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можливі он-лайн консультації.   
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Теорія та практика хорового співу це комплексна дисципліна, що 

вивчає теоретичні основи музичної грамоти та їх практичне 

застосування у хоровому співі; розвиває слухові та вокально-хорові 

навики, підвищує гостроту гармонічного та мелодичного слуху,  

покращує інтонацію, почуття ритму, музичну пам’ять. За час навчання 

студенти оволодівають співом в ансамблі, хорі; ознайомлюються з 

кращими зразками національної та зарубіжної  хорової спадщини. У 

майбутніх акторів прищеплюється любов до пісенного хорового 

мистецтва як важливого елементу всієї музичної культури.  

Коротка анотація 

курсу  
Теорія і практика хорового співу - це одна із фахових дисциплін в 

загальній програмі підготовки фахівців зі спеціальності 026 Сценічне 

мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) для 

освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», 

першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в І та ІІ 

семестрах в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно- 

Трансферною Системою ECTS). Загальний обсяг курсу - 90 годин, з 

яких 64 годин - практичних (32/32), а 26 - припадає на самостійну 

роботу студентів.   

Мета та цілі курсу   Метою курсу є вивчення основ музичної грамоти та їх практичного 

застосування у формуванні навичок вокально-хорового співу для 

виховання співака-ансамбліста, що є однією зі складових системи 

різнобічної  освіти майбутнього українського актора, прищеплення 

гарного художнього смаку через практичне ознайомлення з хоровим 

репертуаром різних жанрів, епох та національних композиторських 

шкіл, еволюція їх музично-естетичного інтелекту.  
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Література для 

вивчення дисципліни  
 Основна навчально-методична література:  

Андреєва О.Основи музичної грамоти. – К., 1972. – 136с.    

 Єгоров О.М. Теорія і практика роботи з хором. – К.: Музична Україна,  

2007. − 132с. Режим доступу: Бібліотека Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка (1 збірник).   

Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. – Х., 2007. – 352с.  

Мархлевський А.Ц. Практичнi основи роботи в хоровому класi. - К.,  
 

 Музична Україна, 1986.- 96с  

Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987. – 96с.   

Смаглій Г Основи теорії музики – Х., 1998. – 384с.  

Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М., 1979. – 197с. 

Павленко Т.Сольфеджіо (на основі українських народних пісень). – К., 

«Музична Україна», 2011. – 112с.  

Павлищева О. Методика постановки голоса. – М., 1964. – 124с.  

Додаткова література:  

1. Виноградов Г. Елементарна теорія музики і сольфеджіо: Учбовий 

посібник для музичних, культурно-освітніх училищ, вечірніх музичних 

шкіл і слухачів підготовчих курсів вокальних факультетів 

консерваторій. – К., 1969. -199с.  

2. Євтушенко Д. Роздуми про голос – К., 1979. – 92с.  

3. Максимов С. Музикальная грамота. – М., 1984. – 176с.  

4. Падалко Л. Виховання ансамблю в хорі. – К., Мистецтво, 1969. - 

172с.  

5. Савчук Н., Матійце Л. Українська пісня на уроках сольфеджіо. - 

Л., 1995. – 100с. 6. Писаревський А. Сольфеджіо: Одноголосся і 

багатоголосся. – К., 1963. – 352с.  

7. Пігров К.  Керування  хором / К.  Пігров. –  К.: Держвидав., 

1962. – 

 С. 134  

8. Флис В., Якуб’як Я. Сольфеджіо (для 1-4 класів ДМШ). – К., 

1987. – 196с.  

9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. 

– М., 1987. – 271с.  

10. Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку 

співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998. – 160с.   

-: Режим доступу : http://www.choirbgam.by/wpcontent/uploads/2011/03/. 
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Тривалість курсу  90 год.   

Обсяг курсу  64 годин аудиторних занять. З них 64 годин практичних занять та 26 

годин самостійної роботи  



Очікувані результати 

навчання  
Після вивчення даного курсу студент повинен  знати:  

• основні  теоретичні  положення  музичної  грамоти  та 

 їх практичне застосування;  

• основні елементи слухового аналізу;  

• теоретичні основи запису хорових партитур; • основні засади 

хорової культури;  

• вокально-хоровий лексикон.  

В м і т и: • володіти вокально-хоровими навиками, передбаченими 

програмою курсу;  

• практично використовувати комплекс знань, отриманих при 

вивченні теоретичного матеріалу ;  

• виразно і на достатньому технічному рівні показати знання своїх 

хорових партій у тому чи іншому творі, що вивчався протягом року;  

• співати по руці диригента ( розуміти мову диригентських жестів);  

• на основі розвинутого вокального слуху аналізувати свій спів та 

спів своїх товаришів;  

• самостійно працювати над удосконаленням свого співочого 

голосового апарату.  

 

Ключові слова  Музична грамота, хор, хоровий спів, вокально-хорові навики  

Формат курсу  Очний  

  Основною формою роботи курсу є практичне засвоєння теоретичних 

положень музичної науки шляхом опанування вокально-хорових 

навичок через хоровий спів, виконання  письмових завдань (аудиторних 

та домашніх), сольфеджування репертуарних хорових творів та 

слухового аналізу. Лекційний матеріал зводиться до коротких 

коментарів та теоретичних вступів до практичних занять. Додатково - 

проведення консультацій для кращого розуміння та закріплення тем.  

Теми  ЗМ І. Музична фонетика та морфологія. Вокально-хорові навики.  

Тема 1. Музична система. Стрій. Основи нотної графіки.   

Тема 2. Метр. Ритм. Розмір.  

Тема 3. Оволодіння вокально-хоровими навиками.  

Тема 4. Інтервали. Структурні та фонічні властивості.  

Тема 5. Інтонація та стрій. Хоровий ансамбль.  

Тема 6. Музичні лади.  

Тема 7. Акорди.  

Тема 8. Дикція та виразність у хоровому співі.  

ЗМ ІІ. Подальше вдосконалення набутих теоретичних знань та 

вокально-хорових навиків.  

Тема 1. Співоче дихання.   

Тема 2.Звукоутворення.   

Тема 3. Музична термінологія.  

Тема 4. Інтонація та стрій.  

Тема 5. Хоровий ансамбль.   

Тема 6. Хорова дикція.   

Тема 7. Драматургія твору. Усвідомлене та виразне виконання 

художнього змісту музичного твору.  

  



Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ  

Підсумковий контроль, 

форма  
Залік в кінці 1семестру, усний.  

Іспит в кінці 2 семестру - у вигляді концертного виступу.  

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття та розуміння даного курсу.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть  

використовуватися під 

час викладання курсу  

Групові заняття, що передбачають вивчення теоретичних засад 

музичної грамоти та практичного їх засвоєння на прийомах хорового 

виконавства через спів хорових партій, усний їх розбір при наявності 

наочних методів (показ твору, вокально-хорових навичок), 

репродуктивної бесіди, інтегрованих та інтерактивних методичних 

прийомів, слухання музики, презентації.   

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет.  

Критерії оцінювання  
(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються: 

1-й семестр – поточна успішність 100балів (максимальна кількість), не 

диференційований залік, 2-й семестр – поточна успішність 50 балів 

(максимальна кількість), і 50 балів (максимальна кількість) за іспит.   

Підсумкова максимальна кількість балів 100.  
  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будьякому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків  

 



 визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  



Питання для закріплення 

та  

контрольної перевірки 

знань.  

І. Теоретичний блок  

Тема1: Музична система. Стрій. Основи нотної графіки.  

• Що таке звук? Властивості звуку.  

• Музична система та її звукоряд.  

• Скільки основних ступенів у звукоряді? Як вони називаються?  

• Що таке октава? Перечислити назви октав.  

• Стрій. Темперований і зонний стрій.  

• Що таке півтон і тон?  

• Скільки півтонів між основними щаблями звукоряду?  

• Знаки альтерації – назва та їх дія.  

• Що таке енгармонізм звуків?  

• Як називаються і позначаються основні ступені звукоряду по 

складовій та буквенній системах?  

• Як утворюються назви похідних ступенів по складовій та 

буквенній системах?  

• Що таке нота? Позначення на письмі.  

• Як позначаються нотами різні тривалості звуків?  

• Що таке нотний стан? З чого він складається?  

• Що таке початкова риска?  

• Аколада. Види аколад та їх практичне застосування.  

• Як розміщуються ноти на нотному стані?  

• Що таке додаткові лінії і як ведеться їх рахунок?  

• Основні музичні ключі, їх значення та запис.  

• Знаки подовження тривалостей.  

• Пауза. Види пауз.  

• Знаки для скорочення нотного письма. Перечислити і пояснити 

дію кожного знаку.  

Тема 2:Метр. Ритм. Розмір.  

• Що таке ритм?.  

• Метр. Назва долей метру, на які падає і не падає наголос.  

• Розмір. Види розмірів.  

• Як позначається розмір на нотному письмі та де розміщується 

позначення розміру?  

 



 • Такт, тактова риска.  

• Затакт. Види затакту.  

• Синкопа, види синкоп.  

Тема 3: Оволодіння вокально-хоровими навиками. Вокально-

хоровий лексикон:  

• хор, хорова партія;  

• академічна манера співу;  

• форсування звуку;  

• цезура;  

• фразування;  

• фальцет;  

• тембр;  

• теситура;  

• резонатори;  

• діапазон;  

• регістри;  

• унісон;  

• дівізі;  

• детонація;  

• а капела;  

• агогіка; • гігієна та охорона співацького голосу.  

  

Тема 4: Інтервали. Структурні та фонічні властивості.  

• Інтервал. Різновиди інтервалів.  

• Різниця між мелодичним і гармонічним видами інтервалів.  

• Назва нижнього та верхнього звуку інтервалу.  

• Ступенева та тонова величини інтервалу.  

• Прості інтервали. Перечислити їх.  

• Обернення інтервалів. Перечислити обернення всіх інтервалів.  

• Що таке тритон?  

• Консонанс і дисонанс. Перечислити консонуючі і дисонуючі 

інтервали..  

• Інтервали прима і октава. Їх ступенева та тонова величини.  

• Інтервали терція та секста.. Їх ступенева та тонова величини.  

• Інтервал кварта та квінта. Їх ступенева та тонова величини.  

• Інтервал секунда та септима. Їх ступенева та тонова величини.  

Тема 5: Інтонація та стрій. Хоровий ансамбль. Вокально-хорові 

навички:  

• співоча постава;  

• види хорового дихання (загальне та ланцюгове) та технічні 

прийоми їх використання;  

• види атаки звуку (тверда, м”яка, придихова) та способи їх 

використання;  



 



 • поняття співочої опори дихання, звуку;  

• високої вокальної позиції;  

• артикуляція та дикція;  

• хоровий стрій;  

• хоровий ансамбль.    
  

Тема 6: Музичні лади.  

• Стійкі та нестійкі звуки.  

• Як називається перехід нестійкого звуку в стійкий?  

• Лад. Основні види ладів.  

• Мажорний лад. Будова мажорної гами.  

• Гама. Назви звуків, що складають гаму.  

• Назви та позначення щаблів мажорної гами.  

• Які щаблі гами  називаються головними?  

• Тональність. Складові назви тональності.  

• Способи утворення всіх тональностей мажорного ладу.  

• Перечислити всі дієзні та бемольні мажорні тональності.   

• Перечислити по порядку появи ключові знаки дієзних та 

бемольних тональностей.  

• Мінорний лад. Будова мінорної гами.  

• Який від мінору називається гармонічним?  

• Який від мінору називається мелодичним?  

• Паралельні тональності. Навести приклад.  

• Однойменні тональності. Навести приклад.  

Тема 7: Акорди.  

• Що таке співзвуччя, акорд?  

• Який акорд називається тризвуком?Види тризвуку.  

• Мажорний тризвук. Його будова та звучання.  

• Мінорний тризвук. Його будова та звучання.  

• Назви звуків тризвуку.  

• Назви тризвуків, побудованих на I, IV,V щаблях ладу.  

• Септакорд. Назви звуків септакорду.  

• Види септакорду.  

Тема 8: Дикція та артикуляція.  

• Будова мовно-артикуляційного апарату.  

• Що таке артикуляція, дикція?  

• Пояснити «закон єдиного потоку голосних».  

• Вимова голосних і приголосних звуків у співі.  

• Вимова літературного тексту у різнохарактерних творах 

(колискова, жартівливий, маршовий твір).  

ІІ. Практичний блок  

1. Побудувати і заспівати  від основних звуків у висхідному або 

низхідному положенні різновиди інтервалів, акордів, ладів (за 

вимогою викладача).  



2. Просольфеджувати  вивчені  музичні  вправи 

 (фрагменти  



 репертуарних творів.)  

3. Виразно і на достатньому технічному рівні показати знання своїх 

хорових партій у тому чи іншому творі, що вивчався протягом року, 

демонструючи володіння вокально-хоровими навичками, 

передбаченими програмою курсу.  

ІІІ. Слуховий аналіз  

Визначити види ладів, інтервалів, акордів.  

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.  

  

  
  
  

СХЕМА КУРСУ ЗМ І. Музична фонетика та морфологія.  
  

Тиж.  
/ дата  

/  

год.-  

Тема, план 

тези  

, короткі  Форма  

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій- 

на, 

дискусія, 

групова 

робота)   

Література.  Ресурси  в  

інтернеті  

Завдання, год  Тер 
мін 

вико 

нанн 

я  

1  

тижд 
ень / 2 

год  

Тема 1. Музична 

система. Стрій. 

Основи нотної 

графіки (6год.). 

Предмет курсу, його 

мета і завдання, 

структура.  

Музичний звук та 

його властивості. 

Звукоряд як основа 

музичної системи. 

Діапазон, регістри. 

Октавна система. 

Основні щаблі 

звукоряду, їх 

складова та буквена 

назви. Графічні 

позначення звуків. 

Нотний стан Аколада 

та її види.  
Основні ключі: 

скрипковий і 

басовий.   

Практичне 

заняття  
1. Андреєва О. 

Основи музичної 

грамоти. – К., 1972.   

2. Смаглій Г Основи 

теорії музики – Х., 1998. 

384с.  

3. Калашник М. 

Уроки елементарної 

 теорії музики. – Х., 

2007. – 352с  

4.Способин  И.В.  

Элементарная теория 

музыки. – М., 1979. – 

197с  

1.Написання нот у 

скрипковому та 

басовому ключах.  

2.Перепис мелодії 

зі скрипкового 

ключа в басовий і 

навпаки.  

3.Узапропоновано 

му музичному 

зразку підписати 

назви звуків за 

буквеною та 

складовою 

системами.  
  
  

Згід 

но 

розк 

ладу  



2  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Розташування звуків 

на нотному стані у 

скрипковому та 

басовому ключах.  

Темперований  стрій.  

Півтон, тон.   

практичне   1.Вказати тони і 

півтони у заданій 

вправі.  

  

Згід 

но 

розк 

ладу  

 

3  

тижд 

ень / 2 

год  

Альтерація, її 

різновиди та 

властивості.  

Енгармонізм звуків   

практичне    
  

1.Зробити 

енгармонічні 

заміни 

 вказаних 

звуків.  

Згід 

но 

розк 

ладу  

4  

тижд 

ень / 2 

год   

Тема 2. Метр, ритм, 

розмір (4 год.).  

Ієрархічна система 

тривалостей нот.  

Властивості і запис.  

Пауза  у 

взаємозв’язку з 

нотними знаками. 

Основні види  

подовження 

тривалостей та пауз 

(крапка, ліга, 

фермата).   

практичне   1. Андреєва О. 

Основи музичної 

грамоти. – К., 1972.   

2. Смаглій Г Основи 

теорії музики – Х., 1998.   

С.384.  

3. Калашник М. 

Уроки елементарної 

 теорії музики. – 

Х., 2007. – 352с  

4.Способин  И.В.  

Элементарная теория 

музыки. – М., 1979. – 

197с  

1.Запис музичного 

звукоряду різними 

тривалостями.  

2.Графічна заміна 

нотних 

тривалостей 

відповідними 

паузами.  

 3.Завдання  на  

групування 

ритмічних 

тривалостей нот.  

Згід 

но 

розк 

ладу  

5  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Наголошені (сильні) 

та ненаголошені  

(слабкі) долі. Такт і 

тактова риска. Метр 

Розмір. Ритм. Прості 

розміри. Правопис і 

тактування. Затакт, 

синкопа, їх основні 

різновиди. Знаки 

скорочення нотного 

письма.  

практичне     1.Завдання  на  
групування 

ритмічних 

тривалостей нот з 

використанням 

затакту, синкопи.  

Згід 

но 

розк 

ладу  

6  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема 3.Оволодіння 

вокально-хоровими 

навиками (2 год.). 

Співоча  постава. 

практичне   
  

1. Юцевич Ю.Е. 

Теорія і методика 

формування та розвитку 

Менабени А.Г. 

Методика 

обучения 

сольному пению:  

Згід 

но 

розк 

ладу  



.  Вироблення єдиного 

типу  співацького 

дихання.  

Особливості  фаз 

фізіологічного 

 та співочого 

 дихання. 

Одночасний вдих по 

руці  диригента.. 

Дихання на початку 

твору,  між 

музичними фразами. 

Значення 

подовженого видиху.   

Звукоутворення.  

Форми співочого 

звукоутворення: 

академічна, народна, 

естрадна. Основні 

засади єдиної  

(академічної) манери  

співацького голосу / 

Ю.Е.Юцевич - 

К., 1998. – 160с.   

-: Режим доступу : 

http://www.choirbgam.by/ 

wpcontent/uploads/2011/0 

3/. 21 10.  

2. Менабени  А.Г. 

Методика  обучения 

сольному пению. – М., 

1987. – 96с  

3.Павлищева  О.  

Методика постановки 

голоса. – М., 1964. –  

124с.  
  
  

- Будова 

голосового 

апарату. 

Співацький звук. 

– с.4-17  

2. Павлищева О. 

Методика 

постановки 

голоса:  
- Типи дихання.  

– с. 16-20  

- Вдих та видих.  

– с. 20-23 - 

Момент 

затримки 

дихання –с. 

2324  

- Відмінність 

співацького 

дихання від 

фізіологічного. –  

 

 співу. М яка і тверда 

атаки звуку.  
Вивчення прийомів 

співу legato, non 

legato.  

  с. 25-27  

Павлищева О. 

Методика 

постановки 

голоса: - Атака 

звуку та її типи.  

– с. 35-37  

 



7  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема 4. Інтервали.  
Структурні та 

фонічні властивості  

(6 год.).  
Музичний інтервал. 

Форми застосування:  

(мелодична, 

гармонічна).  

Походження та 

умовне позначення.  

Назва та вид 

інтервалу Різновиди 

інтервалів та їх 

обернення. 

Особливості 

структурних змін 

інтервалу.  

Консонуючі  та 

дисонуючі інтервали.  

Інтервали: 

чиста прима та чиста 

октава. Властивості.  

Звучання та 

позначення на 

письмі.  

Інтервал 

секунда. 

 Стильові 

аналогії. Будова та 

звучання. 

 Септима як 

 обернення 

інтервалу 

 секунди.  

Структурні  та 

фонічні властивості 

малої  та  великої 

септими.   

практичне   1. Андреєва О. 

Основи музичної 

грамоти. – К., 1972.   

2. Смаглій Г Основи 

теорії музики – Х., 1998.   

С.384.  

3. Калашник М. 

Уроки елементарної 

 теорії музики. – 

Х., 2007. – 352с  

4.Способин  И.В.  

Элементарная теория 

музыки. – М., 1979. – 

197с  

5.  Павленко  Т.  

Сольфеджіо (на основі 

українських народних 

пісень). – К., «Музична 

Україна», 2011. – 112с  

1.Побудова  

інтервалів та їх 

обернень  від 

заданих звуків.  

2.Розбір  

інтервалів за 

визначеною 

схемою:тонова і 

ступенева  

величини; основа і 

 вершина 

інтервалу;  вид 

інтервалу 

(гармонічний, 

мелодичний); 

звукова 

характеристика 

(консонанс, 

дисонанс). 

3.Пошук 

паралельних 

тональностей від 

заданих.  

4. Спів інтервалів 

у висхідному та 

низхідному видах.  

Згід 

но 

розк 

ладу  

8  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Інтервал  
терція  та  її 

різновиди. 

Характеристика 

будови та фонізму. 

Інтервал секста як 

обернення  терції. 

Характеристика 

будови і фонічних 

особливостей.  

практичне      Згід 

но 

розк 

ладу  

9  Особливості  практичне       Згід 

 



тижд 

ень / 

2 

год.  

будови та звучання 

інтервалів чистої 

кварти і чистої 

квінти. Видозміни 

інтервалів: тритон як 

збільшена кварта та 

зменшена квінта.  

   но 

розк 

ладу  

10  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема 5. Інтонація та 

стрій. Хоровий 

ансамбль (2 год.). 

Унісон хору, партії. 

Свідоме відчуття 

ладу.  Спів 

одноголосся,  

простого  дво-, 

триголосся.  

Ансамбль як повне 

злиття голосів за 

силою, тембром, 

манерою співу як в 

окремій партії хору, 

так і у всьому хорі. 

Одночасний початок 

співу і закінчення по 

руці диригента.   

практичне  1. Юцевич Ю.Е. 

Теорія і методика 

формування та розвитку 

співацького голосу / 

Ю.Е.Юцевич - 

К., 1998. – 160с.   

-:  Режим  доступу  :  

http://www.choirbgam.by/ 

wpcontent/uploads/2011/0 

3/. 21 10.  

2. Менабени  А.Г. 

Методика  обучения 

сольному пению. – М., 

1987. – 96с  

3.Павлищева  О.  

Методика постановки 

голоса. – М., 1964. –  

124с.  

4.Мархлевський  А.Ц. 

Практичнi основи роботи 

в хоровому класi. - К., 

Музична Україна, 1986.- 

96с  

Сольфеджування 

музичних вправ 

(фрагментів 

репертуарних 

творів).   

Згід 

но 

розк 

ладу  

11  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Види хорового 

ансамблю:  
тембровий, 

ритмічний, 

динамічний.  
Вироблення навику 

слухати  при 

власному співі  своїх 

сусідів, партію і хор в 

цілому.  

практичне     Опрацювання теми  Згід 

но 

розк 

ладу  



12  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема 6. Музичні 

лади. Мажор (6 

год.).  

Характеристика 

будови та звучання 

мажорної гами.  

Стійкі та нестійкі 

звуки та їх 

розв’язання. Головні 

та побічні щаблі 

ладу. Тональність як 

висотне положення 

ладу. Назва 

тональності як її 

визначальна  

практичне  1. . Андреєва О. 

Основи музичної 

грамоти. – К., 1972.   

2. Смаглій Г Основи 

теорії музики – Х., 1998.   

С.384.  

3. Калашник М. 

Уроки елементарної 

 теорії музики. – 

Х., 2007. – 352с  

4.Способин  И.В.  

Элементарная теория 

музыки. – М., 1979. – 

197с  

5.  Павленко  Т.  

1.Побудова 

мажорних гам від 

заданих звуків.  

2.Визначення  

головних і 

побічних щаблів 

ладу  у 

запропонованому 

музичному зразку.  

3.Спів  гам, 

головних  та 

побічних щаблів, 

розв’язання 

нестійких щаблів у 

стійкі.  

Згід 

но 

розк 

ладу  

 

 характеристика. 

Ключові знаки та їх 

властивості. Правила 

вживання зустрічних 

(випадкових) знаків.  

 Сольфеджіо (на основі 

українських народних 

пісень). – К., «Музична 

Україна», 2011. – 112с   

   

13  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Мінор. 

Характеристика 

будови та звучання 

натуральної мінорної 

гами.  Порівняльна 

характеристика  з 

натуральним 

мажорним 

звукорядом.  Стійкі, 

нестійкі,  ввідні 

щаблі ладу.  

Види мінору. 

Характерні  риси 

будови та звучання.  

 Однойменні  та  

паралельні 

тональності.   

практичне     1.Побудова та спів 

3-х видів мінорної 

гами від різних 

звуків ладу.  

2.Опрацювання 

інтонаційних 

вправ (фрагментів 

репертуарних  
хорових творів) з 

подальшим їх 

вивченням 

напам’ять.  

Згід 

но 

розк 

ладу  



14  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема 7. Акорди (4 

год.).  

Акорди 

 терцової 

будови  та 

 їх різновиди: 

тризвуки, 

септакорди, 

нонакорди та ін.  

Тризвук:  

мажорний  та 

мінорний.  

Характерні риси 

будови. Складові 

звуки тризвуку: 

основний, терцовий, 

квінтовий. 

Обернення 

тризвуків: 

секстакорд,  

квартсекстакорд. Їх 

структурні і фонічні 

властивості.  

Консонуючі  
та  дисонуючі 

тризвуки. Збільшені 

та  зменшені 

тризвуки.  Головні 

тризвуки ладу та їх 

обернення.  

практичне  .1. Андреєва О. Основи 

музичної грамоти. – К., 

1972.   

2. Смаглій Г Основи 

теорії музики – Х., 1998.   

С.384.  

3. Калашник М. 

Уроки елементарної 

 теорії музики. – 

Х., 2007. – 352с  

4.Способин  И.В.  

Элементарная теория 

музыки. – М., 1979. – 

197с  

5.Павленко  Т.  

Сольфеджіо (на основі 

українських народних 

пісень). – К., «Музична 

Україна», 2011. – 112с  

1.Побудова 4-х 

видів тризвуків 

від заданих звуків.  

2.Побудова  

обернень  

мажорного  та 

мінорного 

тризвуків.  

3.Побудова  
 тризвуків  з  

визначенням 

тональностей 

 як  

T, S, D.  

4. Побудова  

Домінантсептакор 

ду з розв’язанням 

від звуку та в 

тональності.  

5. Спів 

тризвуків та 

септакордів від 

звуків  та  в 

тональностях.  

Згід 

но 

розк 

ладу  

15  

тижд 
ень / 

2  

Септакорд та 

його  різновиди: 

малий, 

 великий, 

зменшений.  

практичне       Згід 

но 

розк 

ладу  

год.  Складові  звуки 

септакорду: 

основний, терцовий,  
квінтовий, 

септимовий.  

Структурні та фонічні 

властивості.  

    



16  

тижд 

ень / 

2 год.  

Тема 8. Хорова 

дикція. Художня 

виразність 

виконання.  

Практичне     1.Вправи  для  
розвитку 

артикуляції, 

дикції.  

Скоромовки.  

2.Визначення 

кульмінацій  у 

музичних зразках 

(фрагментах 

репертуарних 

творів).  

Згід 

но 

розк 

ладу  

  
  

СХЕМА КУРСУ ЗМ ІІ: удосконалення набутих навиків  
  

Тиж.  
/ дата  

/  

год.-  

Тема, план, короткі 

тези  
Форма  

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій- 

на, 

дискусія, 

групова 

робота)   

Література.  Ресурси  в  

інтернеті  

Завдання, 

год  
Термін 

виконанн 

я  

1  

тижд 

ень / 2 

год  

Тема  1. 

 Співоче 

дихання (4 год.).  

 Види дихання, 

залежно від штриха, 

звуковедення та 

характеру твору. 

Коротке дихання між 

музичними фразами, 

не  

розділеними паузами.  

Вироблення вдиху у 

творах  більш 

повільних і швидких 

темпах.   

Практичне 

заняття  
1.Єгоров О.М. Теорія і 

практика роботи з хором. 

– К.: Музична Україна, 

2007. − 132 с. Режим 

доступу: Бібліотека 

Інституту мистецтв  

Київського університету 

імені Бориса Грінченка (1 

збірник).  

2.Мархлевський А.Ц. 

Практичнi основи роботи 

в хоровому класi. - К., 

Музична Україна, 1986.-  

96с  
  

Відпрацюв 

ання 

прийому  

«ланцюгов 

ого"  
дихання у 

репертуарн 

их творах.  

Згідно 

розкладу  

2  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Значення 

 «опори» 

дихання  у 

 співі. 

«Ланцюгове» 

дихання при рухомій  

практичне     Опрацюван 

ня теми на 

прикладі 

репертуарн 

их творів.  

Згідно 

розкладу  

 

 динаміці 

(крещендо, 

димінуендо).   

    



   Тема  2.  

Звукоутворення.  

( 6 год.).  

Звучання 

 хорових 

партій  у 

 різних 

теситурних 

умовах. 

Вирівнювання, 

згладження 

регістрів, 

 перехідні 

звуки. 

 Фальцет.  

Загальне 

розширення 

діапазону і 

регістрів.  

  

практичне  1.Менабени Методика 

сольному пению.  

1987. – 96с.  2.Мархлевський 

Практичнi основ в хоровому 

класi.  

Музична Україна, 1986. 

96с  

3.Павлищева Методика 

голоса. – 124с. 4 про 

голос – 92с.  

5 
методика формування та розвитку  

голосу / Ю.Е.Юцевич  

К., 1998. – 160 

 -:  Режим  
http://www.choirbgam.by/ 

wpcontent/uploads/2011/0 3/. 21 10.  
  

М., 1964.  

. Євтушенко Д. Роздуми К., 

1979.  

. Юцевич Ю.Е. Теорія і  

с.   

А.Г. 

обучения  

– М.,  

А.Ц.  

и роботи  
- К.,  

-  

О.  

постановки  

–  

–  

  

співацького  

- 

доступу  :  

1.Вправи 

на  

засвоєння  

співу на 

staccato.  
2.  
Опрацюван 

ня  

інтонаційн 

их  вправ  

(фрагменті 
в  

репертуарн 
их творів) з 

подальшим  
їх  

вивченням 

напам’ять.  

Згідно 

розкладу  

4  
тижд 

ень / 

2 год   

Удосконалення 

кантилени співу. 

Роль 

резонаторів у 

звукоутворенні 

та тембровому 

забарвленні 

голосу. Головні 

та грудні 

резонатори та їх 

практичне 

застосування. 

Вироблення 

визначальних 

тембрових 

якостей 

звучання кожної 

хорової партії.  

Забарвлення 

звуку в 

залежності  від 

характеру і 

стилю твору. 

 Філіруванн

я звуку.   

практичне     Згідно 

розкладу  



 «Висока» 

вокальна позиція 

звуку.   

5  

тижд 

ень 

/ 2 

год.  

Розвиток 

технічної 

рухливості 

голосів. 

Засвоєння співу 

на стакато. 

Охорона 

співацького 

голосу.  

практичне    
  

    Згідно 

розкладу  

6  

тижд 

ень / 

2  

Тема  3. 

 Музична 

термінологія   

(2 год.).  
 Темпи:  повільні,  

практичне   1.Смаглій Г Основи теорії музики – Х., 

1998.   С.384.  

 2.Способин  И.В.  

Опрацюван 

ня теми.  
Згідно 

розкладу  

 



год.  помірні, швидкі. 

Динаміка: постійна 

та рухома. Агогіка. . 

Звучання р, рр з 

опорою на диханні і 

повнозвучне ff, 

основане на  

емоційно-виразному 

розкритті 

художнього образу 

твору. Якісне 

виконання штрихів, 

затримка на окремих 

звуках, виконання 

subito piano, subito 

forte.  

 Элементарная теория 

музыки. – М., 1979. –  

197с.  

  

7  

тижд 
ень / 

2 

год.  

Т 4. Інтонація та 

стрій (8 год.).  

Основні принципи 

зонного інтонування 

– важливого фактору 

чистоти хорового 

строю. Гармонічний 

стрій. Спів 

триголосся (при 

можливості – перехід 

до чотириголосся). 

Вдосконалення 

навичок співу а 

capella, досягаючи 

свободи і точності 

інтонування.   

практичне  1. Мархлевський А.Ц. 

Практичнi основи роботи 

в хоровому класi. - К., 

Музична Україна, 1986.- 

96с  

2.Єгоров О.М. Теорія і 

практика роботи з хором. 

– К.: Музична Україна, 

2007. − 132 с. Режим 

доступу: Бібліотека 

Інституту мистецтв  

Київського університету 

імені Бориса Грінченка (1 

збірник).  

3.Павлищева  О.  

Методика постановки 

голоса. – М., 1964. –  

124с.  
  

Опрацюван 

ня теми на 

музичному 

матеріалі 

репертуарн 

их творів.  

Згідно 

розкладу  

 8  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Вирівнювання строю 

в акорді. Основні 

правила інтонування 

гармонічного строю. 

Виховання 

вокального слуху, 

при якому присутній 

самоконтроль та 

контроль за співом 

своїх товаришів.   

практичне   Згідно 

розкладу  

9  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Спів на mormorando  

– прийом для 

збирання звуку. Його 

практичне 

застосування.  

Види атак звуку:   

м’яка,  тверда, 

придихова.   

практичне  Згідно 

розкладу  



10  

тижд 

ень /  

Робота над 

штрихами легато, 

нон легато. Культура  

практичне  
я  

    Згідно 

розкладу  

 

2 

год.  

звуку.      

11  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема  5.  Хоровий 

ансамбль (8 год.). 

Виховання 

врівноваженості всіх 

компонентів хорового 

звучання у творах 

поліфонічного викладу, 

динамічної гнучкості 

 в  хорах 

гармонічного  та 

гомофонногармонічного 

складу. Зіставлення  

ансамблю хору і партій 

соліста, акомпанементу 

і  

хору, врівноваженості 

хорових  партій 

 у гармонічному 

співзвуччі.   

практичне  1. Падалко Л. 

Виховання ансамблю в 

хорі. – К., Мистецтво, 

1969. - 172с.  

2.Мархлевський А.Ц. 

Практичнi основи 

роботи в хоровому 

класi. - К., Музична 

Україна, 1986.- 96с  

3.Єгоров О.М. Теорія і 

практика роботи з 

хором. – К.: Музична 

Україна, 2007. − 132 с. 

Режим доступу: 

Бібліотека Інституту 

мистецтв  

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка (1 

збірник).  

4.Смаглій Г Основи 

теорії музики – Х., 

1998.   С.384.  

  

Опрацюван 

ня теми на 

музичному 

матеріалі 

репертуарн 

их творів.  

Згідно 

розкладу  

 12  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тембровий ансамбль у 

партії і в хорі. Вміння 

використовувати 

темброві 

характеристики голосу 

в творах, різних за 

змістом і художньо-

образним характером.   

практичне     Згідно 

розкладу  



13  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Частковий та 

загальний ансамбль 

хору.  Значення єдиної 

 манери 

звукоутворення для 

досягнення загального 

хорового ансамблю.  

Академічна  манера 

співу як найбільш 

сприятлива  для 

досягнення ансамблю в 

хорі.   

практичне    
  

  Згідно 

розкладу  

 

14  

тижд 
ень / 

2 

год.  

Ритмічний ансамбль.  

Особливі види 

ритмічного поділу: 

тріоль, дуоль, 

квартоль, квінтоль. 

Характеристика 

співвідношення з 

основним поділом 

тривалостей. 

Правила запису   

практичне       Згідно 

розкладу  

15  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема  6. 

 Хорова 

дикція (2год.). 

«Вокальність» 

літературного тексту 

й  специфіка 

 його вимови 

 (орфоепія). 

Чітка вимова тексту 

у високій та низькій 

теситурах викладу, у 

різному темпоритмі, 

при  різних  

динамічних 

відтінках,  

прискоренні чи 

сповільненні темпу.  

Хорова дикція 

залежно від 

характеру музики.  

практичне  1. Мархлевський 

А.Ц. Практичнi основи 

роботи в хоровому класi. 

- К., Музична Україна, 

1986.- 96с.  

2. Єгоров О.М. 

Теорія і практика роботи 

з хором. – К.: Музична 

Україна, 2007. − 132с. 

Режим доступу: 

Бібліотека Інституту 

мистецтв  
Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

(1 збірник).   
  
  
  

Опрацюван 

ня теми на 

музичному 

матеріалі 

репертуарн 

их творів.  

Згідно 

розкладу  



16  

тижд 

ень / 

2 

год.  

Тема7. Драматургія 

твору. Усвідомлене 

та виразне  

виконання 

художнього змісту 

музичного твору.  

Зв’язок між 

музичним та 

літературним 

текстами.  

Інтерпретація твору. 

Фразування.  

Загальна та локальні 

динамічні та  

смислові кульмінації. 

Гнучкість, 

рухливість 

відтворення  

практичне     Опрацюван 

ня теми на 

музичному 

матеріалі 

репертуарн 

их творів.  

Згідно 

розкладу  

 динамічних нюансів. 

Емоційна виразність 

виконання твору.   

Охорона співацького 

голосу.   

    

  


