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Художньо-сценічний напрям 

Програма дівочого хору 

Початковий, основний рівень 

Пояснювальна записка

У роботі позашкільних навчальних закладів художньо-естетичного 
спрямування важливе місце займає вокально-хоровий спів. Хорове мистецтво 
є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке навчає вокально- 
хоровим прийомам виконання,формує почуття колективізму і дружби,сприяє 
гармонійному розвитку особистості.

Метою програми є формування таких компетентностей:

1. Пізнавальної
2. Практичної
3. Творчої
4. Соціальної

Програма навчання й розвитку розрахована на дівчат віком 5-18
,  *

років, навчальні групи формуються з урахуванням віку та року навчання 
вокально-хорової підготовки.

Колектив має три склади: молодший (підготовчий), кандидатський і 
основний (концертний). Молодший склад - це групи початкового рівня, 
для дітей віком 5-9 років. Наповнюваність груп -  до 15 чоловік.

Кандидатський склад — групи основного рівня для дітей 9-11 років. 
Наповнюваність груп -  до 15 чоловік.

Основний (концертний) склад -  групи основного та вищого рівнів 
навчання для дівчат віком 11-18 років. Наповнюваність груп -  до 15 
чоловік.

Форми організації занять:

- групова ( хорові заняття, музична грамота та сольфеджіо,зведені 
репетиції,концертні виступи)

- індивідуальна ( індивідуальний вокал,фортепіано)

Вокально-хорова робота з дітьми на початковому та основному рівні 
спрямована на формування у них любові до хорового співу та розкриття



вокально-хорових можливостей дитячого голосу. На заняттях проводиться 
розспівування, вивчення нескладних дитячих пісень і музичних творів на 
основі української національної музики,вивчення вітчизняних і 
зарубіжних класичних творів,музично-теоретична підготовка.

Основною метою занять з музичної грамоти та сольфеджіо є 
підготовка дитини до практичних вокально-хорових занять. Вони 
знайомляться з елементарними поняттями музичної грамоти,співають по 
нотах найпростіші мелодії в розмірах 2/4, 3/4, 4/4.

Мета педагога - розвивати усі вокально-хорові навички, необхідні 
під час співу, активно та систематично працювати над диханням, 
вихованців, звукоутворенням, звукоподачею. Кінцевий результатом 
роботи хору є концерт. Концертний виступ -  це можливість виявити 
індивідуальність дитини -  співака,вміння використати всі навички які 
вона набула протягом певного часу.

Упродовж усього циклу навчання задля художньо-естетичного 
виховання учнів і розширення їхнього загального світогляду мають 
проводитися зустрічі з композиторами, професійними музикантами та 
виконавцями, перегляд концертних і театральних програм, участь у різних 
фестивалях і конкурсах, екскурсії.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно 
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 
позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11.08.2004, №651.



Початковий рівень, перший рік навчання

Прогнозований результат 

Учні повинні знати:

- терміни та поняття хорового співу

- терміни та поняття музичної грамоти й сольфеджіо

- види хорів

- будову та принципи роботи голосового апарата

- професійні вимоги до учасників хорового колективу 

Учні повинні вміти:

-  інтонаційно чисто заспівати вивчений твір або пісню з репертуару 
молодшого хору

- показати володіння елементарними вокально-хоровими навичками

- прочитати з листа нескладну мелодію

- орієнтуватися в простому двоголоссі



Початковий рівень, перший рік  навчання

Тематичний план

№ Розділ тема Кількість годин

п/п Усього Теоретичні
заняття

Практичні
заняття

1 Вступне заняття 2 2 -

2 Вокально-хорова робота: 28 12 16

2.1 Вокально-хорові вправи (8) 6 2

2.2 Спів творів (18) 4 14

2.3 Прослуховування музичних 
творів

(4) 4

3 Музична грамота та 
сольфеджіо

6 2 4

4 Концертна діяльність: 28 10 18

Зведені репетиції (22) б 14

Концертні виступи (8) 4 4

5 Екскурсії,конкурси,змагання, 
свята

4 4

6 Підсумкове заняття 2 - 2

Разом 72 26 46



Основний рівень, другий рік навчання 

Тематичний план

№ Розділ тема Кількість годин

п/п Усього Теоретичні
заняття

Практичні
заняття

1 Вступне заняття 2 2 -

2 Вокально-хорова робота: 28 12 16

2.1 Вокально-хорові вправи (8) 6 2

2.2 Спів творів (18) 4 14

2.3 Прослуховування музичних 
творів

(2) 2

3 Музична грамота та 
сольфеджіо

8 4 4

4 Концертна діяльність: ЗО 10 20 .

Зведені репетиції (22) 6 16

Концертні виступи (8) 4 4

5 Екскурсії,конкурси,змагання, 
свята

4 4

6 Підсумкове заняття 2 - 2

Разом 72 28 44



Зміст програми

1. Вступне заняття ( 2 год)

Ознайомлення з планом роботи вокально-хорового колективу.

Правила поведінки у вокально-хоровому колективі, навчальному закладі.

Організаційні питання. Особливості хорового співу. Колективна природа 
хорового співу.

2. Вокально-хорова робота ( 28 год )

2.1 Вокально-хорові вправи ( 8 год )

Правильна співоча постава учня.

Будова голосового апарату.

Правильне дихання під час співу.

Правильна вимова.

Просте двоголосся.

Прості розміри 2/4, 3/4, 4/4.

Практична робота:

- вправи на оволодіння навичками співочого дихання, дикції та артикуляції, 
співочої постави, колективного співу.

2.2. Спів творів (18 год)

Вивчення творів з репертуару хору

2.3. Прослуховування музичних творів (2 год )

3. Музична грамота й сольфеджіо (8 год )

Елементарні музичні терміни. Поняття про вокально-інтонаційний слух, 
сольфеджування та спів із листа. Аналіз музичних творів.

Практична робота:

- вправи на розвиток навичок вокально-інтонаційного слуху

- вправи на вміння писати, аналізувати та уявляти рух мелодії

- спів по нотах простих мелодій



4. Концертна діяльність (28 год )

4.1. Зведені репетиції ( 20 год)

Знайомство з вимогами до учасника концертного складу хору.

Практична робота:

- вивчення на зведених репетиціях хорових творів концертного репертуару 
їхнє відпрацювання

- удосконалення техніки виконання та розвиток артистизму.

4.2. Концертні виступи (8 год)

Підготовка до концертних виступів.

Практична робота:

- участь у концертних виступах хору.

5. Екскурсії, конкурси, змагання, свята ( 4 год )

Участь вихованців у проведенні ігрових програм, музичних конкурсів, 
музичних ігор та розваг,родинних свят, екскурсій, святкування Дня знань, 
Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят.

6. Підсумкове заняття ( 2 год)

Підсумковий концерт. Відзначення кращих виконавців.



Основний рівень, другий рік навчання 

Прогнозований результат 

Учні повинні знати:

- базові терміни й теоретичні поняття з музичної грамоти та вокально - 
хорового співу

- музичні жанри і форми

- стилі творів

- вимоги до гігієни та збереження голосу

- вимоги до співацької постави

- основи сценічної культури

- прийоми створення музичного образу засобами хорового виконавства.

Учні повинні вміти:

- володіти основами академічного вокально - хорового співу

- працювати з хоровою партитурою

- застосовувати вокально - художню інтонацію та засоби сценічної виразності

- користуватися динамічними й тембральними можливостями голосу, усіма 
видами вокально - хорового дихання, технікою співу

- співпрацювати у колективі

- співати твори з концертного репертуару хору.



Зміст програми

1. Вступне заняття ( 2 год)

Ознайомлення з планом роботи вокально-хорового колективу.

Правила поведінки у вокально-хоровому колективі, навчальному закладі.

Організаційні питання. Особливості хорового співу. Колективна природа 
хорового співу.

2. Вокально-хорова робота ( 28 год )

2.1. Вокально-хорові вправи ( 8 год )

Вокальна робота над голосом. Засвоєння вокально-хорових навичок 
(округле звукоутворення,вміння співати головним і зібраним звуком, 
дихання, дикція,чистота інтонації та гармонійного слуху, спів із 
дотриманням нюансів, спів двоголосий)

Практична робота:

- вправи на закріплення вокально-хорових навичок (звукоутворення, 
дихання, дикція, інтонування)

2.2. Спів творів (18 год)

Вивчення творів з репертуару хору

2.3. Прослуховування музичних творів (2 год )

3. Музична грамота й сольфеджіо (8 год )

Вивчення музичних понять і термінів. Інтервали. Мажорний і мінорний 
тризвуки та їхнє обертання. Різні форми усного та письмового диктанту.

Практична робота:

- спів з листа мелодій у тональностях

- імпровізація простих мелодій

- написання музичних диктантів обсягом 8-10 тактів, включаючи пройдені 
музичні оберти та ритмічні групи

- ритмічні вправи з використанням пройдених ритмічних груп

- спів двоголосих вправ



4 Концертна діяльність (ЗО год )

4.1. Зведені репетиції ( 22 год)

Знайомство з вимогами до учасника концертного складу хору.

Практична робота:

-  вивчення на зведених репетиціях хорових творів концертного репертуару 
їхнє відпрацювання

- удосконалення техніки виконання та розвиток артистизму.

4.2. Концертні виступи (8 год)

Підготовка до концертних виступів.

Практична робота:

- участь у концертних виступах хору.

5. Екскурсії, конкурси, змагання, свята ( 4 год )

Участь вихованців у проведенні ігрових програм, музичних конкурсів, 
музичних ігор та розваг,родинних свят, екскурсій, святкування Дня знань, 
Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят.

6. Підсумкове заняття ( 2 год)

Підсумковий концерт. Відзначення кращих виконавців.


