. Май бо ро да П. «Ой Дніп ро, Дніп ро»
7. Май бо ро да П. «Ки їв ський вальс»
8. Нес те рук М. Мов ча нів ська поль ка
9. Пет ров А. Гу сар ський марш з к/ф «Про бід но го гу са ра за мов те

слово…»

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР
ДЛЯ ВИ ЩО ГО РІВ НЯ НАВ ЧАН НЯ

Ін ди ві ду аль на гра на му зич но му інс тру мен ті
1. Аб реу З. «Ті ко- ті ко» 
2. Ген дель Г.-Ф. Арія з ва рі а ці я ми
3. Гер швін Д. «Вліт ку»
4. Джоп лінг С. Рег тайм «Ар тист»
5. Лур’є Л. «Ро же ва виш ня і бі лі кві ти»
6. Уор рен Г. «До ро га на Чат та ну гу»
7. Фі біх З. По е ма
8. Шу берт Ф. «Ave Ma ria»

Ан сам бле ва гра
1. Бет хо вен Л. Тріо (опус 87)
2. Гер ман Д. «Hel lo, Dolly»
3. Джі лок В. «Bill Ba i ley»
4. Ко рен блюм І. «Ве се ла сім ка» (дик си ленд)
5. Рун дель С. «Happy Mar ching Bend»

Ор кес тро ва гра
1. Ар те мов ський Г. Та нок «Ко зак» з опе ри «За по ро жець за Ду на єм»
2. Бек кер Д. «Sa la man ka»
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3. Ва си льєв Є., Зи ря нов Я. Курс нав чан ня гри в ду хо во му ор кес трі, ви -
пус ки 5–12

4. Врай дер С. «La Pa lo ma Swing»
5. Гот ліб М. «Пів ніч ний ві тер»
6. Кем пферт Б. «Ніч ні ман дрів ни ки»
7. Ле бе ди нець Д. Кон цер тна поль ка (для 2-х тром бо нів)
8. Міл лер Г. Се ре на да
9. Мо роз О. Марш «Ко заць ка сла ва»
10. Найт Л. «Rio Es ta te»
11. Ро та Н. «Ро мео і Джу льєт та»
12. Шнай дер М. «Rok- o pen»



ПРОГ РА МА ГУР ТКА ДУ ХО ВО ГО ОР КЕС ТРУ

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

«Му зич не ви хо ван ня — це не ви хо ван ня му зи кан та, а на сам пе ред
вихо ван ня лю ди ни». Цей вис лів В. О. Су хом лин сько го про зна чен ня му -
зич но го ви хо ван ня вже став афо риз мом. Му зич на твор чість спо кон віч но
вва жа ла ся най силь ні шим за со бом впли ву на ду хов ний світ лю ди ни і ви ко -
рис то ву ва лась як «інс тру мент» йо го фор му ван ня. Та кий вплив му зи ки і
така спря мо ва ність му зич но го ви хо ван ня по яс ню ють ся її при ро дою: са ма
му зи ка, як ні я кий ін ший вид мис тец тва, здат на не тіль ки вті лю ва ти, а й
моде лю ва ти пе ре біг емо цій і без по се ред ньо за хоп лю ва ти емо цій ну сфе ру,
а че рез неї «лі пи ти» лю ди ну ці ліс но.

Тра ди ції му зич но го ви хо ван ня є, мож ли во, най дав ні ши ми як у сві то вій,
так і в на ці о наль ній куль ту рі і про дов жу ють твор чо роз ви ва ти ся.

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті за со ба -
ми ду хо во го ор кес тру.

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Пізнавальної, що за без пе чує ово ло дін ня ос нов ни ми по нят тя ми те о -

рії та му зич ної гра мо ти, гри на му зич них інс тру мен тах; знан ня ми му зич ної
куль ту ри. 

2. Практичної, що спри яє ово ло дін ню ос но ва ми гри на му зич них інс -
тру мен тах; за лу чен ню до кра щих зраз ків віт чиз ня ної та сві то вої му зи ки. 

3. Творчої, що за без пе чує роз ви ток му зич них і рит міч них здіб нос тей;
фор му ван ня ху дож ньо- ес те тич но го сма ку; ро зу мін ня і сприй ман ня му зи ки
за леж но від сти лю, жан ру та ха рак те ру тво рів; під ви щен ня май стер нос ті
ко лек тив ної гри в ду хо во му ор кес трі. 

4. Соціальної, що спри яє роз ши рен ню за галь но го сві тог ля ду; му зич них
і рит міч них здіб нос тей; фор му ван ню на ви ків про фе сій но го та со ці аль но го
пар тнерс тва; за без пе чує ви хо ван ня гро ма дян ської сві до мос ті, на ці о наль ної
гід нос ті че рез ви ко нан ня кра щих тво рів віт чиз ня ної му зи ки; про фе сій ної
вза є мо дії в ко лек ти ві, праг нен ня до ство рен ня ком фор тно го, доб ро зич ли -
во го клі ма ту.

У гур тку нав ча ють ся під літ ки до 18 ро ків і на віть стар ші, які за хоп лю -
ють ся ці єю спра вою.

На пер шо му ро ці нав чан ня ство рю ють ся умо ви для ви бо ру ду хо во го
інс тру мен та за леж но від ін ди ві ду аль них фі зич них особ ли вос тей гур тків ців
і кла су ду хо вих інс тру мен тів. Уч ні оз на йом лю ють ся з кла си фі ка ці єю та
наз ва ми ду хо вих інс тру мен тів, на бу ва ють знань по дог ля ду за ни ми,
вчать ся пра виль ної пос та ви кор пу су, го ло ви, рук, ніг, паль ців і ди хан ня
під час гри. Вив ча ють еле мен ти нот ної гра мо ти. Ви ко ну ють впра ви на до -
бу ван ня зву ків. Ви ко ну ють нес клад ні му зич ні тво ри. Ма те рі ал пот ріб но
до би ра ти обе реж но і вмі ло, вра хо ву ю чи сту пінь під го тов ки ви хо ван ця.
У до бо рі ма те рі а лу слід ке ру ва ти ся прин ци пом пос лі дов нос ті й нас туп нос -
ті нав чан ня. Не до пус ти мим є вклю чен ня тво рів, які пе ре ви щу ють му зич -
но- ви ко нав ські (ху дож ні, тех ніч ні) мож ли вос ті ви хо ван ця. Ра зом з тим
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вик ла дач по ви нен уваж но сте жи ти за зрос тан ням му зич но го вдос ко на лен -
ня ви хо ван ців. З ме тою роз вит ку і вдос ко на лен ня му зич ної пам’яті уч нів
ряд му зич них ма те рі а лів пот ріб но вив ча ти на пам’ять.

У гур ток пер шо го ро ку нав чан ня за ра хо ву ють ся ді ти ві ком 10–12 ро -
ків із хо ро шим ста ном здо ров’я та му зич ни ми здіб нос тя ми.

На дру го му ро ці нав чан ня ді ти вив ча ють еле мен ти ко лек тив ної гри,
об’єд ну ю чись в ан сам блі, що дає мож ли вість роз ви ва ти та зак ріп лю ва ти
не об хід ні на вич ки чис то ти ін то ну ван ня, рів нос ті зву чан ня, чи тан ня з лис -
та нот но го тек сту. Ан сам бле ве ви ко нан ня пот ре бує від уч нів перш за все
роз крит тя за галь но го ху дож ньо го зміс ту на різ них рів нях (від єди но го
розу мін ня зміс ту та сти льо вих особ ли вос тей тво ру до виз на чен ня пра виль -
но го тем пу, ди на мі ки, штри хів).

Ви хо ван ці ан сам блю по вин ні нав чи ти ся ба зу ва ти ся на фак ту рі тво ру,
чіт ко виз на ча ти роль і зав дан ня пар тії, кот ру ви ко ну ють, у кож но му ок ре -
мо му епі зо ді.

На пер шо му та дру го му ро ці нав чан ня пе ре ва жає ін ди ві ду аль на форма
нав чан ня, де на пов ню ва ність груп ста но вить не біль ше п’яти ви хо ван ців.
Ос нов ний кри те рій до сяг нень дру го го ро ку нав чан ня — ху дож ньо- ес те -
тич ні до сяг нен ня і ви ко нав ський рі вень ко лек ти ву. 

На тре тьо му ро ці нав чан ня прог ра ма уск лад ню єть ся. Гур тків ці ви ко -
ну ють склад ні ші тво ри, про во дить ся біль ше ко лек тив них прак тич них за -
нять. За нят тя в ду хо во му ор кес трі пот ре бу ють вмі ло го зас то су ван ня знань
і на ви чок, от ри ма них за час ін ди ві ду аль ної та ан сам бле вої гри. Удос ко на -
лю єть ся тех ні ка гри (ін ди ві ду аль на, ан сам бле ва, ор кес тро ва) на інс тру мен -
ті, вір ту оз ність та об раз ність ви ко нан ня. Про во дить ся під го тов ка до ак -
тив ної учас ті в кон цер тно- фес ти валь ній ді яль нос ті ко лек ти ву. То му до
занять в ор кес трі до пус ка ють ся ви хо ван ці, які ово ло ді ли най більш ужи ва -
ним ді а па зо ном інс тру мен та і твер до зас во ї ли ма те рі ал пер ших двох ро ків
нав чан ня. 

Ор кес тро ві ре пе ти ції про во дять ся з ме тою під ви щен ня рів ня ви ко нав -
ської май стер нос ті як ор кес тру в ці ло му, так і ок ре мих ви хо ван ців- му зи -
кан тів з ура ху ван ням різ ної сту пе не вої під го тов ки й дос ві ду ан сам бле вої
гри, сис те ма ти за ції ос нов них те о ре тич них уяв лень про ви раз ні мож ли вос -
ті ду хо во го ор кес тру, вклю чен ня в них нот но го ма те рі а лу та роз ви ток
куль ту ри зву ку, роз ви ток ви ко нав сько го ди хан ня, до сяг нен ня єд нос ті сту -
пе нів і ар ти ку ля ції, ви раз нос ті мет ра та рит му, по нят тя прин ци пу лан цю -
го во го ди хан ня.

На пов ню ва ність гру пи тре тьо го ро ку нав чан ня ста но вить 15 і біль ше
ді тей, ос кіль ки тут пе ре ва жа ють гру по ві за нят тя.

Прог ра ма є орі єн тов ною. Ке рів ник гур тка мо же вно си ти змі ни й до -
пов нен ня у зміст прог ра ми, пла ну ю чи свою ро бо ту з ура ху ван ням ін те ре -
сів гур тків ців, ста ну ма те рі аль но- тех ніч ної ба зи зак ла ду.

Роз по діл го дин за те ма ми — орі єн тов ний. Те ми по да ні в по ряд ку зрос -
тан ня склад нос ті ма те рі а лу. Ке рів ник гур тка, вра хо ву ю чи під го тов ку
дітей, мо же сам виз на чи ти, скіль ки го дин пот ріб но для опа ну ван ня ті єї чи
ін шої те ми і внес ти до прог ра ми від по від ні ко рек ти ви.



Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (3 год)

Ці лі, зав дан ня та зміст ро бо ти гур тка. Пра ви ла тех ні ки без пе ки.

2. Ор га ні за цій на і піз на валь но- ви хов на ро бо та (15 год )

Прос лу хо ву ван ня та на бір уч нів. Ком плек та ція гру пи. Кла си фі ка ція
ду хо вих інс тру мен тів. Наз ви ду хо вих інс тру мен тів. Оз на йом лен ня з іс то -
рією ви ник нен ня інс тру мен та та йо го бу до вою. По діл ви хо ван ців- по чат -
ків ців на гру пи за леж но від ін ди ві ду аль них особ ли вос тей та спе ци фі ки
звуко ут во рен ня на ду хо вих інс тру мен тах (ла бі аль ні, язич ко ві, з лій ко по -
діб ним мунд шту ком). Від ві ду ван ня кон цер тів, вис тав. Екс кур сії.

Прак тич на ро бо та:
— фі зич ні впра ви для під го тов ки гри на ду хо во му інс тру мен ті; 
— впра ви на фор му ван ня пра виль ної пос та нов ки ди хан ня в по ло жен -

ні си дя чи, сто я чи та ру ха ю чись.

3. Гра на му зич но му інс тру мен ті (ін ди ві ду аль на) (72 год )

3.1. Пра ви ла ко рис ту ван ня му зич ни ми інс тру мен та ми (21 год)
Бу до ва інс тру мен та. Вмін ня во ло ді ти ду хо вим інс тру мен том. Кла си фі -

ка ція ду хо вих інс тру мен тів. Дог ляд за ду хо ви ми інс тру мен та ми.
Прак тич на ро бо та:
– фізичні вправи для підготовки гри на духовому інструменті;

№ 
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го дин

у сьо го те о ре тич ні п рак тич ні 

1. Вступ не за нят тя 3 3 –

2. Ор га ні за цій на та піз на валь но- ви -
хов на ро бо та

15 9 6

3.

3.1.

3.2.
3.3.

Гра на му зич но му інс тру мен ті
(інди ві ду аль на):

пра ви ла ко рис ту ван ня му зич ни ми
інс тру мен та ми;
пос та нов ка ди хан ня;
зву ко ут во рен ня

72

(21)

(30)
(21)

30

(9)

(12)
(9)

42

(12)

(18)
(12)

4. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 45 18 27

5. Кон цер тна ді яль ність 6 6

6. Під сум ко ве за нят тя 3 – 3

Ра зом 144 60 84
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— пос та нов ка кор пу су го ло ви, рук, ніг, паль ців під час гри на ду хо во -
му інс тру мен ті;

— впра ви на тех ні ку паль ців і слу хо вий кон троль.

3.2. Пос та нов ка ди хан ня (30 год)
Ви ко нав ське ди хан ня як за сіб му зич ної ви раз нос ті. 
Прак тич на ро бо та:
— зна чен ня ди хан ня під час гри на ду хо во му інс тру мен ті;
— вив чен ня нот ної гра мо ти;
— ви ко нан ня прос тих вправ на ди на мі ку та штри хи;
— впра ви на різ ні ти пи ви ко нав сько го ди хан ня;
— впра ви на роз ви ток ді аф раг ми. Ро бо та над га ма ми. Впра ви на роз -

ви ток губ но го апа ра та.

3.3. Зву ко ут во рен ня (21 год)
Му зич ні та шу мо ві зву ки. Ла до- то наль ні особ ли вос ті зву ків. Ап лі ка ту -

ра. Ритм. Ви со та зву ку. Тон, пів тон. Зву ки, що сто ять на но то нос ці.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на роз ви ток зву ку;
— чис то та ін то ну ван ня;
— ди на мі ка та її різ но ви ди;
— впра ви на ата ку зву ків;
— ви ко нан ня вправ на зву ки три ва ло го зву чан ня;
— вив чен ня ма жор них гам до двох клю чо вих зна ків на од ну ок та ву;
— вив чен ня нес клад них му зич них тво рів.

4. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (45 год)

По нят тя про му зич ний звук. Наз ви ок тав. Наз ви му зич них зву ків та їх -
нє на пи сан ня. Три ва лість зву ків і па уз. По нят тя про ме ло дію, мо тив, фра -
зу, му зич ний роз мір, по нят тя так ту та рит му. Ди на міч ні зна ки. Но то но -
сець. Нот на сис те ма. Зна ки алі те ра ції: ді єз, бе моль, бе кар. Клю чі: скрип ко -
вий, ба со вий. Ритм. Дов жи на зву ків і па уз. За пис дов жи ни зву ків. До лі так -
ту. Силь ні та слаб кі до лі так ту. Прос ті та склад ні роз мі ри. 

Прак тич на ро бо та:
— на пи сан ня на но то нос ці всіх умов них зна ків згід но з те ма ти кою те -

о ре тич них по яс нень;
— роз бір фор му ли ма жор но го та мі нор но го ла ду;
— впра ви на роз ви ток ниж ньо го та вер хньо го тет ра хор ду, ме ді ан ту та

ввід них зву ків, спів їх і ви ко нан ня на інс тру мен ті;
— ви ко нан ня вправ на роз ви ток по чут тя рит му;
— впра ви на роз ви ток му зич ної пам’яті;
— на пи сан ня му зич них дик тан тів;
— ви ко нан ня вправ на зву ки три ва ло го зву чан ня;
— ви ко нан ня вправ на ди на мі ку та штри хи;
— оз на йом лен ня з амп лі ту дою ду хо во го інс тру мен та;
— спів ма жор них гам, триз ву ків, стій ких і нес тій ких зву ків;
— під бір вправ на пог либ ле не вив чен ня заз на че них тем.

5. Кон цер тна ді яль ність (6 год)

Вис ту пи на свят ко вих ве чо рах, кон цер ти для бать ків та уч нів шкіл.
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6. Під сум ко ве за нят тя (3 год )

Звіт ний кон церт із вив че них му зич них тво рів для бать ків та уч нів шкіл.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уч ні по вин ні зна ти:
— ко рот кі ві до мос ті про іс то рію ду хо вих інс тру мен тів, бу до ву ду хо вих

інс тру мен тів, наз ви час тин інс тру мен та, їх ню вза є мо дію під час гри, пра -
ви ла дог ля ду за інс тру мен том;

— пра виль не по ло жен ня кор пу су, ніг, го ло ви, рук, паль ців;
— особ ли вос ті гри при ру сі ор кес тру;
— ос но ви тех ні ки ди хан ня;
— ос нов ні прин ци пи ро бо ти над нес клад ни ми му зич ни ми тво ра ми. 

Уч ні по вин ні вмі ти:
— го ту ва ти тво ри кон цер тно го ре пер ту а ру для соль но го ви ко нан ня;
— гра ти га ми у різ них рит міч них ма люн ках, штри хах і ди на ми ці;
— пра цю ва ти над роз ши рен ням ді а па зо ну зву чан ня;
— гра ти впра ви для роз вит ку тех ні ки гри, до би ва ти ся рів но го чис то го

зву ку;
— удос ко на лю ва ти чит ку нот з ар ку ша;
— під го ту ва ти соль ну прог ра му з різ но ха рак тер них п’єс;
— пра цю ва ти над якіс тю зву ко ут во рен ня;
— вис ту па ти з кон цер та ми.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го дин 

у сьо го те о ре тич ні прак тич ні 

1. Вступ не за нят тя 3 3 –

2. Ор га ні за цій на та піз на валь но- ви -
ховна ро бо та

18 12 6

3.

3.1.

3.2.

Гра на му зич но му інс тру мен ті (ін ди -
ві ду аль на):

пра ви ла ко рис ту ван ня му зич ни ми   
інс тру мен та ми;
ти пи ви ко нав сько го ди хан ня

80

(15)

(65)

21

(6)

(15)

59

(9)

(50)

4.

4.1.
4.2.

Ор кес тро ва та асам бле ва гра (гру -
пова):

гра в ан сам блі;
гра в ор кес трі

97

(39)
(61)

25

(9)
(19)

72

(30)
(42)

5. Кон цер тна ді яль ність 15 – 15

6. Під сум ко ве за нят тя 3 3

Ра зом 216 61 155
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (3 год)

План ро бо ти гур тка на нав чаль ний рік. Ос нов ні пра ви ла внут ріш ньо -
го роз по ряд ку, пи тан ня са мов ря ду ван ня. Тех ні ка без пе ки. 

2. Ор га ні за цій на та піз на валь но- ви хов на ро бо та (18 год )

До бір ді тей у гур ток. Від ві ду ван ня кон цер тів і вис тав. Екс кур сії.
Прак тич на ро бо та:
– незначний ремонт концертного одягу та інструментів;
— на пи сан ня му зич них дик тан тів (ус ний, пись мо вий, рит міч ний);
— пе рег ляд та прос лу хо ву ван ня ві де о ма те рі а лів про фе сій них ор кес -

трів. 

3. Гра на му зич но му інс тру мен ті (ін ди ві ду аль на) (80 год )

3.1. Пра ви ла ко рис ту ван ня му зич ни ми інс тру мен та ми та об лад нан ням
(15 год)

Бу до ва інс тру мен та. Стрій му зич но го інс тру мен та. Під бір нот но го ма -
те рі а лу. Оз на йом лен ня з пар ти ту ра ми.

Прак тич на ро бо та:
— зак ріп лен ня знань із еле мен тів те о рії му зи ки та на ви чок соль фед жу -

ван ня;
— ана ліз фор ми та зміс ту тво рів, що вив ча ють ся;
— впра ви на роз ви ток м’язів ви ко нав сько го апа ра та;
— впра ви для від пра цю ван ня фор му ван ня губ них м’язів;
— впра ви на по даль ший роз ви ток му зич но го слу ху та ін то на ції;
— вив чен ня різ но ха рак тер них етю дів;
— роз ши рен ня ді а па зо ну;
— вив чен ня му зич них тво рів.

3.2. Ти пи ви ко нав сько го ди хан ня (65 год)
Ти пи ви ко нав сько го ди хан ня. Зна чен ня ди хан ня під час гри на ду хо во -

му інс тру мен ті.
Прак тич на ро бо та:
— ро бо та над удос ко на лен ням ви ко нав сько го ди хан ня;
— впра ви не ве ли ко го ді а па зо ну з пос ту по вим ру хом ме ло дії вниз і

вверх (для ви хо ван ня опо ри ди хан ня);
— ро бо та над га ма ми та ар пед жіо;
— ро бо та над тем пом, рит мом, ди на мі кою та штри ха ми при ви ко нан ні

п’єси;
— впра ви на ут ри ман ня строю;
— впра ви на роз ви ток губ но го апа ра та, на ви ко нан ня штри хів;
— впра ви на ово ло дін ня ос нов ни ми при йо ма ми зву ко ут во рен ня, зву -

ко ви до бу ван ня (глі сан до, фру ла то, фул тон);
— чи тан ня нот з ар ку ша;
— ро зу чу ван ня ан сам бле вих та ор кес тро вих тво рів.
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4. Ор кес тро ва та ан сам бле ва гра (гру по ва) (97 год)

4.1.Гра в ан сам блі (39 год)
Соль фед жіо. Тем пи та їх нє зна чен ня в му зи ці. Ви ди му зич них ан сам -

блів. Прос лу хо ву ван ня і пе рег ляд му зич них тво рів у ви ко нан ні кра щих ор -
кес трів та ан сам блів ду хо вих інс тру мен тів.

Прак тич на ро бо та:
— на пи сан ня нес клад них му зич них дик тан тів;
— впра ви на вмін ня ут ри му ва ти стрій;
— впра ви на фор му ван ня по чут тя ан сам блю, син хрон нос ті зву чан ня,

виз на чен ня го лов ної пар тії;
— впра ви на ви хо ван ня емо цій нос ті та від чут тя му зи ки;
— впра ви ши ро ко го ді а па зо ну для ви роб лен ня кан ти лен но го зву ко ве -

ден ня;
— ви хо ван ня на ви чок пе ре хо ду з од но го ре гіс тру в ін ший;
— ін то на цій но- слу хо ві впра ви;
— вив чен ня ан сам бле вих тво рів.

4.2. Гра в ор кес трі (61 год)
Фор му ван ня осо бис тої ви ко нав чої кон цеп ції. Під бір му зич них тво рів

для гри в ор кес трі. 
Прак тич на ро бо та:
— удос ко на лен ня нот ної гра мо ти;
— впра ви на удос ко на лен ня ви ко нав сько го апа ра та, ви раз нос ті му зич -

но го тво ру та май стер нос ті;
— ро бо та над га ма ми, ар пед жіо та їх нім обер нен ням;
— удос ко на лен ня штри хів у ро бо ті над му зич ним ма те рі а лом;
— роз ви ток куль ту ри зву ку;
— ро бо та над до сяг нен ням чис то ти строю та ін то ну ван ня;
— ро бо та над фор му ван ням на ви чок швид ко го чи тан ня нот но го тек -

сту з ар ку ша;
— ро бо та над вер ти кал лю рит міч них ма люн ків;
— вив чен ня ор кес тро вих пар тій;
— ре пе ти цій на ро бо та ор кес тро ви ми гру па ми;
— зве де ні ре пе ти ції у скла ді ор кес тру.

5. Кон цер тна ді яль ність (15 год)

Сце ніч на дис цип лі на. Куль ту ра ви ко нан ня. При йо ми ор кес тро во го
ви ко нан ня. Пра ви ла по ве дін ки на сце ні та по нят тя сце ніч ної куль ту ри. Ос -
нов ні нап ря ми та сти лі джа зо во го та ест рад но го жан рів. Прос лу хо ву ван ня
вис ту пів кра щих ест рад них і ду хо вих ор кес трів.

Прак тич на ро бо та:
– мажорні та мінорні гами до чотирьох знаків;
— ко лек тив ні впра ви для ор кес тру;
— оз на йом лен ня з ор кес тро ви ми тво ра ми;
— під го тов ка кон цер тних прог рам;
— під го тов ка кон цер тно го кос тю ма та му зич них інс тру мен тів;
— ін ди ві ду аль ні та ко лек тив ні впра ви для під го тов ки якіс но го зву чан ня

на ду хо вих інс тру мен тах.

80



6. Під сум ко ве за нят тя (3 год)

Звіт ний кон церт із вив че них му зич них тво рів для бать ків та уч нів шкіл.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уч ні по вин ні зна ти:
— 15–20 різ но ха рак тер них етю дів і п’єс, му зич них тво рів від се ред ньої

до під ви ще ної склад нос ті фак ту ри, мет ро рит му, різ них ком бі на цій штри хів,
ди на мі ки;

— ос нов ні прин ци пи ро бо ти над му зич ни ми тво ра ми під ви ще ної
склад нос ті. 

Уч ні по вин ні вмі ти:
— гра ти га ми від будь- я ко го сту пе ня вверх і вниз, роз ши рю ю чи ді а -

пазон як у вер хньо му, так і в ниж ньо му ре гіс трах;
— гра ти з ви ко рис тан ням різ них ди на міч них від тін ків в се ред ньо му

тем пі, кон тро лю ю чи слу хом якість і чис то ту зву чан ня;
— гра ти ма жор ні й мі нор ні га ми до трьох зна ків включ но та триз ву ки

до них;
— тех ніч но пра виль но ви ко ну ва ти ар пед жу ва ні триз ву ки;
— гра ти га ми, ар пед жіо, сеп та кор ди; 
— са мос тій но пра цю ва ти над об ра зом ху дож ньо го тво ру;
— роз би ра ти нот ний текст і чи та ти з ар ку ша но ві тво ри;
— удос ко на лю ва ти ан сам бле ву гру на му зич но му інс тру мен ті;
— вчи ти етю ди і п’єси на пам’ять; 
— вис ту па ти з кон цер тни ми но ме ра ми.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  т р е  т і й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го дин

усьо го те о ре тич ні п рак тич ні

1. Вступ не за нят тя 3 3 –

2. Піз на валь но- ви хов на ро бо та 6 6

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо 18 9 9

4. Гра на му зич но му інс тру мен ті (ін ди -
ві ду аль на)

49 9 40

5.
5.1.
5.2.

Ан сам бле ва та ор кес тро ва гра:
гра в ан сам блі;
гра в ор кес трі

78
(34)
(44)

6
(3)
(3)

72
(31)
(41)

6. Зве де на ор кес тро ва ре пе ти ція 38 6 32

7. Кон цер тна ді яль ність 21 21

8. Під сум ко ве за нят тя 3 – 3

Ра зом 216 39 177
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (3 год)

Ці лі, зав дан ня та зміст ро бо ти гур тка. Пи тан ня са мов ря ду ван ня. Пра -
ви ла внут ріш ньо го роз по ряд ку.

2. Піз на валь но- ви хов на ро бо та (6 год)

Му зи ка і лі те ра ту ра. Оз на йом лен ня із жит тє вим і твор чим шля хом
ком по зи то рів різ них епох і сти лів, з іс то рі єю роз вит ку ду хо вої му зи ки.
Екс кур сії до те ат ру. Зус трі чі з ви дат ни ми ді я ча ми мис тецтв.

3. Му зич на гра мо та та соль фед жіо (18 год)

Ін тер ва ли, наз ви ін тер ва лів (прі ма, се кун да, тер ція, квар та, квін та,
сек ста, сен ті ма, ок та ва). Прос ті й склад ні ін тер ва ли. Чис ті, ма лі та ве ли кі
ін тер ва ли. Ди со нан си, кон со нан си. По нят тя про лад. Стій кі й нес тій кі зву -
ки. Ма жор ний і мі нор ний лад. 

Прак тич на ро бо та:
— ро бо та над га ма ми, ор пед жіо та їх нім обер нен ням;
— удос ко на лен ня на ви чок швид ко го чи тан ня нот но го тек сту з ар ку ша;
— впра ви на роз ви ток му зич ної пам’яті;
— му зич ні дик тан ти;
— впра ви на по даль ший роз ви ток по чут тя рит му у різ них ком бі на ціях;
— впра ви на роз ви ток ме ло ди ко- гар мо ній но го слу ху (квад рат но го,

пун ктир но го та три оль но го).

4. Гра на му зич но му інс тру мен ті (ін ди ві ду аль на) (49 год )

Стрій му зич но го інс тру мен та. Ви ко нав ське ди хан ня. Вір ту оз ні при йо ми
гри. Еле мен ти сце ніч ної куль ту ри.

Прак тич на ро бо та:
— вив чен ня вір ту оз них при йо мів гри;
— вив чен ня етю дів у різ них ви дах тех ні ки гри;
— ос во єн ня склад них па са жів, ап лі ка тур них ком бі на цій, ме ліз мів;
— вив чен ня соль них фраг мен тів ор кес тро вих тво рів;
— ро бо та над під го тов кою соль них кон цер тних но ме рів.

5. Ан сам бле ва та ор кес тро ва гра (78 год)

5.1. Гра в ан сам блі (34 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів у ви ко нан ні кра щих ан сам блів.

Дог ляд і дріб ний ре монт му зич но го інс тру мен та, об лад нан ня та кон цер -
тно го кос тю ма. 

Прак тич на ро бо та:
— ро зу чу ван ня на пам’ять пар тій ор кес тро вих тво рів;
— впра ви на вдос ко на лен ня май стер нос ті ан сам бле вої гри;
— під го тов ка ан сам бле вих кон цер тних но ме рів;
— ро бо та над об раз ним ви хо ван ням му зич них тво рів, сце ніч ної куль -

ту ри, емо цій нос ті, му зи каль но го строю.
5.2. Гра в ор кес трі (44 год)
Прос лу хо ву ван ня му зич них тво рів у ви ко нан ні кра щих ан сам блів та

ор кес трів. Під го тов ка му зич них інс тру мен тів зов ніш ньо го виг ля ду до кон -
цер тно го вис ту пу.
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Прак тич на ро бо та:
— під го тов ка зов ніш ньо го виг ля ду му зич них інс тру мен тів до кон -

цер тно го вис ту пу;
— по даль ший роз ви ток ви ко нав ської тех ні ки та ди хан ня;
— ви ко нан ня гам, ар пед жіо та їх нє обер нен ня;
— ос во єн ня склад них па са жів, ап лі ка тур них ком бі на цій;
— ро зу чу ван ня на пам’ять тво рів для ду хо во го ор кес тру. 

6. Зве де на ор кес тро ва ре пе ти ція (38 год)

Нас трой ка ор кес тру.
Прак тич на ро бо та:
— ро бо та над кон цер тним ре пер ту а ром;
— ро бо та над об раз ним ви ко нан ням кон цер тно го ре пер ту а ру;
— до сяг нен ня чис то ти строю ін то ну ван ня та рит міч них ма люн ків ви -

ко нан ня кон цер тних п’єс;
— ко ри гу ван ня зву чан ня ор кес тру в кон крет них акус тич них умо вах

ви ко нан ня.

7. Кон цер тна ді яль ність (21 год)

Вис ту пи з кон цер тни ми но ме ра ми й прог ра ма ми у свят ко ві дні пе ред
бать ка ми та уч ня ми шкіл.

8. Під сум ко ве за нят тя (3 год)

Звіт ний кон церт з вив че них тво рів. Участь ви хо ван ців у кон цер тній
прог ра мі ор кес тру, ан сам блю, со ло, ду е тах.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уч ні по вин ні зна ти:
— стан строю сво го інс тру мен та, йо го не до лі ки;
— особ ли вос ті ви ко нан ня склад них му зич них тво рів, де я кі з них ви ко -

ну ва ти на пам’ять;
— при йо ми склад ні шо го зву ко ут во рен ня та зву ко ви до бу ван ня.

Уч ні по вин ні вмі ти:
— віль но гра ти га ми до п’яти зна ків включ но;
— від чу ва ти ан сам бле ве та ор кес тро ве ви ко нан ня;
— сис те ма тич но пра цю ва ти над якіс тю зву ку, йо го ін то на ці єю і ди на -

мі кою;
— ви ко ну ва ти етю ди та п’єси різ но го ха рак те ру і тем пу; 
— ви ко ну ва ти п’єси ве ли кої фор ми або їх ні час ти ни на пам’ять; 
— гра ти га ми в пов ну си лу зву чан ня, з усі ма ви да ми ди на мі ки штри хів,

дот ри му ю чись рит міч ної точ нос ті, пос ту по во збіль шу ва ти швид кість. Гра ти
чис то, про фе сій но;

— вір ту оз но ви ко ну ва ти кон цер тну прог ра му з ура ху ван ням усіх еле -
мен тів му зич ної ви раз нос ті;

— гра ти на об ра но му му зич но му інс тру мен ті ін ди ві ду аль но та в скла ді
ор кес тру;

— що ро ку про во ди ти звіт ний кон церт із вив че них му зич них тво рів.
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ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ ТА МУ ЗИЧНІ ІНС ТРУ МЕН ТИ
ДЛЯ ДУ ХО ВО ГО ОР КЕС ТРУ

Об лад нан ня та інс тру мен ти Кіль кість, шт

Музичні інструменти

Ка мер тон 1

Мет ро ном 1

Там бу ри ни 1

Три кут ни ки 1

Ма ра ка си 1

Дзві ноч ки (ви со кі, низь кі) 2 комп.

Флей ти 5

Клар не ти 5

Сак со фо ни: 

альт 2

те нор 2 

ба ри тон 1 

Вал тор на 5

Тру ба 7 

Тром бон 4

Бу бон 1

Ко ро боч ка 1

Кор не ти 7

Те но ри 3

Ба ри то ни 2

Бас- гі та ра 1

Елек трок ла ві ши (Яма ха з під став кою) 1

Фор те пі а но 1

Дру ко ва ні таб ли ці

Му зич ні інс тру мен ти 1 комп.

Нот на гра мо та 1 комп.

Картини

Пор тре ти ук ра їн ських ком по зи то рів 1 комп.

Пор тре ти за ру біж них ком по зи то рів 1 комп.

Ма те рі а ли

Кон цер тна фор ма одя гу 60 комп.
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Орі єн тов ні тво ри для сприй нят тя та ви ко нан ня

Пер ший рік нав чан ня:

«Як по ї ха ли два бра ти», «Не лі тай со ло вей ко», «Два пів ни ки», «Чор -
ний во рон», «По до ро зі жук, жук», «Ой, Джи гу не, Джи гу не», «Жу ра вель»,
«І шу мить , і гу де», «За го ро дом кач ки пли вуть», «Во по ле бе ре зонь ка сто -
я ла», «Ой за га єм, га єм», «Ка зав ме ні бать ко», «Во са ду ли, в ого ро де»,
«По до ля ноч ка», «Ли сич ка».

Дру гий рік нав чан ня:

Л. Бет хо вен. «По хід на піс ня», Й. Гайдн «Ан дан ті но», П. Май бо ро да
«Ки їв ський вальс», О. Пах му то ва «Піс ня про три вож ну мо ло дість», Д. Ка -
ба лев ський «Ма лень ка поль ка», М. Ти мо ха «Пер ші кро ки».

Ук ра їн ські на род ні піс ні: «Ре ве та стог не Дніпр ши ро кий», «І шу мить,
і гу де», «Ой на го рі та жен ці жнуть», М. Вер биць кий «Ще не вмер ла Ук ра -
ї на», В. Що ло ков «Каз ка» (для тру би у суп ро во ді фор те пі а но), М. Ко сен -
ко «Скер ци но», В. Щу ров ський «Ве се ла гра», Я. Френ кель піс ня із кі но -
філь му «Нев ло ви мі мес ни ки»

Тре тій рік нав чан ня:

Ін ди ві ду аль ні та ко лек тив ні за нят тя за під руч ни ка ми: «Шко ла гри на
флей ті» М. Пла то но ва, «Аль бом юно го тру ба ча» Ф. Бу ра ков, «Шко ла гри
на клар не ті» В. Ро за нов, «Шко ла ко лек тив ної гри для ду хо вих ор кес трів»
М. Іва нов- Рад ке вич за та ки ми впра ва ми: впра ва № 43 (І–ІІІ ); впра ва № 44
(І–ІІІ, V); впра ва № 47 (І, ІV); впра ва № 48 (І–ІІІ ); впра ва № 52 (І–ІІІ );
впра ва № 53, впра ва № 59 (І–ІV); впра ва № 62; впра ва № 63 (І–ІІ ); впра ва
№ 64 (І–ІІІ); впра ва № 68; впра ва № 71; впра ва № 73; впра ва № 74 (І–ІІІ).

Для нав чан ня гри на клар не ті ви ко рис та ти «По чат ко ву шко лу гри на
клар не ті» М. Ти мо хи.

С. Гу лак- Ар те мов ський — вступ до опе ри «За по ро жець за Ду на єм» в
об роб ці для ду хо во го ор кес тру М. Ти мо хи. Дж. Вер ді — хор і марш з опе -
ри «Аї да», П. Чай ков ський — та нок ле бе дів з ба ле ту «Ле бе ди не озе ро»,
О. Га сель ман — «Квар тет» для кор не та з ор кес тром.

Тво ри для ви ко нан ня: П.Май бо ро да «Рід на ма ти моя», «Ки їв ський
вальс»; ук ра їн ські на род ні піс ні: «Ду ми мої, ду ми мої», «Гей ну- мо, хлоп -
ці», «Ой, су сід ко», «Ган дзя», «За по різь кий марш», «Ой, не хо ди Гри цю…»;
Д. Пер цев «Зус тріч ний марш»; Ю. Гу ба рєв «Вальс»; М. Блан тер «Ка тю -
ша», І.Ду на єв ський «Ран ко ва піс ня» для чо ти рьох труб у суп ро во ді фор те -
пі а но та «Зас пі вай нам, ві тер»; П. Чай ков ський «Не а по лі тан ський та нок»;
Ф. Шо пен тра ур ні мар ші 3, 13, 14, 15; Й. Брамс «Угор ський та нок» № 5 та
№ 6; М. Ов.-Ку лі ков ський «Ме ну ет» із 21–ї сим фо нії; М. Ком лев «Дніп ров -
ські зо рі»; К. Ліс тов «Се вас то поль ський вальс»; Д. Тух ма нов «День пе ре -
мо ги»; П. Май бо ро да «Піс ня про Дніп ро».
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ПРОГ РА МА ДИ ТЯЧО ГО ФОЛЬ КЛОР НО ГО КО ЛЕК ТИ ВУ

По  ч ат  к о  в и й  та  о с  н о в  н ий  р і  в е н ь

ПО ЯС НЮ ВАЛЬ НА ЗА ПИС КА

Ви хо ван ня у ді тей пат рі о тиз му, по ва ги до на род них тра ди цій, зви ча їв
та об ря дів, ду хов них цін нос тей ук ра їн сько го на ро ду є од ни ми із го лов них
зав дань, які сто ять пе ред зак ла да ми по заш кіль ної ос ві ти. Ефек тив ним за -
со бом, що має на ме ті вті ли ти їх у жит тя, є ро бо та фоль клор них ко лек ти -
вів, ос кіль ки са ме фоль клор не ви ко навс тво до по ма гає глиб ше піз на ти
особ ли вос ті внут ріш ньо го сві ту на ро ду, йо го пси хо ло гії, сек ре ти на род ної
твор чос ті. 

Ро бо та фоль клор но го ко лек ти ву має ба га то гра ней. Це, на сам пе ред,
вив чен ня й збе ре жен ня на род но- пі сен ної твор чос ті, тан цю валь но го мис -
тец тва та гри на на род них інс тру мен тах, об ря дів і зви ча їв, ди тя чо го фоль -
кло ру, на род но- прик лад но го мис тец тва, а та кож від тво рен ня (ви ко нан ня)
кра щих зраз ків фоль кло ру. Йо го різ но жан ро вість зба га чує ді тей, роз ви ває
їх ню са мо ді яль ну твор чість і фан та зію.

Ме тою прог ра ми є фор му ван ня ком пе тен тнос тей осо бис тос ті за со ба -
ми фоль клор но го ко лек ти ву.

Ос нов ні зав дан ня по ля га ють у фор му ван ні та ких компетентностей:
1. Пізнавальної, що за без пе чує оз на йом лен ня з по нят тя ми та знан ня -

ми фоль клор но го жан ру, на род но пі сен ної твор чос ті на шо го на ро ду; на -
род ної ма не ри ви ко нан ня.

2. Практичної, що спри яє ово ло дін ню на вич ка ми гри на на род них
інс тру мен тах; ви ко нан ню кра щих зраз ків на род но пі сен ної твор чос ті на -
шо го на ро ду.

3. Творчої, що за без пе чує фор му ван ня твор чих здіб нос тей, му зич но го
мис лен ня, во каль но го слу ху та го ло су; фор му ван ня по чут тя рит му, плас -
ти ки та гра ції; роз ви ток ви ко нав ської май стер нос ті.

4. Соціальної, що спри яє ви хо ван ню дбай ли во го та шанобливого
став лен ня до на род них тра ди цій, сце ніч ної куль ту ри, на ці о наль ної сві до -
мос ті; фор му ван ня ес те тич но го сма ку; по пу ля ри за ції фоль клор но го жан -
ру.

Ди тя чий фоль клор ний ко лек тив вив чає і про па гує кра щі во каль ні
зраз ки на род ної твор чос ті, ви ко ну ю чи їх у на род но- пі сен но му сти лі, який
від різ ня єть ся від ака де міч но го від кри тим зву ком, жи вим «ого ле ним» ін то -
ну ван ням сло ва. 

Фор му ван ня пра виль но го спі валь но го зву ку в на род ній ма не рі ви -
конан ня —  ос нов не зав дан ня во каль ної прак ти ки кож но го ви хо ван ця. Зав -
дан ням ке рів ни ка є не до пус ка ти за жа то го, різ ко го, над то від кри то го і
крик ли во го зву чан ня. Спів від кри тим на род ним груд ним зву ком не по ви -
нен бу ти над мір ним і вис наж ли вим для уч нів.

Пе ред ба че но нав чи ти ді тей по єд нан ню спі ву з ру хом та грою, збе рі га -
ю чи при цьо му якість і си лу зву чан ня. У ді тей не об хід но фор му ва ти ро зу -
мін ня і «чут тя» му зи ки, що до по мо же їм пра цю ва ти са мос тій но, без ке -
рівни ка. Обов’яз ко вою є ро бо та над во каль ни ми на вич ка ми учас ни ків,
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пос ту по вим, гра мот ним роз ши рен ням їх ньо го го ло со во го ді а па зо ну.
Керів ник має пра цю ва ти над ди хан ням ви ко нав ців, пра виль ною ар ти ку ля -
ці єю, чіт кою ви мо вою (дик ці єю), при цьо му до би ва ю чись аби ви ко нан ня
бу ло та ким же при род ним, як і про цес мов лен ня.

Ке рів ник по ви нен звер ну ти особ ли ву ува гу на під го лос ко вий спів.
Мож ли вість ви ко нан ня під го лос ків ста не ок ра сою на род них тво рів. Нев -
ло ви мі ме ло дич ні ню ан си, які май же не мож ли во пе ре да ти за до по мо гою
нот но го за пи су, най від чут ні ші у «жи во му» ви ко нан ні. То му сти льо ві особ -
ли вос ті на род ної імп ро ві за ції кож но го ре гі о ну ді ти по мож ли вос ті по вин -
ні пе рей ма ти з го ло су або з фо но за пи су го ло су міс це во го ви ко нав ця.
Діалек тний го вір, ви ко рис та ний у фоль клор них прог ра мах, на дасть їм
особ ли вої не пов тор нос ті. В ро бо ті з ди тя чим фоль клор ним ко лек ти вом ке -
рів ни ку не об хід но ре а лі зу ва ти ос нов ні ди дак тич ні прин ци пи ін ди ві ду аль -
но го під хо ду до ді тей, ак ти ві за ції їх ньо го сприй нят тя, об раз но го мис лен ня
і твор чої іні ці а ти ви, ком плек сно го ос во єн ня фоль клор но го ма те рі а лу, по -
слі дов нос ті в ос во єн ні прог рам но го ма те рі а лу.

Прог ра ма ко лек ти ву пе ред ба чає та кі те ми: нав чаль но- ви хов на ро бо та
з на ро доз навс тва, во каль но- хо ро ва ро бо та, ди тя чий фоль клор, на род ний
та нець, інс тру мен таль на му зи ка, кон цер тно- ма со ва ро бо та, екс пе ди цій на
ді яль ність, роз ва жаль но- піз на валь ні та піз на валь но- ви хов ні за хо ди. 

Ро бо та ко лек ти ву здій сню єть ся за прин ци па ми ін тег ра ції за галь ної
серед ньої та по заш кіль ної ос ві ти, здій снен ня між пред мет них зв’яз ків. За -
нят тя в ко лек ти ві до пов ню ють ба зо ві знан ня уч нів з му зи ки, спі ву, на ро -
доз навс тва, іс то рії.

Фоль клор ний ко лек тив мо же скла да тись з од ні єї або де кіль кох груп
за леж но від зап ла но ва но го ре пер ту а ру та з чо ти рьох ві ко вих ка те го рій ді -
тей — під го тов чої, мо лод шої, се ред ньої та стар шої. Вік ви хо ван ців — від
5 до 18 ро ків. Тер мін нав чан ня на по чат ко во му рів ні ста но вить 2 ро ки.
Занят тя про хо дять 2 ра зи на тиж день по дві го ди ни. Тер мін нав чан ня на
ос нов но му рів ні до рів нює 2 ро ки. За нят тя про хо дять 3 ра зи на тиж день по
2 год. Пе ред ба ча єть ся та кож мож ли вість ін ди ві ду аль них за нять із со ліс та -
ми та ду е та ми. Час, від ве де ний для ро бо ти із со ліс та ми, ке рів ник мо же
вико рис та ти для до дат ко вих за нять із но воп ри бу ли ми учас ни ка ми. 

Ре пер ту ар ко лек ти ву до би ра єть ся від по від но до кож ної з ві ко вих ка те -
го рій, твор чої пра цез дат нос ті та ви ко нав ських здіб нос тей учас ни ків. Нап -
рик лад, піс ні з тан цю валь ни ми ру ха ми або те ат раль ни ми ді я ми по вин ні
бу ти прос ти ми у во каль но му ви ко нан ні, ос кіль ки ува га ді тей зай ня та,
окрім спі ву, тан цем або грою.

Ре пер ту ар для ко лек ти ву під би ра єть ся як із суп ро во дом, так і без ньо -
го. Суп ро во дом мо же бу ти ан самбль тро їс тих му зик у скла ді со піл ки,
скрип ки, буб на як ос нов них му зич них інс тру мен тів та інс тру мен тів, при -
таман них кож но му ок ре мо му ре гі о ну (клар нет, бу гай, ба со ля, та ріл ка,
кон тра бас, рі жок, ве ли кий ба ра бан то що).

Ре пер ту ар скла да єть ся, на сам пе ред, із тих пі сень, які по бу ту ють у міс -
це вос ті з ура ху ван ням ді а лек тних особ ли вос тей ре гі о ну. Кра ще не вво ди -
ти в ньо го влас ні об роб ки та ав тор ські тво ри, ос кіль ки во ни по ру шу ють
особ ли вос ті на род но го ви ко навс тва. Оби ра ю чи твір, пе да гог має виз на чи -
ти йо го зміст, жанр, стиль, струк ту ру, фор му, емо цій ну на ван та же ність,
силу пси хо ло гіч но го впли ву на учас ни ків, особ ли вос ті дра ма тур гіч но го
роз вит ку, мож ли вість ху дож ньо го ви ко нан ня, дов го ту зву чан ня та ви ко -
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нав ські труд но щі.
Спе ци фіч ність фоль клор но го ко лек ти ву по ля гає у то му, що він має ба -

га то жан рів, а це, в свою чер гу, ви ма гає за лу чен ня до учас ті в ньо му ке рів -
ни ків на род но го тан цю та ан сам блю на род них інс тру мен тів, ре жи се ра,
кон цер тмей сте ра (ба я ніс та- а ком па ні а то ра).Участь у ро бо ті ко лек ти ву ба -
я ніс та- а ком па ні а то ра до по ма гає у вив чен ні но вих тво рів, хо ча вис туп на
сце ні ба жа но про во ди ти без йо го суп ро во ду чи в суп ро во ді ан сам блю
народ них інс тру мен тів. 

Се ред усіх ко лек ти вів ху дож ньої са мо ді яль нос ті ро бо та фоль клор но го
ко лек ти ву пе ред ба чає та кож особ ли ву різ но ма ніт ність за со бів, форм і ме -
то дів. 

Про во ди ти за нят тя ке рів ник мо же у будь- я кій фор мі: урок- гра, урок-
 каз ка, урок- по шук, урок- спів, урок- бе сі да, лек ці я- кон церт, яка пе рет во рю -
єть ся у ма со вий за хід: те ма тич ну прог ра му, ка лен дар но- об ря до ве дійс тво,
ве чір- зус тріч, ве чор ни ці то що. Важ ли ве зна чен ня для фоль клор но го ко лек -
ти ву має екс пе ди цій но- по шу ко ва ро бо та. 

Учас ни ки се ред ньої та стар шої ві ко вих ка те го рій по вин ні сис те ма тич -
но бра ти участь у кон цер тній ді яль нос ті, що є не об хід ною умо вою їх ньо го
твор чо го зрос тан ня та мо раль но го сти му лу.

Піс ля кож но го вис ту пу у кон цер тній прог ра мі або в ін шо му ма со во му
за хо ді не об хід но про вес ти йо го спіль не об го во рен ня пе да го га ми й ви хо -
ван ця ми. Та ка фор ма ро бо ти є зас те ре жен ням від пов то рен ня по ми лок
учас ни ка ми вис ту пу. Ма со ві за хо ди, ус піш но про ве де ні фоль клор ним
колек ти вом (Різ двя на прог ра ма, свя то Ми ко лая, свя то Ма те рі, ве чор ни ці,
іг ро ві ди тя чі прог ра ми то що) є під сум ком йо го ді яль нос ті за пев ний пе ріод
нав чан ня. 

У прог ра мі пе ред ба че но ін ди ві ду аль ну ро бо ту з ви хо ван ця ми згід но
По ло жен ня про по ря док ор га ні за ції ін ди ві ду аль ної та гру по вої ро бо ти в
по заш кіль них нав чаль них зак ла дах, яке зат вер дже не на ка зом Мі ніс -
терства ос ві ти і на у ки Ук ра ї ни від 11. 08. 2004, № 651.

Те ма ти ка та кіль кість го дин є орі єн тов ни ми, во ни не об ме жу ють іні ці -
а ти ви ке рів ни ка ко лек ти ву. Він мо же змі ни ти пос лі дов ність ро бо ти над
тема ми та до пов ни ти їх но ви ми з ура ху ван ням ет ніч них особ ли вос тей пев -
но го ре гі о ну Ук ра ї ни та ін ших чин ни ків. 

По  ч ат  к о  в и й  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 —

2. За нят тя з на ро доз навс тва 10 10 —

3. Во каль но- хо ро ва ро бо та 68 8 60

4. Ди тя чий фоль клор 40 — 40

5. Еле мен ти хо ре ог ра фії 10 — 10

89



ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти фоль клор но го ко лек ти ву. 
Пра ви ла по ве дін ки в ко лек ти ві. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня.
Ме та і зав дан ня фоль клор но го ко лек ти ву. 
По яс нен ня тер мі нів «фоль клор», «тра ди ції», «зви чаї», «об ря ди».

2. За нят тя з на ро доз навс тва (10 год)

По ход жен ня і жан ри ук ра їн сько го фоль кло ру. 
По нят тя про ро до від, на род ну та на ці о наль ну сим во лі ку. Обе ре ги. 
Про ве ден ня зус трі чей з на род ни ми ви ко нав ця ми та майс тра ми на -

родно- прик лад но го мис тец тва.

3. Во каль но- хо ро ва ро бо та (68 год)

Оз на йом лен ня ді тей з во каль но- хо ро ви ми на вич ка ми спі ву в на род ній
ма не рі (прос лу хо ву ван ня ме ло дії чи тво ру з го ло су та з фо но за пи су ви -
конав ців, про фе сій них і ди тя чих фоль клор них ко лек ти вів). 

Фор му ван ня пра виль но го від кри то го, лег ко го, дзвін ко го зву ку. Ро бо -
та над спі вом в уні сон з ме тою ство рен ня єди ної ма не ри спі ву. 

Пос ту по вий роз ви ток ді а па зо ну при ін ди ві ду аль но му під хо ді до кож -
но го учас ни ка. 

Оз на йом лен ня з во каль но- хо ро ви ми на вич ка ми —  ди хан ням, ар ти ку -
ля ці єю, дик ці єю. 

Прак тич на ро бо та:
— ро зу чу ван ня піс ні (див. до да ток 1);
— пе ре каз- ви ко нан ня піс ні;
— ана ліз му зич ної струк ту ри (кіль кість фраз, схо жі во ни чи різ ні, лад

то що);
— за гос трен ня ува ги на най більш ін то на цій но важ ких фраг мен тах

твору. Спро би імп ро ві за ції. Дво го лос ся;
— ва рі а ції ок ре мих ме ло дій;
— скла дан ня ме ло дії на текст;
— скла дан ня тек сту на ме ло дію.

4. Ди тя чий фоль клор (40 год)
Піс ні, іг ри, за ба ви, ско ро мов ки, лі чил ки, при мов ки, за гад ки то що.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви- іг ри на роз ви ток ува ги, іні ці а ти ви, са мос тій нос ті учас ни ків

фоль клор но го ко лек ти ву;
— вив чен ня з діть ми прос тих на род них пі сень із не ве ли ким спі во чим

ді а па зо ном, які зус трі ча ють ся в ди тя чих іг рах («Іде дід», «Ой на го рі мак»,
«Жу чок», «А ми про со сі я ли», «Миш ка» то що), ко лис ко ві, об ря до ві (ко -
ляд ки, щед рів ки).
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6. Ма со ва ро бо та 16 — 16

7. Під сум ко ве за нят тя 2 — 2

Ра зом 148 20 128



5. Еле мен ти хо ре ог ра фії (10 год)

Хо ро вод — най дав ні ша фор ма на род но го мис тец тва, ос но ва ук ра їн -
ської на род ної хо ре ог ра фії. 

Зв’язок хо ро во дів з об ря до ді я ми. 
Піс ні- вес нян ки, які ви ко ну ють ся під час ве ден ня хо ро во ду «А вже вес -

на скрес ла», «Роз ли ли ся во ди» то що. 
Умін ня по єд ну ва ти рух зі спі вом або грою, збе рі га ю чи тем по ритм тво -

ру та якість зву чан ня. Пан то мі ма- і люс тра ція у хо ро во ді. 
Зміст тан цю че рез ру хи та жес ти.
Прак тич на ро бо та:
— впра ви на роз ви ток пра виль ної пос та ви (тре ну ван ня м’язів, які

утри му ють хре бет, і м’язів че рев но го пре са);
— опа ну ван ня лег ких ру хів і по єд нан ня їх із тек стом піс ні.

6. Ма со ва ро бо та (16 год)

Прак тич на ро бо та:
— ди тя чі ран ки, ро дин ні свя та, піз на валь но- іг ро ві прог ра ми, му зич ні

кон кур си;
— екс кур сії для оз на йом лен ня з при ро дою, іс то рі єю та куль ту рою

краю;
— від ві ду ван ня кра єз нав чих, при род ни чих, іс то рич них му зе їв;
— зус трі чі з на род ни ми ви ко нав ця ми;
— участь в ор га ні за ції й про ве ден ні на род них гу лянь, свят, об ря дів.

8. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Кон церт для бать ків. Від зна чен ня кра щих ви хо ван ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні по вин ні зна ти :
— зна чен ня тер мі нів «фоль клор», «тра ди ції», «зви чаї», «об ря ди»;
— по ход жен ня і жан ри ук ра їн сько го фоль кло ру;
— ос нов ні на род ні свя та та об ря ди.

Учні по вин ні вмі ти: 
— во ло ді ти на вич ка ми ар ти ку ля ції й дик ції під час спі ву;
— во ло ді ти ви ко нав ськи ми на вич ка ми та ос нов ни ми якос тя ми спі во -

чо го го ло су;
— во ло ді ти еле мен та ми сце ніч но го ру ху під час ви ко нан ня пі сень;
— пе ре да ва ти дійс твом сю жет пі сен но го тво ру;
— ви ко ну ва ти тво ри, вив че ні про тя гом ро ку.

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь ,  п е р  ший -  д р у  г и й  р і к  н а в  ч а н  н я

ТЕ МА ТИЧ НИЙ ПЛАН

№
п/п

Роз діл, те ма Кіль кість го ди н

у сьо го те о ре тич ні
за нят тя

п рак тич ні
за нят тя

1. Вступ не за нят тя 2 2 —

2. За нят тя з на ро доз навс тва 10 10 —
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ЗМІСТ ПРОГ РА МИ

1. Вступ не за нят тя (2 год)

Оз на йом лен ня з пла ном ро бо ти ко лек ти ву. 
Ор га ні за цій ні пи тан ня.

2. За нят тя з на ро доз навс тва (10 год)
Ма те рі аль на та ду хов на куль ту ра ук ра їн ців. 
На род ні свя та за ка лен да рем. Ка лен дар но- об ря до ві піс ні (ко ляд ки,

щед рів ки, вес нян ки, тро їць кі, ку паль ські, жни вар ські, об жин ко ві). 
Пат рі о тич ні та ко заць кі піс ні. По бу то ві піс ні. Жар тів ли ві піс ні. 
Рід, ро ди на, рід ня. 
Ук ра їн ська ха та. 
Де ко ра тив но- прик лад не мис тец тво.

3. Во каль но- хо ро ва ро бо та (250 год)

3.1. Прос лу хо ву ван ня тво рів (20 год)
Прос лу хо ву ван ня на род них пі сень («А ми про со сі я ли», «Гру шеч ка»,

«Жу ра вель», «Квоч ка», «Ми го луб ку із ло ви ли» то що), об жин ко вих пі сень
(«А вже сон це ко тить ся», «Ка ли нонь ка», «Ой лі тає со ко лень ко» та ін ших),
ко ля док («Із- за гаю зе ле но го», «Ко ля ду ю- дую», «Но ва ра дість нас та ла»,
«Ой си вая тая зо зу лень ка» та ін.), щед рі вок («Ві тер віє», «Доб рий ве чір»,
«Ой там сто їть ха та» та ін.). 

3.2. Фор му ван ня во каль них на ви чок (210 год)
Му зич ний слух (зву ко ви сот ний, гар мо ній ний, во каль ний).
Роз ви ток на род но го го ло су. 
Умін ня кож но го учас ни ка спі ва ти будь- я ку пар тію.
Удос ко на лен ня во каль но- спі во чої ма не ри ви ко нан ня. Пос ту по вий

роз ви ток ді а па зо ну го ло су. 
Лан цю го ве та опор не ди хан ня, дик ція, зву ко ут во рен ня, рит міч ний ма -

лю нок.
Чіт кий уні сон ний спів, єди на ма не ра зву ко ут во рен ня, чис те ін то ну ван -

ня в го ло сі.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

Во каль но- хо ро ва ро бо та:
прос лу хо ву ван ня тво рів; 
фор му ван ня во каль них на ви чок; 
спів- ім про ві за ція

250
(20)
(210)
(20)

42
20
22
—

208
—
188
20

4. На род ний та нець 10 — 10

5. Інс тру мен таль на му зи ка 10 — 10

6. Кон цер тно- ма со ва ро бо та 16 — 16

7. Ви хов но- піз на валь ні за хо ди, екс пе -
ди цій на ді яль ність

24 2 22

8. Під сум ко ве за нят тя 2 — 2

Ра зом 324 56 268



Оз на йом лен ня з на род ни ми піс ня ми різ них ре гі о нів Ук ра ї ни та різ них
кра їн че рез прос лу хо ву ван ня і пе рег ляд ау ді о- та ві де о за пи сів. 

Прос лу хо ву ван ня на род них пі сень із жи во го го ло су ви ко нав ця. 
Роз крит тя зміс ту тво ру, йо го вза є мозв’язок із за со ба ми му зич ної ви ра -

зос ті.
Ана ліз му зич но- ви раз них за со бів (струк ту ри, фор ми, ла ду, рит му).

Ана ліз тек сту.
Різ ни ця між ау те тич ним і сти лі зо ва ним спі вом.
Прак тич на ро бо та:
— пог либ ле не вив чен ня різ но жан ро вих на род них пі сень (об ря до вих,

ка лен дар них, со ці аль но- по бу то вих то що);
— ви ко нан ня пі сень з ру хом (хо ро во ди, іг ро ві піс ні);
— роз спі ву ван ня вив че них тво рів або їх ніх час тин;
— ро бо та з ма ли ми фор ма ми ви ко нан ня (сло вос пів, ду е ти, тріо);
— зак ріп лен ня ос нов сце ніч ної куль ту ри.
3.3. Спів- ім про ві за ція (20 год)
Прак тич на ро бо та:
— імп ро ві за ція під го лос ко во го спі ву. 

4. На род ний та нець (10 год)

На род ний та нець — по єд нан ня по е зії, ру ху та те ат ра лі за ції.
Прак тич на ро бо та:
— роз ви ток ру хо во го апа ра та ви хо ван ців (го міл ко вос топ но го суг ло ба

і м’язів, які від тво рю ють йо го рух, ко лін но го суг ло ба й від по від них м’язів,
а та кож м’язів, які від тво рю ють ру хи пле чо во го по я су та рук);

— вив чен ня кру го во го, іг ро во го, ор на мен таль но го хо ро во дів. Ос во єн -
ня ос нов них фі гур хо ро во ду «кор зин ка», «ві сім ка», «змій ка», «ко ло на»
тощо.

Тан ці в па рі.

5. Інс тру мен таль на му зи ка (10 год)

Оз на йом лен ня з іс то рі єю роз вит ку ан сам блів на род ної му зи ки. Особ -
ли вос ті на род них ан сам блів різ них ре гі о нів Ук ра ї ни. 

Ос нов ні гру пи ан сам блю тро їс тих му зик: ду хо ва, струн на, удар на
(шумо ва).

Прак тич на ро бо та:
— оз на йом лен ня ви хо ван ців із грою на різ них на род них му зич них інс -

тру мен тах;
— ви бір ос нов но го скла ду тра ди цій них інс тру мен тів;
— під бір сце ніч но рух ли вих учас ни ків із ак тор ськи ми за дат ка ми;
— ро бо та над до сяг нен ням якіс но го ан сам бле во го зву чан ня, ди на міч -

но рух ли во го ви ко нан ня інс тру мен та ми різ но го строю і ді а па зо нів, чис -
тота строю.

6. Кон цер тно- ма со ва ро бо та (16 год)

Прак тич на ро бо та:
— про ве ден ня кон цер тів (ви ко нан ня пі сень, тан ців, тра ди цій них об ря -

дів ук ра їн сько го фоль кло ру);
— об мін ні кон цер ти між фоль клор ни ми ко лек ти ва ми;
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— уро ки- свя та, уро ки- зві ти для ро дин ви хо ван ців, уро ки- кон кур си,
уро ки- вік то ри ни. 

7. Піз на валь но- ви хов ні за хо ди та екс пе ди цій на ді яль ність (24 год)

Бе сі ди на му зич ні, іс то рич ні, ет ног ра фіч ні та ін ші те ми, які роз ши рю -
ють за галь ний сві тог ляд ви хо ван ців. 

Роз по відь про фоль клор но- ет ног ра фіч ні особ ли вос ті ре гі о ну. 
Пра ви ла і ме то ди за пи су фоль клор них тво рів.
Прак тич на ро бо та:
— зус трі чі зі спі ва ка ми, му зи кан та ми, на род ни ми уміль ця ми;
— екс кур сії, по хо ди, уро ки- по до ро жі, кра єз нав чо- по шу ко ві екс пе ди ції;
— за пис пі сен но- му зич них ма те рі а лів з ви ко рис тан ням маг ні то фо на та

ві де о ка ме ри;
— за пис опо ві даль них ви дів фоль кло ру (ка зок, ле генд, пе ре ка зів, опо -

ві док то що) за жи вою роз по від дю но сія фоль кло ру;
— скла дан ня пас пор ту фоль клор но го тво ру (пов на ад ре са міс ця за -

пису, точ на да та, ві до мос ті про осо бу, якою зроб ле но за пис). 

8. Під сум ко ве за нят тя (2 год)

Звіт ний кон церт ко лек ти ву. Від зна чен ня кра щих ви ко нав ців.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ви хо ван ці по вин ні зна ти: 
— особ ли вос ті ма те рі аль ної та ду хов ної куль ту ри ук ра їн ців; 
— ос нов ні еле мен ти на род них свят і об ря дів, 
— ви ди де ко ра тив но- прик лад но го мис тец тва; 
— на род ний ка лен дар і ка лен дар ні свя та; 
— іс то рію роз вит ку ан сам блів на род ної му зи ки, особ ли вос ті ан сам -

блю тро їс тих му зик; 
— фоль клор ні особ ли вос ті сво го ре гі о ну; 
— різ ни цю між ака де міч ним і на род ним спі вом.

Ви хо ван ці по вин ні вмі ти:
— во ло ді ти спі во чи ми на вич ка ми;
— ко рис ту ва ти ся на вич ка ми сце ніч ної мо ви;
— ви ко ну ва ти ук ра їн ські на род ні піс ні та об ря до ві піс ні в на род ній

мане рі; 
— ви ко ну ва ти піс ні з ру ха ми;
— спі ва ти піс ні з ре пер ту а ру ко лек ти ву (див. до да ток); 
— ви ко ну ва ти тво ри в уні сон та у дво го лос сі з еле мен та ми три го лос ся; 
— за пи су ва ти пі сен но- му зич ні й опо ві даль ні фоль клор ні ма те рі а ли;
— скла да ти пас порт фоль клор но го тво ру.

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ ПЕ РЕ ЛІК ОБ ЛАД НАН НЯ
ДИ ТЯ ЧО ГО ФОЛЬ КЛОР НО ГО КО ЛЕК ТИ ВУ
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Об лад нан ня Кіль кість, шт.

Інструменти

Фор те пі а но 1

Дом ра 10 



БІБ ЛІ ОГ РА ФІЯ

1. Ве лик день в Ук ра ї ні. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1993.
2. Вес нян ки. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1989.
3. Віс тку ра діс ну не се мо. — Львів: Мо нас тир Мо на хів Сту дит сько го Ус та -

ву «Сві ча до», 2000.
4. Вер теп. — Рів не: 1991.
5. Воропай О. Зви чаї на шо го на ро ду. — Мюн хен: 1954.
6. Ди тя чий фоль клор. — К.: На у ко ва дум ка, 1984.
7. Ку паль ські піс ні. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1989.
8. Маковій Г. За топ та ний світ. — К.: Ук ра їн ський пись мен ник, 1993.
9. Манько В. Ук ра їн ська на род на пи сан ка. — Львів: Мо нас тир Мо на хів

Сту дит сько го Ус та ву «Сві ча до», 2001.
10. На род ска же, як зав’яже. — К.: Ве сел ка, 1985.
11. Пер ли ни ук ра їн ської на род ної піс ні. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1989.
12. По да рун ки Свя то го Ми ко лая. — К.: Со няш ник, 1993.
13. Різ двя на Псаль ма. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1992.
14. Скуратівський В. Мі ся це лік. — К.: Мис тец тво, 1993.
15. Тан цю валь ні піс ні. — К., 1970.
16. Ти, ма лий, ска жи ма ло му. — К.: Ве сел ка, 1987.
17. Ук ра їн ські на род ні піс ні. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1987. 
18. Ук ра їн ські на род ні іг ри та за ба ви. — Луцьк: 1994.

Об лад нан ня Кіль кість, шт.

Інструменти

Фор те пі а но 1

Дом ра 10 

Ба ян 2

Скрип ка 5

Де рев’яні та ме та ле ві лож ки 1 комп.

Гі та ра шес тис трун на 10

Дзві ноч ки (ви со кі, низь кі) 1 комп.

Бу бон 4

Со піл ка 10

Кси ло фон 1

Сві рель 5 

Таб ли ці та пла ка ти

Таб ли ці з му зич ної гра мо ти 1 комп.

Пла ка ти для слу хан ня му зи ки  Те ж

Кар ти ни

Пор тре ти ук ра їн ських ком по зи то рів кла си ків 1 комп.

Пор тре ти за ру біж них ком по зи то рів кла си ків  Те ж
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19. Ук ра їн ські прис лів’я. — К.: Дніп ро, 1984.
20. Ук ра їн ський фоль клор. — К.: Ос ві та, 1997.
21. Фоль клор на ве сел ка. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1989.
22. Чер во на ка ли нонь ка. — К.: Му зич на Ук ра ї на, 1988.
23. Чубинський П. Ка лен дар на род них зви ча їв і об ря дів. — К.: Му зич на 
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Д о  д а  т о к  1

ОРІ ЄН ТОВ НИЙ РЕ ПЕР ТУ АР МУ ЗИЧ НИХ ТВО РІВ

По  ч ат  к о  в и й  р і  в е н ь

Прис пів ки
1. «А в го ро бей ка»
2. «Вий ди со неч ко»
3. «Ди- би, ди- би»
4. «Іде дід»
5. «Мис ли вець»

На род ні піс ні
1. «Дрі бу шеч ки»
2. «Жу чок»
3. «Жу ра вель»
4. «Зо ло те зер нят ко»
5. «Кіт і ми ші»
6. «Ма кі воч ки»
7. «Ой до но ри миш ка»
8. «Ой на го рі жи то»

Об ря до ві піс ні
1. «А ми про со сі я ли»
2. «Го- го ко за»
3. «Ди ву ва ли ся лі си»
4. «Ко ля доч ку да рую»
5. «Прий ди, вес на»
6. «Ми ко лай чи ку»
7. «Свя тий Ми ко лаю»
8. «Хрис тос вос крес»

Ко лис ко ві піс ні
1. «Ко ти ку сі рень кий»
2. «Ой лю- лю- лю»
3. «Ой ко то чок»
4. «Ой сві ти мі ся цю»

Жар тів ли ві піс ні
1. «Гри цю до ро бо ти»
2. «Дінь- дон»
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3. «Ме те ли ця»
4. «Но вий рік»
5. «Ой зи монь ко»
6. «Ой ме те, ме те зи ма»

Ос  н о в  н ий  р і  в е н ь

Прис пів ки
1. «А в го ро бей ка»
2. «Вий ди со неч ко»
3. «До го роб чи ка гніз до»
4. «Ко ти ка не ма»
5. «Мис ли вець»
6. «Пе чу хліб чик»

На род ні піс ні
1. «А ми про со сі я ли»
2. «Гру шеч ка»
3. «Дрі бу шеч ки»
4. «Жу ра вель»
5. «Квоч ка»
6. «Зо ло те зер нят ко»
7. «Ми го луб ку із ло ви ли»
8. «Нас точ ка»
9. «Ой до но ри миш ка»
10. «Ой на го рі жи то»
11. «Хо дить жу чок по до ли ні»

Об ря до ві піс ні:
Об жин ко ві піс ні

1. «А вже сон це ко тить ся»
2. «А вже час і по ра»
3. «Ди ву ва ли ся лі си»
4. «Ка ли нонь ка»
5. «Кри вий та нок»
6. «Ой лі тає со ко лень ко»

Ко ляд ки
1. «Ві тер віє»
2. «Доб рий ве чір то бі»
3. «Із- за гаю зе ле но го»
4. «Ко ля ду ю- дую»
5. «Не світ не зо ря»
6. «Но ва ра дість нас та ла»
7. «Ой гу ла- гу ла свя та»
8. «Ой си вая та зо зу лень ка»
9. «Що в дядь ка, дядь ка»

Щед рів ки
1. «Ві тер віє»
2. «Доб рий ве чір»
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3. «На ша Ма лан ка»
4. «Ой зи монь ко»
5. «Ой там сто їть ха та»
6. «Ой чи є чи не ма»
7. «Сій ся, ро ди ся»
8. Стань те ви в ря ду»
9. «Ста рий рік ми нає»

10. «Щед рик- вед рик»

Піс ні на Мас ля ну
1. «Ве ли код ня»
2. «Мас ля ная — лю бе свя то»
3. «Мас ля на, от я іду»
4. «От си ра го ра кру та»

Вес нян ки
1. «А вже вес на скрес ла»
2. «Вес на, вес на, вес ня ноч ка»
3. «Вес ня ноч ка»
4. «Вер бо вая до щеч ка»
5. «Зби ра лись дів ки» 
6. «Ой вес на, вес на»
7. «Ой ну мо»
8. «Ой ти вес на крас на»
9. «Прий ди вес на» 

10. «Що пер вая бла го віс на»

Ку паль ські піс ні
1. «Кру гом Ма ри нонь ки»
2. «Ой ку пав ся Іван»
3. «Ой на Іва на, та й на Ку па ла»

Тро їць кі піс ні
1. «Ой ді вонь ки, ідіть сю ди»
2. «Ой ти, зав’єм він ки»
3. «Ой тро ї ця- зем лі свя то»

Жар тів ли ві піс ні
1. «Ва ре нич ки»
2.«Гри цю до ро бо ти» 
3. «Дів ка Яв дош ка»
4. «Дінь- дон»
5. «Ме те ли ця»»
6. «Но вий рік»
7. «Ой зи монь ко»
8. «Ой ме те, ме те зи ма»
9. «Ой там на тов чку» 

10. «Ой у по лі три дуб ки» 
11. «Ой у по лі нив ка»
12. «Ой хо див жу ра вель»
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