
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Методика дитячого вокально-хорового навчання 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво (народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=760  

Рік навчання: IV Семестр: VII 

Викладач: Ладний А. С. (лекції, практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Методика дитячого вокально-хорового навчання» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, 

що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору 

для студента ця дисципліна стає обов’язковою і спрямована на формування у 

майбутніх викладачів дитячих мистецьких навчальних закладів здійснювати 

музично-естетичне виховання засобами хорового мистецтва, розвиток вокально-

хорових навичок в дитячих хорових колективах. 

Мета: теоретична підготовка диригента-хормейстера в аспекті практичного 

оволодіння навичками роботи з дитячими хоровими колективами; формування 

знань про принципи організації дитячих вокально-хорових колективів, методи 

вокальної роботи з дітьми та її специфіку під час колективного співу; озброєння 

студентів системою навичок керівництва дитячим хоровим колективом з 

використанням прийомів та методів вокально-хорової роботи. 

Завдання курсу:  

- підготовка високопрофесійних хорових диригентів, здатних до активної 

музично-педагогічної діяльності, що володіють необхідними теоретичними 

знаннями про природу і специфіку дитячого голосу і практичними навичками 

керiвництва дитячими вокально-хоровими колективами. 

Предметом є вивчення навчальної дисципліни є навчально-виховний 

процес з дитячим хоровим колективом. 
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Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 30 60 залік 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

бали  

Тема 1.1. Вступ. Музичне 

виховання та навчання дітей: 

предмет, проблематика, зв'язок із 

педагогікою та психологією. 

Методика як наука, предметом 

якої є складний педагогічний 

феномен, що інтегрує навчання, 

розвиток, виховання і освіту 

загалом. Методика викладання як 

наука, що досліджує 

закономірності функціонування 

методичної системи, склад 

компонентів, їхні взаємозв’язки.  

Основні мета і завдання курсу у 

навчально-виховному процесі, що 

забезпечує умови для розвитку 

духовних сил дитини, розширення 

його музично – виконавського 

досвіду в ході особистісного 

становлення. Поняття організації 

та управління хоровим колективом 

у різних типах дитячих навчальних 

закладах.Головні компоненти 

методики викладання дитячого 

хорового виховання. Дитяче 

хорове виконавство як одне зі 

складових професійного хорового 

мистецтва. Основні виховні 

функції дитячої хорової творчості. 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Музично-дидактичні 

основи роботи з дитячим 

колективом. Місце та роль 

керівника у вокально-хоровому 

дитячому вихованні. 

Поняття дидактики та основні її 

категорії. Методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності. Музично-естетичне 

виховання як процес реалізації 

виховної функції музики в цілях 

формування гармонійно 

розвинутої особистості – її 

духовної культури, моральних рис 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



тощо. Музична педагогіка і 

психологія – наука про музичне 

навчання і виховання. Методи 

музичного навчання:  навчання 

теорії та історії музики, методи 

навчання співу, навчання та 

розвиток музичних якостей. 

Форми позакласної та 

позашкільної роботи з музичного 

виховання. 

Основні педагогічні принципи в 

роботі з хоровим колективом: 

врахування загального і музичного 

розвитку його учасників, їх 

вокальних можливостей, музичних 

інтересів даного колективу, 

поступовість і послідовність в 

здійсненні вокально-хорових і 

художніх завдань, які постають 

перед хором. Різноманітність 

засобів і прийомів в процесі 

роботи керівника колективу над 

технічним і художніми 

компонентами твору, єдністю 

технічної і художньої роботи над 

хоровим твором, розвитком 

вокально-хорових навичок, 

технічної досконалості і загально-

музичного рівня дитячого 

хорового колективу, поєднання 

емоційно-інтуїтивного і 

раціонально-аналітичного початку 

в роботі.  

Художньо-творчі та професійні 

якості керівника дитячого 

хорового колективу. 

Тема 1.3. Історія дитячого 

вокально-хорового виховання і 

навчання в Україні. Напрями і 

системи. 

Культурно-історичні передумови 

становлення системи музичної 

освіти. Вокально-хорові школи 

кінця ХІ – середини ХІІІ століття.  

Кінець XVI ст. - початок XVII ст. – 

формування нової педагогічної і 

виконавської школи співу: 

приватні хори у Києві, "братські" 

школи у Львові, Острозі, Києві, 

Луцьку, полкові школи (Запорізька 

Січ), світська музична освіта 

(осередки освіти), дяківсько-

прихідські школи, церковні 

осередки хорового дитячого співу 

ХІХ ст. (Микольський монастир, 

Софіївський кафедральний собор, 

інші заклади), гімназії, семінарії, 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



бурси у західній частині України.  

ХVІІІ століття – епоха 

просвітництва. Глухівський 

осередок хорового виховання. 

Дяківсько-прихідські школи, 

церковні осередки хорового 

дитячого співу ХІХ ст. 

(Микольський монастир, 

Софіївський кафедральний собор, 

інші заклади), гімназії, семінарії, 

бурси, академії. 

1920 - 30-х роки ХХ ст.- період 

зародження і становлення масової 

хорової самодіяльності школярів. 

Організація хорового навчання і 

виховання 30 – 90 рр. Хорове 

дитяче виховання часів 

незалежності України. 

Відомі дитячі хорові колективи в 

Україні та зарубіжжі. Їх 

характеристика. 

Тема 1.4. Системи та форми 

дитячого музичного вокально-

хорового виховання, створеними 

видатними музикантами-

педагогами світу. 

Форми організації дитячого 

вокально-хорового навчання. 

Класифікація форм дитячих 

хорових колективів. Теоретичні і 

практичні аспекти педагогічних 

ідей та поглядів Ф.Колесси, 

О.Кошиця, М.Лисенка, 

М.Леонтовича. 

Система музично-хорової освіти 

Г.Струве, В.Попова, Г.Стулової, 

В.Соколова, В. Шацької та 

українських корифеїв – Т. 

І.Малицької, С.С.Горбенка, 

Е.О.Віноградової, Т.М.Копилової, 

А.Н.Зайцевої, Р.В.Толмачова, 

С.Г.Степанеко, І.М.Сабліна, 

Н.М.Нехотяєвої, А.О.Шейко. 

Системи та методики музичного 

виховання, створені видатними 

музикантами світу. Методична 

система Еміля Жак-Далькроза 

(1865-1950) в основі музичного 

навчання передбачає метод 

евритміки (зв’язок музики з рухом) 

триєдність музики, слова і руху як 

засобу формування особистості. 

Система К.Орфа  (1895-1952) 

(«Шульверк» (Schulwerk). від двох 

нім.– [шулен] – навчати та [веркен] 

– діяти. В основі його системи 

принцип елементарного 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



музикування з використанням 

різних видів музично-сценічної 

діяльності, осягненню дітьми 

мистецтва музики через 

проникнення у зміст музичних 

образів, власне виконання і 

творення музики, де особливе 

місце займає спів. Система Золтана 

Кодая (1882-1967) - застосування 

хорового співу як головного виду 

діяльності в музичному вихованні 

- виховання в учнів почуття ладу, 

ладового мислення за допомогою 

різних вправ розвитку 

звуковисотного слуху за 

допомогою використання 

відносної (ладової) сольмізації. Б. 

Трічков – болгарська "столбіца" – 

графічне зображення ладової 

системи, за допомогою якої діти 

легко опановують особливості 

ладових тяжінь, навіть без 

вивчення нотної грамоти. 

Німецька педагогічна школа в 

галузі музичного виховання дітей - 

Г. Вальдман, Д. Вухер, Є. Маєр-

Роза, З. Фінк. У Чехії та 

Словаччині - Л. Даніеля з його 

методикою – вивчення нот через 

спів "опорних пісень". 

Тема 2.1. Музично-слуховий та 

емоційний розвиток дітей. Робота 

з «гудошниками». 

Музично-естетичне виховання 

дітей як процес реалізації виховної 

функції музики в цілях 

формування гармонійно 

розвинутої особистості – її 

духовної культури, моральних рис 

тощо. Роль емоцій у сприйнятті та 

відтворенні музики дітьми різного 

віку. Фізіологічні основи 

музичного сприйняття (задатки, 

здібності) та методи їх розвитку у 

дітей в процесі хорового співу. 

Фізіологічні та психологічні 

проблеми розвитку музичного 

слуху. Музичний слух і 

вокалізація. Нестабільність 

слухових відчуттів. Музичний 

слух і поняття звуковисотності в 

ньому. Лад як основа музичного 

слуху. Формування гармонійного 

слуху. Вплив співу a capella на 

виховання слуху. Залежність 

формування вокального слуху від 

розвитку вокальних навичок. 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Зв’язок музичного слуху і голосу. 

Розвиток і значення емоційного 

почуття у дітей, його роль у роботі 

з хором. Роль емоцій у сприйнятті 

музики. Розвиток музичного слуху 

і почуття ритму у дітей. Виховання 

вокального слуху у дітей, 

характеристика співочого звука і 

робота гортані при співі.  

Методи виявлення нерозвиненого 

слуху. Дефекти голосу та шляхи 

його подолання. 

Методи виправлення інтонації у 

дітей-«гудошників». Методи 

відносної сольмізації. Педагогічна 

спрямованість у проведенні 

вокально-хорової роботи з дітьми: 

поєднання емоціонального і 

усвідомленого, задоволення 

пізнавальних інтересів учнів, 

всебічний розвиток дітей. 

Тема 2.2. Вокально-хорове 

виховання дітей. Будова 

голосового апарату. Охорона 

дитячого голосу. Мутація. 

Вокальна робота в хорі. Значення 

вокально-хорового виховання 

дітей. Психофізіологічна основа 

співочого процесу. Засоби 

педагогічного впливу на голос. 

Вікова характеристика дитячих 

голосів, їх можливості.   

Відомості про побудову 

голосового апарату дитини. 

Особливості його функціонування. 

Відмінність дитячого голосового 

апарату від дорослого.   

Характеристика дитячого голосу в 

різних вікових групах: дошкільній, 

молодшій шкільний, молодшій 

підлітковій, старшій шкільний, 

старшій підлітковій. Регістрові 

особливості голосу в кожній 

віковій групі. Примарна зона, 

фальцет, грудний регістр в 

дитячому голосі. Звуковий обсяг 

дитячого хорового колективу. 

Гігієна та режим дитячого 

співочого голосу. Норма 

співацького навантаження 

дитячого голосу та значення 

розспівування. Розподіл годин на 

різні види діяльності у процесі 

репетиційної роботи з дітьми. 

Мутація як фізіологічне явище, її 

характеристика. Особливості 

мутаційного періоду у хлопчиків і 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



дівчаток. Методи роботи з дітьми у 

період мутації та післямутаційного 

періоду. 

Тема 2.3. Вправи та їх роль у 

формуванні співочих навичок 

дитини. 

Розспівування дитячого хорового 

колективу та принцип добору 

вокальних вправ. Подвійність 

функції вправ. Вправи як 

важливий засіб вироблення 

співочих вмінь і навиків у 

дитячому хорі. Співоча постава. 

Вокальна позиція. Типи 

співацького дихання. Атака звуку. 

Резонатори і регістри. 

Розспівування на всі види 

вокально-хорової техніки (вправи 

на засвоєння правильного 

співацького тону і сталої інтонації; 

для розвитку гармонійного слуху; 

на розвиток навичок заокруглого 

звуку, відчуття високої позиції; на 

формування однохарактерного 

звучання голосних звуків; для 

вирівнювання регістрів та 

розширення діапазону; на розвиток 

рухливості голосів; на вироблення 

гнучкості вокальної техніки, 

зокрема динаміки та філірування 

звуку; на вироблення чіткої дикції; 

на відчуття ритму, співацького 

дихання, штрихів; такі, що 

сприяють чистому інтонуванню 

інтервалів). Вимоги до вокальних 

вправ у процесі виховання 

культури звуку у дітей. 

Основні принципи підбору 

вокально-хорових вправ 

відповідно до репертуару. 

Ускладнення вокального 

матеріалу, художня повноцінність 

і яскрава емоціональність вправ, 

які виконуються у навчальному 

процесі. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 практичне Виконання співочих вправ 

з дітьми  

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.4. Репетиційний процес у 

дитячому хоровому колективі. 

Репертуар дитячого колективу. 

Організація концертних виступів. 

Організаційні основи роботи 

хорового колективу. Репетиція як 

основна форма з дитячим хоровим 

колективом. Типи, структура і 

форми репетицій. Етапи 

репетиційної роботи з дитячим 

хоровим колективом. 

Значення репертуару у вокально-

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 практичне Проведення репетицій у 

дитячому колективі 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



хоровому вихованні дітей. Основні 

критерії добору репертуару 

(ідейність, художність, 

доступність). Обумовленість 

добору репертуару 

індивідуальним, психологічним, 

віковим, технічним особливостям 

дитини. Сучасна музика 

(взаємопроникнення жанрів, 

прийомів, театралізація 

виконавства) у педагогічному 

репертуарі. Процес «дозрівання» 

хору в концертній практиці. 

Концертна діяльність дитячого 

хорового колективу. Характерні 

недоліки у концертному 

виконанні. Аналіз та оцінка 

концертного виступу. 

 90  Всього: 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Тести 50 

   Практичне завдання 25 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, Sound 

Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Методика дитячого вокально-хорового навчання» 

передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

http://194.44.152.155/elib/local/313.pdf
https://www.twirpx.com/file/2762815/


 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

Викладач враховує 

присутність на заняттях та 

додає оцінку у відповідну 

поточну оцінку за тиждень. 

 активність студента під час аудиторних 

занять ( участь у експрес-опитуванні, 

тестування, участь у навчальній дискусії, 

обговоренні ситуаційного завдання.) 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів за тиждень.  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(Складається раз у півріччя) 

Проводиться у формі тестування. 

Студенту надається на вибір три варіанти 

по 25 тестів. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 4 бали. 

Максимальна оцінка 

становить 100 балів. 

Викладач виставляє її у 

загальну поточну відомість 

накопичених балів за 

відповідний тиждень. 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума накопичених балів помножується на 

коефіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Проводиться у формі тестування.  

3 варіанти по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 

0,25 балів. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 100 балів 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Розробник  силабусу  

навчальної дисципліни       Ладний А.С. 

 

Завідувач кафедри       Піхтар О.А. 

 

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри музичного мистецтва 

від 25.05.2020  

протокол №13 

 


