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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 
       Народна пісня є однією із святинь нашого народу, його найціннішим 
духовним скарбом, гордістю і красою, невід’ємною частиною багатьох народних 
свят і обрядів. Пісня – це голос душі народу, ліричний вияв його співучої вдачі. 
Милозвучність української народної пісні, її зв’язок з віковими традиціями є 
невичерпним джерелом матеріалу для навчання дітей ансамблевому співу. 
       Основою програми зразкового театру народної пісні «Слов’яночка» є 
виховання поваги і любові до народної творчості, збереження народних 
традицій, навчання і засвоєння вихованцями народної манери виконання, 
розвиток їхніх природніх творчих здібностей.   
       При вивченні народних пісень, найприродніших і найдоступніших за 
складністю для дитячого голосу, дуже динамічно відбувається  розвиток 
вокальних здібностей вихованців колективу. 

Мета програми – виховати у вихованців шляхом формування 
компетентностей особистості в процесі навчання і практичної музичної 
діяльності вокально-хорову культуру, особистісно-ціннісне ставлення до 
вокально-хорового мистецтва, розвинути потребу і здатність до художньо-
творчої самореалізації та духовного самовдосконалення, розширити уявлення 
дітей про традиції та своєрідність вокально-хорової культури українського 
народу.  
       Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
1.  Пізнавальної, що забезпечує оволодіння основами співу, музичної грамоти, 
музичної культури. 
2.  Практичної, що сприяє оволодінню навичками виконання вокальних творів, 
співочої емоційності та виразності, індивідуального та групового вокалу. 
3. Творчої, що забезпечує розвиток виконавської майстерності, вирішення 
творчих завдань; формування музичних, ритмічних, вокальних та акторських 
здібностей, музично-естетичного смаку; розуміння і сприйняття високохудожніх 
творів  класичної, народної, сучасної музики; потреби особистості у творчій 
самореалізації. 
4. Соціальної, що передбачає виховання любові до вокально-хорового мистецтва; 
розвиток громадсько-патріотичних почуттів; набуття навичок професійного та 
соціального партнерства. 
       Програма творчого колективу включає: 

- виховання любові до народних пісень різних регіонів України,  
слов’янських та інших народів; 

- розвиток музичного слуху, ритміки та вокального голосу; 
- формування художнього смаку; 
- вивчення сценічної культури та елементів хореографії; 
- здобуття навичок ансамблевого виконання; 
- уміння театралізувати ту чи іншу пісню; 
- відродження народних традицій, обрядів. 
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        Програма передбачає заняття з дітьми, що прагнуть співати, незалежно від 
їхньої природної обдарованості, бо, як показав досвід, якщо дитина має бажання 
співати, то з часом значно поліпшуються її слух та вокальні можливості.                                      

Правильне виконання пісні може бути лише на основі розуміння і відчуття 
дітьми її художнього образу, а сам процес співу неможливий без оволодіння 
вихованцями вокально-хорових навичок, якими є співоча постава, вокальне 
дихання, звукоутворення, звуковедення, дикція, артикуляція, художня 
виразність. 

До репертуару колективу добираються твори українського народного 
фольклору та інших слов’янських етносів  у народному варіанті та у сучасній 
обробці, а також популярні пісні сучасної української естради та пісні  
композиторів, які пишуть для дітей. Репертуар добирається з урахуванням 
виховного та навчального впливу на особистість вихованців, характеризується 
систематичністю, послідовністю, впливає на виховання естетичного смаку, 
формування художніх поглядів та уявлень вихованців. Різнопланово дібраний  
репертуар  дає змогу для повноцінного розвитку дітей з різними вокальними 
даними. 

Програма складена для дітей віком від 4 до 14 років. Вона розрахована на 
3 рівні  навчання: початковий, основний та вищий рівень. 

Програма передбачає комплексний підхід  до  побудови і проведення 
занять та включає матеріал із різних видів музичного  виховання: співу 
(ансамбль, сольфеджіо), музичної грамоти (основи нотної грамоти), 
сценічної  етики і виконавської  майстерності. 

Форми роботи навчання вихованців можуть бути різними, – як 
індивідуальні (соло), так і групові (дует, тріо) та колективні (ансамблеві). Це і 
робота з фонограмою, з мікрофоном, робота над текстом, бесіди і так далі. 
Кінцевою метою навчання в театрі є участь вихованців у різноманітних 
концертах, конкурсах, фестивалях різних рівнів: фольклорних, хорового 
мистецтва, естрадного співу, телевізійних. Важливим завданням для дітей є 
набуття досвіду із запису пісенних творів у студії звукозапису.        

Враховуючи вік дітей, програма початкового рівня навчання базується на 
нескладних дитячих піснях. Основою занять є ігрова форма навчання. Для дітей 
дошкільного віку характерне коротке дихання, невеликий діапазон, нестійка 
увага; вони непосидючі, швидко втомлюються. Тому на занятті необхідно 
частіше змінювати завдання, пісні, вправи. Бажано, щоб виконання пісень 
супроводжувалося музично-ритмічними рухами. Потрібно стежити за співочою 
поставою в дітей. 
 Програмою основного рівня навчання передбачено продовження  роботи 
над розвитком музичного слуху, голосу, пам’яті, творчих здібностей, гарного 
естетичного смаку. У цей період навчання удосконалюється вміння співати соло, 
в ансамблі, із супроводом і без супроводу. При виборі репертуару  враховується 
ряд особливостей: твір повинен бути доступним для виконання (відповідний 
діапазон), важливо, щоб дітям був зрозумілий зміст того, про що вони співають. 
  Вищий рівень навчання передбачає вдосконалення вокальної та сценічної 
майстерності, вивчення та виконання пісень, у яких вихованці мають 
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використовувати весь накопичений багаж знань з пройдених дисциплін, 
формування професійного  партнерства  та сприятливого психологічного клімату 
в колективі.           

Високі якості музичного, пісенного, літературного та хореографічного 
матеріалу, яскраві костюми та вся підготовча робота виховують у дітей 
організованість, художній смак, сприяють розвитку творчої ініціативи, творчих 
здібностей, музичного сприйняття, навичок імпровізації, сценічного руху, основ 
артистичної майстерності. 

Програма вважається реалізованою, якщо вихованці,  займаючись у 
зразковому театрі народної пісні «Слов’яночка», змогли реалізувати свій 
природній дар, а саме – дар співати. Завдання програми – надати можливість 
вихованцям відчути красу та чарівність неперевершеної народної та сучасної 
пісенної творчості. І нехай не всі стануть видатними співаками, але поступове 
формування виконавської майстерності, наближення до професійної сцени, 
випробовування себе на сцені, як виконавця, та просто колективна праця, яка 
приносить задоволення, – це найбільші досягнення у роботі з талановитими 
дітьми. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
з/п 

 
Назва  теми 

Кількість годин 
усього теорія практика 

1. Вступ 2 2 - 
2. Вокально-хорова робота: 

вокально-тренувальні вправи, 
постановка голосу 

76 
 
 

9 
 
 

67 

3. Сценічні рухи та елементи 
хореографії 

8 - 8 

4. Вивчення творів народної 
пісенної творчості 

25 2 23 

5. Вивчення народних пісень в сучасній 
обробці 

25 2 23 

6. Підсумок. Виховні та пізнавальні 
заходи 

8 2 6 

                                                 Всього: 144 17 127 
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
1. Вступ (2 год.) 

Набір дітей до гуртка. Прослуховування вокальних даних. Правила 
поведінки в репетиційній залі. Правила з безпеки життєдіяльності та пожежної 
безпеки. Організаційні питання. 
 
2. Вокально-хорова робота (76 год.) 
Вокально-тренувальні вправи  
     Теоретична частина. Будова голосового апарату дитини. Гігієна та охорона 
дитячого голосу. Поняття про вокальні терміни – м’яка атака звуку, види 
дихання, регістри, дикція, артикуляція, інтонація, інтонування. Правильне 
дихання під час співу. Спів в унісон. 
     Практична частина. Розучування та показ співанок і вправ для розвитку 
різних сторін музичного слуху, діапазону голосу. Формування м’якої атаки 
звуку, правильного дихання, округленості та легкості у звучанні голосних звуків 
у головному та грудному регістрах, чіткої дикції, правильної артикуляції.        
Постановка голосу  

Теоретична частина. Правильна співоча постава. Положення корпусу, рук, 
ніг, голови під час співу сидячи або стоячи. Основи співочого дихання. Основи 
атаки звуку. Музична фраза. Види розспівок. 
     Практична частина. Діафрагматичне дихання. Оволодіння м’якою атакою 
звуку. Прості вправи-співанки для розвитку вокальних навичок. Розспівки для 
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формування вокального звукоутворення та чіткої артикуляції. Також 
використовуються розспівки на stokatto (уривчасто) i legato (зв’язно).  
                                                            
Вправи на розвиток дихання – тримання звуку на одному диханні з поступовим 
збільшенням його довжини. Правильне звуковедення. 
 
3. Сценічні рухи та елементи хореографії (8 год.) 
    Практична частина. Вправи для відпрацювання правильної сценічної 
постави. Робота над рухами у ритмі музики. Освоєння сценічного простору. 
Прості перебудови на сцені – лінія, коло, діагональ. 
 
4. Вивчення творів народної пісенної творчості (25 год.) 
     Теоретична частина. Бесіди з народознавства про календарно-обрядові свята. 
Роль народної пісні у розвитку підростаючого покоління. Народна пісня – зв’язок 
через століття з історією нашого народу.  
     Практична частина.  Вивчення пісень обрядового циклу, які входять до 
репертуару ансамблю (зимові, весняні). Вивчення пісень різних слов’янських 
народів, підбір пісенного матеріалу за тематикою концерту. 
 
5. Вивчення народних пісень у сучасній обробці (25год.) 
     Теоретична частина. Особливості виконання народних пісень у сучасній 
обробці – характер мелодії, подача звуку, виразність при виконанні.   
     Практична частина. Прослуховування пісень у сучасній обробці в записі. 
Вивчення таких пісень з діючого репертуару колективу. Вивчення пісень 
композиторів, які пишуть для дітей, – ознайомлення з текстом та мелодією. 
 
6. Підсумок. Виховні та пізнавальні заходи (8 год.) 
     Практична частина. Участь вихованців у культмасових заходах згідно плану 
роботи позашкільного закладу. Проведення святкових заходів у гуртку для 
батьків. Відвідування концертів з участю різних народних колективів. 
Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців ансамблю. 
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Прогнозований результат 
  

Завдання 1-го року навчання – це розвиток елементарних  навичок  співу, 
початок формування голосового апарату дитини. Голосовий апарат у дітей 
молодшого шкільного віку дуже чутливий. Для їхнього голосу характерне 
звучання головного регістру, невелика сила звуку. Тому велика увага 
приділяється роботі над якістю звуку – розвитку польотності, рівності 
звуковедення, силі звучання. Для досягнення повноцінного якісного звучання  
ансамблю у вихованців формується активне ставлення до співу, поряд з 
вимогами співати «м’яко, ніжно, легко», звертається увага і на вагомість 
музикального образу розучуваного твору або вправи. 
Вихованці 1-го року навчання повинні знати: 
- основи техніки співу; 
- терміни та поняття ансамблевого співу; 
- правила гігієни і збереження голосу; 
- початкові відомості про сценічні рухи. 
Вихованці 1-го року навчання повинні вміти: 
-  правильно дихати, робити невеликий спокійний вдих, не піднімаючи плечей; 
-    співати рівно короткі фрази на одному диханні, стежачи за 
     голосоведінням; 
-    у піснях швидкого темпу дихати також швидко, активно; 
-    співати чисто і злагоджено в ансамблі нескладні пісні в унісон; 
-    розуміти елементарні диригентські жести і реагувати на них:  
     «увага», «вдих», «початок співу», «закінчення співу».  
Вихованці мають набути досвід: 
- правил гігієни і збереження голосу; 
- розуміння диригентських жестів;  
- правильного дихання під час співу; 
- володіння артикуляційним апаратом; 
- рухатися під музику (із співом та без нього). 
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Діючий репертуар 
театру народної пісні «Слов’яночка» 

 
Початковий рівень навчання 

 
1. «Варенички» – українська народна пісня. 
2. «Ой, на горі калина» – українська народна пісня. 
3.  Кавказькі народні частівки. 
4. «Ішов козак потайком» – українська народна пісня. 
5. «Как у наших у ворот» – російська народна пісня. 
6. «Пчёлочка златая» –  російська козацька пісня. 
7. «Та орав мужик край дороги» –  українська народна пісня. 
8. «Ой, за гаєм, гаєм» –  українська народна пісня. 
9. «Україно, ненько» –  українська народна пісня. 
10. «Коломийка про матусю» –  українська народна пісня. 
11. «Ой я, молода, на базар ходила» –  українська народна пісня. 
12. «Валенки» – російська народна пісня. 
13. «Замело, завіяло» –  українська народна пісня. 
14. «Как на тоненький ледок» – обробка М.Іорданського. 
15. «Ой, на горі жито» – українська народна пісня. 
16. «Десь тут була подоляночка» –  українська народна пісня. 
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Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

 
Назва  теми 

Кількість годин 
усього теорія практика 

1. Вступ 2 2 - 
2. Вокально-хорова робота:  

вокально-тренувальні вправи, 
постановка голосу 

80 12 
 
 

68 
 

3. Музична грамота та сольфеджіо 20 10 10 
4. Сценічні рухи та елементи 

хореографії 
14 4 10 

5. Вивчення творів народної пісенної 
творчості та сучасних композиторів 

60 6 54 

6. Репетиційна робота 30 10 20 
7. Концертна діяльність 8 - 8 
8. Підсумок  2 - 2 
                                                 Всього: 216 44 172 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.)  
Ознайомлення вихованців зі змістом роботи гуртка на навчальний рік. 
Прослуховування та формування груп за голосовими даними. Правила з безпеки 
життєдіяльності та пожежної безпеки. Елементарні відомості з охорони дитячого 
голосу. 
 

2. Вокально-хорова робота (80 год.) 
Вокально-тренувальні вправи та постановка голосу 
      Теоретична частина. Повторення і закріплення вже набутих раніше 
навичок дихання, артикуляції, дикції. Спів м’яким  нефорсованим  та округленим 
звуком. Доступне розкриття кожної нової вокальної вправи, її ролі для музично-
співочого розвитку голосу. Практичне значення розспівки та спеціальних  
вокальних вправ для розвитку дихання, плавності голосу, рівності звучання по 
тембру при ансамблевому співі. 
      Практична частина. Показ та розучування співанок та вправ для розвитку 
різних сторін музикального слуху, якості звукового дихання, діапазону голосу. 
Виспівування вокальних вправ. Відпрацювання якості дихання – спокійне, рівне, 
економне, довге. Правильне формування голосних звуків. Навчання чіткій, 
швидкій вимові приголосних звуків, їх вокалізація. 

Розвиток голосового діапазону. Розвивається діапазон – сопрано від (ля – 
малої октави) до (ре – другої октави), альти від (соль – малої октави) до (до – 
другої октави). Відпрацювання ансамблевого унісону. Вправи та співанки для 
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вирівнювання по тембру та силі голосу у ансамблі. Навчання умінню слухати і 
контролювати себе під час співу.                                                            

Спів окремих звуків і мелодичних інтервалів на різні склади, рівними 
тривалостями, поступово ускладнюючи ритмічний малюнок. Введення 
двоголосся. 

 
3. Музична грамота та сольфеджіо (20 год.) 
     Теоретична частина. Елементарні музичні терміни. Поняття про 
вокально-інтонаційний слух, сольфеджування та спів із листа. Метроритм. 
Аналіз музичних творів. Орієнтування в тональностях з усвідомленням стійких і 
нестійких ступенів ладу. 
     Практична частина. Вправи на розвиток навичок вокально-інтонаційного 
слуху. Вправи на вміння аналізувати та уявляти рух мелодії. Спів по нотах 
простих мелодій у розмірах 2/4 та більш складних мелодій на ¾ та 4/4. Вправи на 
розвиток ритмічного слуху. 
 
 4. Сценічні рухи та елементи хореографії (14 год.) 

  Теоретична частина. Поняття про характер музики, динамічні відтінки, 
темп, будову музичного твору (вступ, закінчення). Особливості ритмічних 
малюнків у піснях, які вивчаються.  
      Практична частина. Вправи на пластику рук та ніг. Відпрацювання  
постави та сценічної ходи. Вправи на вокально-рухову координацію. 
Підпорядкування рухів характеру музики і тексту. Сценічний початок номеру 
(вихід) та його закінчення (поклон).  

Освоєння сценічного простору. Прості перебудови на сцені – лінія, коло, 
діагональ. Партерна гімнастика, вивчення вправ та рухів з народно-сценічного 
танцю, віртуозні рухи.  Ритмічні плескання та притупи як шумові ефекти при 
виконанні пісень. Поєднання хореографічної постановки з вокалом. 

 
5. Вивчення творів народної пісенної творчості та пісень сучасних  
композиторів (60 год.) 

Теоретична частина. Бесіди-розповіді про пісні зимового обрядового 
циклу. Залучення батьків до формування музичного репертуару ансамблю з 
метою опанування національно-пісенної спадщини минулих поколінь. Роль 
народної пісні у розвитку підростаючого покоління. 
      Практична частина. Розучування пісень із репертуару ансамблю: 
обрядових, українських народних та пісень сучасних композиторів. Робота над 
текстом, мелодією. Відмінність  виконання сучасних пісень від народних.   
Промовляння, а потім проспівування окремих, найбільш складних в 
інтонаційному та вокальному відношенні фрагментів творів. Розучування пісень 
для  дуетів та солістів. 
  
 6. Репетиційна робота (30 год.) 

Теоретична частина. Розучування та відпрацювання пісень із репертуару 
ансамблю. Робота з солістами, окремими групами та повним складом ансамблю. 
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Індивідуальні та групові перевірки вихованців на якість виконання, знання своєї 
партії.  Формування самоконтролю під час співу.  
      Практична частина. Заняття по групам. Зведені заняття ансамблю. 
Розучування та відпрацювання пісень із репертуару ансамблю.  Робота над 
чистотою інтонацій, спів нефорсованим щільним звуком. Робота під фонограму.  
Практичні навички роботи з мікрофоном. 
 
7. Концертна діяльність (12 год.) 
      Практична частина. Участь колективу та солістів у культмасових заходах 
згідно плану роботи позашкільного закладу. Участь у конкурсах, фестивалях. 
Відкриті заняття для батьків. Виступи протягом року. Підсумковий концерт. 
Визначення кращих виконавців.  
 
8. Підсумок (2 год.) 
   Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців ансамблю.  
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Прогнозований резул ьтат 
 
 Вихованці основного рівня 1-го року навчання продовжують роботу над 
правильним формуванням голосового апарату та постановкою голосу. Вправи на 
постановку голосу виконуються постійно з поступовим ускладненням.  
Розвивається діапазон – сопрано від (ля – малої октави) до (ре – другої октави), 
альти від (соль – малої октави) до (до – другої октави).  В  роботі 
використовуються  та вдосконалюються вже набуті вокально-ансамблеві 
навички.  
Вихованці повинні знати: 

- музичні  засоби виразності; 
- значення диригентських жестів керівника; 
- терміни та поняття музичної грамоти й сольфеджіо; 
- вокальні твори із репертуару ансамблю. 

Вихованці повинні вміти: 
- співати м’яко, легко, помірним звуком; 
- правильно брати дихання в характері музичного твору,  правильно 

розподіляти дихання під час розспівування довгих  фраз та володіти 
ланцюговим диханням;  

- правильно формувати голосні та приголосні під час співу – м’яко, 
наспівно, ніжно; 

- чисто інтонувати вокальні вправи, мелодії вивчених творів; 
- відчувати ритмічну пульсацію пісні; 
- тримати свою партію у двоголоссі. 

Вихованці мають набути досвід: 
- розуміння диригентських жестів та правильного реагування на них; 
-     правильного дихання під час співу; 
- володіння вокально-художньою інтонацією та засобами сценічної     
     виразності; 

- володіння під час співу м’яким нефорсованим  та округленим звуком. 
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Діючий репертуар 
театру народної пісні «Слов’яночка» 

 
Основний рівень 

першого року навчання 
 
1. «Прадедушка» –  муз. А.Єрмолова, сл. М.Заготи. 
2. «Морозець, морозець» –  українська народна пісня. 
3. «Кабы не было зимы» –  муз. Е.Крилатова, сл. Ю.Ентіна. 
4. «Пісня на добро» –  муз. І.Карабиці, сл. Ю.Рибчинського. 
5. «Казаки в Берлине» –  муз. М.Блантера, сл. М.Ісаковського. 
6. «Уж ты,  Порушка-Параня» –  російська народна пісня. 
7. «Зимова пісенька» – муз. В.Кравчука, сл. М.Грінчука. 
8. «Варенички» – українська народна пісня. 
9. «Ой, на горі калина» – українська народна пісня. 
10. «Черевички» –  українська народна пісня. 
11. «Блины» –  російська народна пісня. 
12. «Катюша» –  муз. М.Блантера, сл. М.Ісаковського. 
13. «Роде наш, красний» – українська народна пісня. 
14. «Пчёлочка златая» –  російська  козацька пісня. 
15. «Україно-ненько» –  українська народна пісня. 
16. «Чорноморець іде» –  українська народна пісня. 
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Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

Назва  теми Кількість годин 
усього теорія практика 

1. Вступ 2 2 - 
2. Вокально-хорова робота: 

вокально-тренувальні вправи, 
постановка голосу 

70 
 

12 
 
 

58 
 

3. Музична грамота та сольфеджіо 20 10 10 
4. Сценічні рухи та елементи 

хореографії 
14 4 10 

5. 
 

Художнє читання 10 2 8 

6. Вивчення творів народної пісенної 
творчості та сучасних композиторів 

60 6 54 

7. Репетиційна робота 30 - 30 
8. Концертна діяльність 8 - 8 
9. Підсумок 2 - 2 

                                              Всього: 216 38 178 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 
      Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 
навчальний рік. Правила з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.  Гігієна 
та охорона  голосового апарату.  
 
2. Вокально-хорова робота (70 год.) 
Вокально-тренувальні вправи та постановка голосу 
     Теоретична частина. Образне доступне розкриття кожної нової вокальної 
вправи, її роль для розвитку виконавської майстерності вихованців. Значення 
розспівок та спеціальних вправ для розвитку дихання, плавності голосу, рівності 
звучання по тембру. 
      Практична частина. Повторення вокально-тренувальних вправ. 
Розучування та виспівування нових вправ для постановки голосу. Контроль за 
якістю виконання, формування самоконтролю при співі. Вправи-вокалізи на 
правильне формування голосних звуків. Вправи на склади з різними 
приголосними з м’якою та твердою атакою звуку. Навички володіння 
округленим формуванням приголосних звуків. Ланцюгове дихання та його 
особливості. Розвиток уміння брати дихання в характері твору. Розширення  
співочого  діапазону:  сопрано – від (ля малої октави до мі, фа другої октави 
головного регістру),  альти – від (соль малої октави до ре другої октави головного 
регістру). Розширене поняття про інтонацію. Чисте інтонування ансамблевого 
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співу в унісон. Співочий діапазон. Введення триголосся. Навчання умінню 
слухати і контролювати себе при виконанні пісень без супроводу. 
                                                            
 3. Музична грамота та сольфеджіо (20 год.) 
      Теоретична частина. Вивчення музичних понять і термінів. Інтервали. 
Мажорний і мінорний тризвуки та їхнє обертання. Тритон, септакорд, модуляція, 
хроматизм. Різні форми усного диктанту. 
      Практична частина. Спів мелодій з листа. Імпровізація простих мелодій. 
Написання музичних диктантів обсягом 6-8 тактів. Ритмічні вправи з 
використанням пройдених вокальних мелодій. Спів на два та три голоси. 
 
4. Сценічні рухи та елементи хореографії (14 год.) 
      Теоретична частина. Особливості сценічної уяви. Театралізація 
вокального номера. Головні ознаки сценічної дії: логіка,  послідовність, образна 
спрямованість, реальність. 
      Практична частина:  
1.Танцювальні елементи при виконанні пісні – чіткі ритмічні рухи руками, 
плескання, танцювальні кроки в різних ритмах.  
2. Етюди – імпровізації в «запропонованих обставинах» (дії в умовах видумки, 
дії з уявними предметами, дії на задану мелодію). 
3. Музикальні етюди – імпровізації на теми гумористичних народних пісень. 
 
5. Художнє читання (10 год.) 
      Теоретична частина. Поняття про декламаторське мистецтво. Наголоси в 
тексті – логічний і смисловий. Акцент. 
      Практична частина. Розвиток артикуляційного апарату: вправи на 
читання з різними інтонаціями, акцентами. Читання віршів на виразність у різних 
темпах. Поєднання вокального твору з танцями та декламацією, вивчення 
скоромовок.  
 
6. Вивчення творів народної пісенної творчості, сучасних українських та 
російських композиторів (60 год.) 
      Теоретична частина. Бесіди про національні та загальнолюдські духовні 
цінності. Характеристика українського фольклору. Аналіз пісень із репертуару 
ансамблю, образний зміст, музикальний характер. 
      Практична частина. Повторення і закріплення раніше вивчених пісень із 
репертуару ансамблю. Вивчення нових творів. Робота над текстом, мелодією, 
особливістю виконання. 
  
7. Репетиційна робота (30 год.) 
      Практична частина. Відпрацювання  програмного матеріалу ансамблем та 
окремими  невеликими групами. Показ – виконання пісні. Аналіз їх змісту. 
Навички розуміння диригентських жестів та чітке виконання вказівок керівника. 
Робота з солістами, окремими групами та повним складом ансамблю. Робота над 
сценічною культурою – поводження до початку виступу за лаштунками, під час 
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виступу на сцені. Індивідуальні та групові перевірки вихованців на якість 
виконання. Формування гармонійного слуху у вихованців під час зведених 
репетицій.  
 
8. Концертна діяльність (10 год.) 
      Практична частина. Участь ансамблю та солістів у організаційно-масовій 
роботі закладу згідно річного плану. Проведення підсумкових відкритих занять 
для батьків у кінці кожного семестру. Участь у конкурсах та фестивалях. 
Відвідування концертів видатних співаків та народних колективів.  
 
9. Підсумок (2 год.) 
   Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців ансамблю.  
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Прогнозований результат  
 

 Вихованці основного рівня 2-го року навчання продовжують роботу над 
правильним формуванням голосового апарату та постановкою голосу. Вправи на 
постановку голосу виконуються постійно з поступовим ускладненням. В  роботі 
використовуються  та вдосконалюються вже набуті вокально-ансамблеві 
навички.  
Вихованці повинні знати: 

- вокальні твори із репертуару ансамблю; 
- про значення пісні для виховання творчої особистості; 
- історичні відомості про значення народної  пісні у звичаях та обрядах; 
- правила охорони голосу; 
- виконавчо-співочі засоби виразності. 

Вихованці повинні вміти: 
- співати м’яко, легко, помірним звуком; 
- правильно регулювати  диханням при виконанні твору; 
- відчувати  характер музичного твору, формуючи відносно цього звуки, 

дихання;   
- м’яко, наспівно формувати голосні та приголосні під час співу; 
- чисто інтонувати вокальні вправи, мелодії вивчених творів; 
- відчувати ритмічну пульсацію пісні; 
- володіти координацією рухів при співі; 
- тримати свою партію у двоголоссі, триголоссі. 

Вихованці мають набути досвід: 
- правильного ланцюгового дихання під час співу; 
-     координації рухів свого тіла під час співу; 
- правильного ведення співочої партії; 
-      колективного співу в унісон, із супроводом та без нього. 
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Діючий репертуар 
театру народної пісні «Слов’яночка» 

 
Основний рівень 

другого року навчання 
 

1. «Масляна» – муз. і сл. О.Злотника. 
2. «Ой, снег-снежок» – російська народна пісня. 
3. «За вікном чорна хмара в’ється» – українська народна колядка. 
4. «Гей, соколи» – українська народна пісня. 
5. «Ой, хто Миколая любить» – українська народна пісня. 
6. «Україночка мала» – українська народна пісня. 
7. «На щастя, на долю» – муз. М.Мозгового, сл. М.Ткача. 
8. «Україночка» – українська народна пісня. 
9. «Українські козачата» – українська народна пісня. 
10.  «Отче наш» – молитва. 
11.  «Урочиста Величальна» –  українська народна пісня. 
12.  «Рідная земля» – муз. і сл. Л.Ярової. 
13.  «Ангели в небі» – духовна пісня. 
14.  «Тепла пісня про маму» – муз. Ю.Лесіної, сл. О.Дерманського. 
15.  «Черевички» – українська народна пісня. 
16.  «Чобітки» – українська народна пісня. 
17.  «Ой ясна-красна калина в лузі» – українська народна щедрівка. 
18.  «Це – моя Україна» – муз. В.Торчика, сл. С.Бояркевич.  
19.  «Новорічна засівна» – українська народна щедрівка. 
20.  «Легенда про білі лілії» – муз. і сл. Л.Ярової. 
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Вищий рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
з/п 

Назва  теми Кількість годин 
усього теорія практика 

1. Вступ 2 2 - 
2. Вокально-хорова робота: 

вокально-тренувальні вправи, 
постановка голосу 

50 
 

10 40 
 
 

3. Сценічні рухи та елементи 
хореографії  

20 - 20 

4. Художнє читання 4 - 4 
5. Вивчення творів народної пісенної 

творчості, сучасних  композиторів 
30 6 24 

6. Спів духовних пісень 20 4 16 
7. Репетиційна робота 54 - 54 
8. Робота  в студії звукозапису 18 - 18 
9. Концертна діяльність 16 2 14 
10. Підсумок  2 - 2 

                                                 Всього: 216 38 178 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 
      Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 
навчальний рік. Правила з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.  Гігієна 
та охорона  голосового апарату.  
 
2. Вокально-хорова робота (70 год.) 
    Вокально-тренувальні вправи та постановка голосу: 
      Теоретична частина.  Інтонування, художня інтерпретація та виконавська 
майстерність. Аналіз стилю хорового твору. Вокально-хорова робота над 
репертуаром. Ансамбль, його типи і види. 
      Практична частина. Спів без супроводу у дво-, три- та чотириголоссі; 
оволодіння різними видами вокалізації; виконання класичних творів a cappella. 

Досягнення емоційної виразності звуку, звуку живого, змістовного, 
одухотвореного шляхом глибокого проникнення у зміст твору, розуміння його 
виконання. Робота над однаковим звуком на всьому діапазоні голосу; 
відповідність якості звуку, його тембрального забарвлення змісту слів. 
Стимуляція швидкості розучування нових творів, активізація музичної пам’яті 
шляхом заохочення  до виконання поставлених перед проспівуванням мелодії 
завдань та оцінювання їх виконання. Уміння знаходити голосом потрібні 
інтонації та відтінки, відповідно до змісту рядків, які співаються: радісні, завзяті, 
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захоплені, яскраві, ніжні, благальні, щемливі, вільні, польотні і т. д., навчання 
передавати їх різноманітні вокальні навики голосом; уміння злагоджено співати 
в ансамблі на чотири голоси (багатоголосся). Виконання музичного твору під 
музичний супровід: розподіл дихання на довгу фразу; затримка дихання перед 
співом, економне його витрачання. Володіння динамікою: повноцінний 
голосний спів без крикливості, тихий – на опорі на діафрагму, з чіткою вимовою 
слів; уміння змінювати манеру звукоутворення відповідно до жанру: округлий 
звук – у духовних піснях, активний, завзятий – в народних піснях. 

 
3. Сценічні рухи та елементи хореографії (20 год.)  

Практична частина. Вдосконалення пластики сучасних і народних 
танцювальних рухів, відпрацювання їх на індивідуальних та групових заняттях. 
Постановка рухів до вивчених пісень. 

 
4. Художнє читання (4 год.) 

Практична частина. Читання віршів на виразність у різних темпах. 
Поєднання вокального твору з танцями та декламацією. Розвиток 
артикуляційного апарату: вправи на читання з різними інтонаціями, акцентами, 
вивчення скоромовок. Чітка та розбірлива вимова складів. 

 Модуляція голосу: вміння понижувати та підвищувати його при потребі. 
 

 5. Вивчення творів народної пісенної творчості, сучасних  композиторів (30 
год.) 

Теоретична частина. Бесіда про роль народної пісні у розвитку 
підростаючого покоління. Манера виконання, її відповідність змісту пісні, який  
необхідно донести до слухачів. Розуміння змісту пісні, пошуки засобів для 
найтоншої передачі його під час співу.   

Практична частина. Вивчення народних пісень різних слов’янських 
народів, а також сучасних композиторів. Розучування пісень для тріо, дуетів та 
солістів. Робота над текстом, мелодією, рухами. 

 
 6. Спів духовних пісень (20 год.) 
  Теоретична частина. Ознайомлення з духовною літературою. 
      Практична частина. Стримана манера звукоутворення (округлий рівний 
звук, спокійні динамічні переходи. Правильний вступ та закінчення пісень в співі 
a capella. Увага до диригентського жесту: чітка, вчасна реакція на жест, 
розуміння з мови жестів значень (тихо, голосно, наспівно, чітко, стримано та ін.). 
Розвиток вміння власного контролю над однаковим формуванням голосних в 
співі, одночасні логічні наголоси у всіх голосах. Синхронність у швидкій вимові 
слів, в динамічних змінах мелодій усіх партій. Спів одухотворений, від душі, 
який викликає особливий настрій. 
 
7.  Репетиційна робота (54 год.) 
      Практична частина. Шліфування музичних творів перед виступами. 
Досягнення гармонії звуку, сценічного змісту пісні. Заняття по групам. Зведені 
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заняття ансамблю. Робота над чистотою інтонацій, спів нефорсованим щільним 
звуком. Індивідуальна робота з вихованцями, підготовка сольних виступів на 
концерти, конкурси. Робота під фонограму. Практичні навички роботи з 
мікрофоном.                                                              
                                                           
8. Робота  в студії звукозапису (18 год.) 
      Практична частина. Запис сольних та ансамблевих пісень під фонограму. 
Робота над диском пісень: запис пісень a capella. Розвиток вміння зосередитись і 
виконати пісню в потрібному настрої, якнайбільш точно ритмічно  та мелодично. 
 
9. Концертна діяльність (18 год.) 
      Теоретична частина. Сценічний вигляд дитини: поведінка, костюм, 
зачіска. Розвиток почуття відповідальності.       

Практична частина. Участь ансамблю та солістів у культмасових заходах 
згідно плану роботи закладу. Проведення святкових заходів у гуртку для батьків. 
Піклування під час виступу про найповніше донесення до людей краси слова і 
мелодії. Участь дітей у складі концертної групи у різноманітних виступах у місті, 
а також у конкурсах, фестивалях, концертах обласного та всеукраїнського рівнів.  

 
10. Підсумок (2 год.) 
    Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців 
ансамблю.  
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Прогнозований результат  
 

Вихованці повинні знати: 
-   базові терміни та поняття хорового співу, музичної грамоти й  
    сольфеджіо; 
-   правила гігієни та охорони голосу; 
-   українські народні пісні  із репертуару ансамблю; 
-   сучасні та духовні пісні із репертуару ансамблю; 
-   вимоги до учасника концертного складу колективу; 
-   основи сценічної культури; 
-   засоби хорового виконавства, які застосовуються для створення  
    музичного образу. 

Вихованці повинні вміти: 
- співати в народній манері яскраво, мобілізуючи весь свій духовний і       

        фізичний потенціал;  
-   володіти ланцюговим диханням, фразуванням; 
-   співати в різних ансамблевих партіях; 
- імпровізувати підспівки, яскраво та виразно виконувати заспів пісні,  

        прикрашаючи її мелодійно; 
-  співати рівно, чисто в унісон, вільно почувати себе у творах дво-,  
   триголосних і з елементами чотириголосся;  
-  співпрацювати у колективі; 
-  користуватись мікрофоном. 

Вихованці мають набути досвід: 
- сценічної поведінки під час виступів; 
-  використання динамічних й тембральних можливостей голосу,     
   володіння вокально-художньою інтонацією; 
-  співу в ансамблі в різних ансамблевих партіях; 
-  виконання хорових творів у музичному супроводі та a cappella; 

     -  вільного володіння мікрофоном. 
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Діючий репертуар 
театру народної пісні «Слов’яночка» 

 
Вищий рівень 

першого року навчання 
 

1. « Ой пішла зима в танок» –  українська народна пісня. 
2. «Масляна» –  муз. і сл. О.Злотника. 
3. «Ой, снег- снежок» – російська народна пісня. 
4. «Ой, хто Миколая любить» –  українська народна пісня. 
5. «Україночка мала» – українська народна пісня. 
6. «Україночка» – українська народна пісня. 
7. «Українські козачата» –  українська народна пісня. 
8. «Отче наш» – молитва. 
9. «Урочиста Величальна» – українська народна пісня. 
10.  «Ой там за кручею» –  муз. I.Сльоти, сл. П.Сиченка. 
11.  «Рідная земля» –  муз. і сл.  Л.Ярово.ї 
12.  «Лелеки» – муз. і сл. Л.Ярової. 
13.  «Тепла пісня про маму» –  муз. Ю.Лесіної, сл. О.Дерманського. 
14.  «Пісні рідного краю» – муз. М.Ведмедері, сл. Н.Іванюка. 
15.  «Гей, ви козаченьки» – муз. Г.Татарченка, сл. В.Крищенка. 
16.  «Пісня на добро» – автор слів і музики Оксана  Лісовська. 
17.  «Будьте здорові» – українська колядка. 
18.  «Старий рік минає» – українська колядка. 
19.  «Віночок українських народних пісень». 
20.  «Їхали козаченьки» – українська народна пісня. 
21.  «Богородице-діво, радуйся» – духовна пісня. 
22.  «Україна-мати» – автор слів і музики Марта Шпак.  
23.  «Добрий вечір тобі, пане господарю» – українська колядка. 
24.  «Нова радість стала» – українська колядка. 
25.  «Висока верба» – українська народна пісня, обробка І.Бідака. 
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