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Передмова
«Для дитини голос — це найперший 
і найдоступніший інструмент» 

Л. Стоковський

На виховання людини впливає багато факторів та умов. Естетичне виховання є одним з 
важливих елементів розвитку особистості, яке дає напрямок розвитку, охоплюючи як духо-
вний світ так і практичну діяльність.

З давніх часів люди помітили, що музика має велику силу естетичного впливу на особис-
тість. Особливими виховними можливостями володіє вокально- хорове мистецтво, яке є ефек-
тивним засобом залучення до прекрасного. Людський голос, як вважав З. Кодай — це чудовий 
і доступний інструмент, а спів створює найсприятливіші умови для формування загальної му-
зичної культури. Діти в молодшому віці всі люблять співати. Тому необхідно прагнути, щоб 
спів дітей поступово наближався «до досягнення рівня істинного мистецтва».

Луначарський якось говорив: «Коли люди перестануть співати, вони перестануть жити». 
А чи багато ми знаємо про хорове мистецтво, про виконавство, про його значення в житті, про 
те, що дає хоровий спів людині. Музика почалася зі співу. Спів — це початковий елемент, про-
батько будь-якої музики. Не всі вміють грати на якомусь музичному інструменті, але кожна 
людина, чи погано, чи добре, співає, або наспівує. Фома Аквинський казав: «Не вміти співа-
ти так само соромно, як не вміти читати». Але в чому ж особливість голосу людини, що його 
відрізняє від інших музичних інструментів? Насправді, він — «живий» музичний інструмент. 
Якщо у інших музичних інструментів під час гри коливається тіло, немов байдуже душі, то при 
співі душа розкривається через власне тіло.

Хоровий спів у наших предків займав головне місце на святах, богослужіннях, у театраль-
них виставах. Участь у хорі вважали священним обов’язком. Саме хорове мистецтво зміцню-
вало найкращі якості в людині, виховувало моральну красоту та звільняло душу.

У середні віки відношення до мистецтва визначалося впливом церкви, яка вклонялася пе-
ред чудодійною дією хорового співу. Люди бачили в цьому мистецтві дивну силу — згуртовува-
ти людей, поєднуючи їх через унісонний спів, примиряючи ворожих та поєднуючи їх у дружбу. 
Хор дійсно є формою єдності. Раніш співаки в хор добиралися за покликом душі та серця.

Хорове виховання закріпилося в житті людини, воно стало єдиною утіхою та віддушиною 
для розкриття глибоких душевних почуттів. Кожна епоха сприймала цю естафету як реліквію 
часу, насичуючи її кращим.

Власне хоровий спів сприяє вихованню особистості. В хорі свій творчий шлях починали 
багато музикантів: Йозеф Гайдн, Максим Березовський, Семен Гулак-Артемовський, Микола 
Лисенко, Кирило Стеценко, Антоніна Нєжданова, Федір Шаляпін, Іван Козловський. Про це 
вони говорили у своїх спогадах. Козловський: «Спів у доброму хорі допоможе співаку розвити 
слух, відчуття ритму, ансамблю, залучити його до культури багатоголосного співу». Шаляпін: 
«Щось голос не слухається. Треба поспівати в хорі».

Що ж таке хор? Хор  — це не маса безликих виконавців чужої волі, а ансамбль солістів, 
що поєднані загальною ідеєю, загальною справою. В хорі співає душа. Дійсно, вченими доказа-
но, що спів приводить до фізичної й психологічної розрядки. Дихання збагачує увесь організм 
кров’ю, вибрація голосових зв’язок — це своєрідний масаж, в процесі якого задіяни всі м’язи.

А що ж дає хор виконавцям? Духовну насолоду, знайомство з видатними зразками хорової 
музики, розвиток гармонічного слуху, з’являється ансамбль і почуття єдності, «ліктя» а також 
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просто дружнє спілкування, бо хоровий спів  — найдоступніший найдемократичніший вид 
мистецтва, який поєднує людей, різних за характером, поглядами, національної ознаки, навіть 
віросповідування. В хорі дитина відчує себе справжнім майстром, який творить чудеса.

Головна задача керівника хору, музиканта і вихователя — допомогти молоді зрозуміти, що 
для їх самоствердження є багато шляхів, і один з них — це творчість. Спів у хорі повинен стати 
для учнів духовною потребою. І ні для кого не є секретом, що молодь нашого часу в своїй біль-
шості є шанувальниками легких жанрів. Тому ми повинні «закохати» дітей в чудову хорову 
музику.

Взагалі немає людей безталанних, треба тільки допомогти їм розкрити свої можливості. І 
тоді навіть безнадійні «гудошники» раптом починають не тільки чисто інтонувати, але й отри-
мують велику насолоду від багатоголосного співу. Важливо, щоб учасники хору почували себе 
на репетиціях комфортно, не боялися за невірно проспіваний звук. Підбадьорити учня, у яко-
го нічого не виходить спочатку — і результат не затримається: дитина перестає комплексувати, 
дуже старається і починає співати чисто. Детальна робота, доведення кожного звуку до доско-
налості, привчає учасників хору до повної віддачі. Поступово вони розуміють, що спів — це не 
просто відкривання рота під музику, не просто проведений час для душі, і зовсім по-новому 
починають сприймати значення і зміст вокально-хорової роботи.

Спілкування з музикою виховує людську душу, розвиває моральний потенціал та інтелек-
туальний світ людини, тому одним з головних завдань керівника хорового колективу є фор-
мування цінного в художньому відношенні й цікавого як для виконавців, так і для слухачів 
репертуару. Уміло дібраний, високохудожній, він забезпечує як творчо активне життя хорово-
го колективу, так і підвищує рівень музичної та загальної культури виконавців. Цікаво спосте-
рігати, як з часом змінюються смаки вихованців, як вони поступово закохуються в класичну 
музику, яку раніше не слухали, вважали її нецікавою та складною для розуміння. Звичайно, ті 
труднощі, з якими вони стикаються в роботі над класичними творами, незрівнянні ні з чим, і 
ось подолання цих труднощів дає їм можливість зрозуміти, що складні твори вимагають ви-
сокого професіоналізму, а вдале виконання таких творів приносить насолоду самим співакам.

Відбір репертуару — це творчий процес, що органічно входить до повсякденної діяльності 
керівника хору, який вимагає від нього багато знань та умінь: знання законів сприйняття вико-
навцями та слухачами тих чи інших музичнів творів; вміння передбачити динаміку музично-
співчого розвитку виконавців під впливом відібраного репертуару; вміння гнучко реагувати 
на нові віяння в сучасному музичному житті. Важливим є ще й те, що процес формування ре-
пертуару повинен підпорядковуватися учбово-виховним завданням, бо учбовий хоровий ко-
лектив насамперед є засобом різнобічного розвитку та виховання підростаючого покоління.

Хори молодшого віку мають в репертуарі одно та двохголосні твори. На цьому початко-
вому етапі й закладаються необхідні професійні навички — точне інтонування, ансамбль, еле-
менти вокальної техніки. В репертуарі старших хорів — більш складні твори. Бажано, щоб не 
менш половини його складали хори a’cappella, які добре розвивають слух і чистоту інтонуван-
ня.

Керівник хору повинен звертати увагу на правильне співвідношення дібраного матеріалу 
за жанрами. Спираючись на знання особливостей звучання співочого голосу в цьому віці, ке-
рівник повинен чітко уявляти в якій мірі може вплинути на характер звучання теситура, рит-
мічний рисунок і динаміка, штрихи та поетичний текст, художній образ твору та його емоцій-
на насиченість, що визначає загальну виконавську трактовку твору.
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Необхідно враховувати, наскільки даний склад хору може досягти художності виконання 
твору, чи підготовлений хор до цього психологічно, емоційно, чи достатньо він художньо й 
технічно навчений.

Таким чином, принципи відбору хорового репертуару підпорядковуються єдиним вимо-
гам:

1. Репертуар повинен бути високохудожнім.
2. Повинен відповідати віковим особливостям і можливостям даного колективу.
3. Повинен бути різноманітним за характером, змістом і жанрам, і головне — мати вихов-

ний характер.
4. Завдяки дібраним труднощам, кожний твір повинен рухати хор вперед для набуття тих 

чи інших навичок, або закріплювати їх.
Добирати складні та об’ємні твори не слід. Для дітей, які будуть співати, це може вияви-

тися нерозв’язною задачею, що обовя’зково відобразиться на продуктивності в їх роботі, може 
викликати втому, нецікавість до справи, якою займаються, у деяких випадках навіть відчужен-
ня від хорового співу взагалі (в залежності від характеру дитини).

Але складні твори повинні входити до складу репертуару, їх слід брати з обережністю, 
враховуючи всю послідуючу роботу. В той же час велика кількість легких творів у репертуарі 
хору повинно бути обмеженим, тому що легка програма не стимулює професійний зріст. Та-
кож природньо репертуар повинен бути цікавим для хористів, що надасть деяке полегшення 
в роботі, бо учні будуть намагатися якомога краще працювати й прислухатися до кожного 
слова керівника. Якщо твір не відповідає віковому рівню за тематикою та складністю, тоді 
таке виконання твору, як правило, буває невдалим і викликає здивування у слухачів.

Твори репертуару повинні відрізнятися за стилістичною та жанровою направленістю. 
Успішний концертуючий колектив має в переліку репертуару, що виконується, твори різних 
епох і композиторських шкіл:

– хори періоду бароко
– твори віденських класиків
– композиторів-романтиків
– хорові твори українських композиторів
– обробки народних пісень
– хори представників сучасних композиторських шкіл
– твори російських композиторів
– хори композиторів радянського періоду.
До репертуару хорових колективів дитячих музичних шкіл чи шкіл мистецтв за програ-

мою повинно входити близько десяти творів залежно від їхнього обє’му та складності. Окремі 
хори старших класів справляються з трьохголосними і чотирьохголосними партитурами. Такі 
хорові твори корисні для творчого росту хорових колективів з меншими виконавськими мож-
ливостями. В репертуарі хору особливе місце займають народні пісні, на яких можна вчити-
ся основам вокально- хорової школи співу: широті дихання, вокально-інтонаційній стійкості, 
яскравому та виразному поданню слів. Вивчення західноєвропейської хорової музики впливає 
на співоче звукоутворення. Співати твори мовою оригіналу вимагає від хористів інших нави-
чок та  інших засобів художньої виразності. Хорові твори композиторів сучасності та радян-
ського періоду впливатимуть на темпо-ритмову активність виконавців.

Розумно відібраний матеріал забезпечить найбільш ефективні умови естетичного вихо-
вання учасників хору. Найкращим буде такий відбір, який дасть можливість керівнику хору 
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дотримуватися принципу гармонії в навчанні та неухильно слідувати принципу єдності ху-
дожнього та технічного.

В роботі з дитячими хоровими колективами велику роль приділяють розспівуванню. Різні 
фахівці надають йому неоднакового значення, в результаті чого виникають різні методи во-
кально-хорової роботи. Дехто вбачає в ньому лише фізичну зарядку співочого апарату, інші — 
тільки слухове настроювання. Деякі керівники взагалі визнають зайвим будь-яке розспівуван-
ня і починають урок безпосередньо з розучування твору.

Перед тим, як розпочати роботу над твором, учні мають «відновити» свої співочі почуття, 
відчути стан свого співочого апарату, «згадати» манеру співу, бо за час, що минає від уроку до 
наступного уроку, вони, отримуючи різні слухові враження, певною мірою гублять відчуття 
строю і ансамблю. Отже, для того, щоб хор звучав злагоджено, необхідно витратити певний 
час на відновлення почуття ансамблю. Тож на початку уроку корисно проспівати кілька вправ 
для закріплення основних співочих навичок та набуття головних елементів вокально-ансамб-
левої майстерності.

Кожна співоча навичка в хорі опрацьовується одночасно з роботою над удосконаленням 
строю і ансамблю. Виховування почуття правильного звуку, чистоти інтонації пов’язується з 
розвитком у хористів почуття ансамблю, без якого робота в хорі над якістю звуку приречена 
на невдачу. Цьому сприяє виховання в учнів вміння постійно слухати себе, своїх сусідів, весь 
хор.

При роботі над ансамблем і строєм співати вправи необхідно без супроводу, щоб зосеред-
ити увагу на звучанні хору. Підтримати спів грою на інструменті можна в моментах модуляції.

Наведені нижче приклади розспівок спрямовані на розвиток загального строю та ансамб-
лю в хорі. Вони зручні для виконання, легко запам’ятовуються.

Вправи № 1, 2, 5 двохголосні. Їх бажано опрацьовувати на уроках молодшої групи хору для 
набуття навичок двохголосного співу. Розспівки № 1, 2, 3, 4 — це секвенції, їх можна співати 
на обрані викладачем склади, або на якийсь голосний звук. Інші вправи не є секвенційними, 
їх бажано сольфеджувати нотами. Вправи № 7, 8, 11, 12, 13 дуже корисні для розвитку почут-
тя строю і ансамблю. Рух паралельними тризвуками, секстакордами та квартсекстакордами по 
півтонах наприкінці кожної з цих вправ буде сприяти досягненню стрункості та злагодженості 
звучання хору. Такий рух акордами можна робити у будь-якому напрямку за вказівкою вчите-
ля навіть не повертаючись в основний акорд (за умови, що хористи вже мають навичку пере-
міщати вистроєну вертикаль вгору або вниз від основного звуку на півтон). В останніх трьох 
вправах перший такт розспівки бажано співати вчителю як настройку. Подані вправи напи-
сані в мажорі. Але їх можна виконувати й у одноіменному мінорі, або в іншій тональності (за-
лежно від твору, над яким буде працювати хор на уроці) використовуючи якийсь певний склад 
або голосний звук.
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Вправи для розспівування
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І. ХОРОВІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
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ХОРИ БЕЗ СУПРОВОДУХОРИ БЕЗ СУПРОВОДУ

1. Ще не вмерла України1. Ще не вмерла України
Слова П. Чубинського Музика М. Вербицького
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Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам браття молодії, усміхнеться доля:
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:
Душу, тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми браття, козацького роду.

Станем браття в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє!

А завзяття, щира праця свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже.
За Карпати відоб’ється, згомонить степами.
України слава буде поміж ворогами.

2. Боже великий єдиний2. Боже великий єдиний
 Музика М. Лисенка
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Боже великий єдиний, нам Україну храни,
Волі і сіту промінням ти її осіни. 
Світом науки і знання нас усіх просвіти, 
В чистій любові до краю Ти нас, Боже, зрости. 

Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни;
Свої всі ласки, щедроти ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа,
Щастя дай, Боже, народу, дай доброго світа і щастя дай! 

3. Тебе поем3. Тебе поем
 Д. Бортнянський
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