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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Музично-естетичне виховання є важливою складовою частиною 

виховання підростаючого покоління. Однією з форм музичного виховання є гра 

у вокально-інструментальному ансамблі, яка задовольняє їхні духовні потреби, 

допомагає виявити свої нахили і здібності, сприяє утвердженню особистості. 

Метою діяльності ВІА є не тільки залучення  вихованців до виконання 

репертуару і прищеплення  їм відповідних умінь та навичок гри на музичних 

інструментах, але й формування естетичного смаку, світогляду, виховання 

високих моральних почуттів юних виконавців. Гра вихованців в ансамблі 

«Дивосил» викликає  у них не тільки задоволення, а й усвідомлення того, що 

це є актуальною духовною потребою людини, яка прагне виразити свої почуття 

в творчості, самоствердитись через неї. 

Відчути красу твору можна лише на кращих зразках народної музики, 

творів українських і зарубіжних композиторів-класиків та сучасних 

композиторів-виконавців, твори яких мають народне джерело. З перших 

занять необхідно поступово і наполегливо формувати у підлітків інтерес до 

високохудожньої музики різних жанрів. Комплексність занять (взаємозв’язок 

гри, співу і творчого музикування) сприяє глибокому сприйманню музики як в 

цілому, так і диференційовано. Урізноманітнення видів музичної діяльності 

розвиває у дітей уміння відчувати повторність фраз, зміну акордів, фактури, 

варіативність, контрастність в музичних творах, що сприяє естетичному 

розвитку вихованців, а колективна гра, спільність їх інтересів виховують 

почуття відповідальності, колективізму, дружби. Важливою умовою 

ефективної роботи ансамблю є знаходження закономірностей комплексного 

підходу до музично-естетичного виховання дітей, добір інструментів та вміле 

їх використання. 

Особливістю програми гуртка ВІА є її тематична побудова. Теоретичні 

відомості розподіляються за роками навчання і подаються за принципом 

поступового ускладнення. Велику користь для засвоєння теоретичного 

матеріалу, вільного орієнтування в тональностях приносить програвання всіх 

вивчених елементів музичної мови (інтервалів, акордів, гам, мелодійних та 

гармонійних зворотів) на інструменті (гітара, синтезатор, ударна установка).  

Програма передбачає навчання дітей у групах початкового та основного 

рівнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість 

годин: початковий – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання та  основний 

рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-3-4-й роки навчання.  

Навчальна програма побудована лінійним способом: навчальний матеріал 

викладається систематично та послідовно з поступовим ускладненням, за 

висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на 

основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.  

На першому році навчання створюються умови для вибору  інструмента в 

залежності від індивідуальних фізичних особливостей гуртківців. Вихованці 

ознайомлюються з класифікацією та назвами  інструментів, набувають знань по 
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догляду за ними, навчаються правильній поставі корпусу, голови, рук, ніг, 

пальців і дихання під час гри. Вихованці вивчають елементи нотної грамоти, 

виконують вправи на видобування звуків, виконують нескладні музичні твори. 

Матеріал потрібно добирати обережно та вміло, враховуючи ступінь підготовки 

вихованців. У доборі матеріалу керівник гуртка керується принципом 

послідовності й наступності навчання. Неприпустимим є включення музичних 

творів, які перевищують музично-виконавські (художні, технічні) можливості 

вихованців. Разом з тим, викладач повинен уважно стежити за зростанням 

музичного вдосконалення вихованців.  

На другому році навчання діти продовжують вивчати теорію музики, 

гармонію, елементи сольфеджіо, повторюють та закріплюють теоретичний 

матеріал, виконують практичні завдання по вивченню більш складних вправ та 

виконання творів композиторів України і світової культури, навчаються 

елементів колективної гри.  

До складу ВІА входять вихованці з різним рівнем музичного розвитку, 

різними даними і виконавськими можливостями. Враховуючи це, репертуар 

слід добирати саме з урахуванням можливостей кожного учасника, зокрема 

можливостей виконавців колективу. Колективна форма гри поєднується з 

індивідуальною роботою, яка підвищує відповідальність кожного учасника 

ансамблю за свій колектив, його художній рівень. Кількість відведених годин 

збільшується (від 4 до 6 годин на тиждень). 

На третьому році навчання програма ускладнюється. Збільшується 

кількість колективних практичних занять. 

В гуртку навчаються вихованці віком від 8 до 20 років.  

Основними завданнями є: 

-  навчити гуртківців розуміти і сприймати музику в залежності від жанру 

та характеру творів; 

- розкрити зв’язок музики з життям. Прагнути до того, щоб ознайомлення 

з кожним музичним твором торкалося актуальних морально-естетичних 

проблем; 

- знайомити вихованців з українськими народними піснями, творами 

українських класиків та творами, що ввійшли до скарбниці світової культури; 

- навчити дітей колективної гри в ансамблі; 

- навчити користуватися підсилювальною апаратурою, електромузичними 

інструментами і дотримуватися техніки безпеки. 

 Метою навчальної програми ВІА «Дивосил» є формування 

компетентностей особистості в процесі вокально-інструментального 

мистецтва.  

 Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

 пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світової й 

вітчизняної класичної та естрадної музичної культури; основними поняттями 

музичної грамоти і теорії музики, різними стилями професійного співу, гри на 

музичних інструментах; 
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 практичної, що сприяє оволодінню навичками індивідуального й 

ансамблевого співу (в унісон і багатоголосного); співу з мікрофоном у 

супроводженні інструментального ансамблю; оволодінню основами гри на 

музичних інструментах; 

 творчої, що забезпечує розвиток музичних і ритмічних здібностей, 

формування художньо-естетичного смаку; розуміння і сприймання музики в 

залежності від стилю, жанру та характеру творів; підвищення майстерності 

колективної гри в вокально-інструментальному ансамблі; 

 координуючої, що поєднує координування слуху з голосом; розвиток 

зміцнювання слуху на ладовій основі, привчання до правильної вимови 

голосних та приголосних звуків і постанови співочого дихання; 

 соціальної, що сприяє вихованню громадської свідомості, національної 

гідності через виконання кращих творів вітчизняної музики; формуванню 

навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення 

комфортного, доброзичливого клімату; вмінню протистояти негативним 

явищам соціуму: палінню, алкоголізму, наркоманії та іншим руйнуючим 

явищам. 

Основу всього навчально-виховного процесу складає вивчення музичної 

грамоти, в процесі якого розвиваються музично-слухові уявлення, музична 

думка і пам’ять. 

Перевіркою знань, умінь і навиків гуртківців є виступи на різних масових 

заходах. При цьому найбільш здібні беруть участь у великих святкових і 

тематичних концертах. У кінці начального року планується творчий звіт перед 

батьками, в якому братимуть участь усі вихованці. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

для групи навчання гри на ударних інструментах 

(початковий рівень 1-й рік навчання)    
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Історичні відомості про розвиток ударних інструментів (2 год.) 

Теорія. Організація занять. Техніка безпеки. Ударні інструменти. Догляд 

за ними. Постановка корпусу, голови, рук під час гри на ударних 

інструментах. 

 

Тема 2. Теорія музики (42 год.) 

Теорія. Елементарні знання з теорії музики: довжина звуків, позначення 

нот, пауз, прості і складні розміри, тріолі. Більш складні ритмічні етюди для 

малого барабану та гри на всіх ударних інструментах.  

 

Тема 3. Практична робота (100 год.) 

Гімнастичні вправи для розвитку рук. Аплікатура. Прості вправи на 

тренажері. Одиночні удари, «двійки», «двійки» з прискоренням. Прості і 

складні розміри. Пунктирний ритм. Тріолі. Синкопи. Форшлаг. Дріб. 

Динамічні відтінки (сила звучання) – крещендо і дімінуендо при грі на 

малому барабані. Знайомство з малими ударними інструментами. Великий 

барабан, підвісні тарілки, хай-хет. Координація рук і ніг. Вивчення музичних 

ритмів (стилів музики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Кількість годин 

з\п 

 

Назва теми 

 

загал. теорія практика 

   1. Історичні відомості про виникнення 

ударних інструментів 

 

2 2 - 

   2. 

 
 

Теорія музики   

 

42 42 - 

   3. Практична робота 100 - 100 

                                                        Всього:   

 

       ого: 

144 44 100 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- основи музичної грамоти;  

- функції інструментів ударних установок. 

 

Вихованці  мають вміти: 

- виконувати прості вправи на різні види ударів; 

- володіти в недостатній мірі музичною термінологією; 

- сприймати та відтворювати окремі фрагменти музичних прикладів.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

для групи навчання гри на гітарі 

(початковий рівень 1-й рік навчання)  

 

      

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Тема 1. Загальні відомості про виникнення гітари (2 год.) 

Теорія. Ознайомлення з інструментом: загальні відомості, будова і стрій 

гітари. Посадка виконавця з інструментом, положення корпусу, положення 

гітари, постановка правої та лівої рук, видобування звуку (нігтевий і 

безнігтевий). Техніка безпеки. 

 

Тема 2. Теорія музики (42 год.) 

Теорія. Відомості про музичні звуки та їхні властивості (висота, сила, 

довжина, тембр). Нотний запис звуків. Октави. Регістри. Ключі. Розташування 

нот на нотоносці в скрипковому та басовому ключах. Тривалості нот. Паузи.  

Знаки альтерації, їх позначення. 

 

Тема 3. Практична робота (78 год.) 

Акорди і спосіб їх добування. Баре, арпеджіо. Гами, вправи. Вивчення 4, 

5, 7, 9 позицій. Прийоми звукоутворення: легато, стакато. Тремоло, глісандо. 

Флажолети (натуральні та штучні). 

 

Тема 4. Музичні твори (22 год.) 

Практична робота. Прості українські мелодії: «Два дубки», «Їхав козак 

за Дунай», «Сірі гуси». 

         Дитячі мелодії: «Цвіркунчик», «Утята», «В лесу родилась ёлочка» . 

         Пісні шкільної тематики: «Школьная пора», «Прекрасное далеко»,                

«Різдвяні дзвоники».                                

Прості українські мелодії. 

 

 

№   
 

Кількість годин 

з\п 

 

 

Назва теми 

 

 

загал. Теорія практика 

1. Історичні відомості про виникнення 

гітари  

 

 
 

2 2 - 

2. 

 
 

Теорія музики   

 

42 42 - 

3. Практична робота 78 - 78 

4. Музичні твори 22 - 22 

                                                            Всього: 144 44 100 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати:  

- загальні відомості про гітару; 

- основи музичної грамоти;  

-  мажорні гами до, соль; 

- мажорні та мінорними гамами в межах четвертої, п’ятої, сьомої та дев’ятої 

позицій. 
 

Вихованці мають вміти: 

-  виконувати гами ре, ля в межах першої та другої позицій; 

-  грати з листа декілька етюдів на різні види техніки; 

-  читати невеликий музичний фрагмент з нотного листа; 

-  на звітному концерті виконувати 1-2 музичні твори. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

для групи гри на клавішних інструментах 

(початковий рівень 1-й рік навчання)  

 

№   
                      

            Кількість годин 

 з\п 

 

                        Назва теми 

 

загал. Теорія практика 

   1. Історичні відомості про виникнення 

клавішних інструментів 

 

 

 

 

 

 

2 2 - 

   2.   

 

 

 

 

 
 

Теорія музики 

 

 

 

 

 

42 42  

-    3. Постановка голосу 40 - 40 

   4. Практична робота 38 - 38 

   5. Музичні твори 22 - 22 

 Всього: 144 

 

 

 

 

 

44 100 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Історичні відомості про виникнення клавішних інструментів (від 

клавесину та фортепіано до сучасних синтезаторів) (2 год.) 

Ознайомлення з інструментом: загальні відомості, будова і догляд за 

синтезатором. Роль і функція клавішних інструментів  в ансамблі. Клавішні  

як сольний інструмент. Синтезатор в акомпанементі. Підпорядкування 

акомпанементу загальним ансамблевим завданням (врівноваженням 

звучності, ритмічна організація і співпадання, єдиний темп). 

Тема 2. Теорія музики (42 год.) 

Теорія. Музичні та немузичні звуки. Тон, півтон. Октава. Нотна 

система. Нотні знаки. Такт, розміри. Шумові ефекти. Паузи. Басовий ключ. 

Знаки альтерації: діез, бемоль, бекар. Довжина звуків. Долі такту. Прості та 

складні розміри. Тоніка. Тональність. Основні ступені. Запис музичного 

ритму. Мажор. Мінор. Структура. Гама до мажор. Прості акорди. Складні 

акорди. Вправи для розвитку техніки пальців – від простих у першому 

семестрі до більш складних – у другому.  

Тема 3. Постановка голосу (індивідуальні ансамблеві заняття) (40 год.) 

Практична робота. Ознайомлення вихованців з основами вокального 

мистецтва, основними співочими навичками, гігієною і охороною голосу. 

Співоча установка (спів сидячи, спів стоячи). Положення корпусу, рук, ніг, 

голови, шиї під час співів. Основи вокального дихання. Оволодіння 

навичками нижньореберного дихання. Співвідношення видиху та вдиху в 

залежності від характеру музики, тривалості музичної фрази. Вправи на 

дихання на одному звуці з постійним збільшенням його тривалості та інші 



11 
 

  

вправи. Поняття атаки звуку як початок співу (мобілізація всього 

артикуляційного апарату (рот, губи, зуби, язик, щелепа, верхнє і нижнє 

піднебіння). Оволодіння навичками м’якої атаки. Практичне вивчення 

механізму вокального звукоутворення. Слуховий контроль, виховання 

свідомого відношення до співу і розвитку вокального слуху. 

Тема 4. Практична робота (38 год.) 
Артикуляція і артикуляційний апарат (рот, губи, зуби, язик, челюсті, 

верхнє і нижнє піднебіння). Роль артикуляційного апарату в вокалізації і 

округленні голосних. Вирівнювання голосних при співі вправ на «і-е-а-о-у» в 

сполученні з різними приголосними, а також вирівнюванні і округленні їх в 

конкретних вокальних вправах. Спів нефорсованим звуком на зручних звуках. 

Дикція і основні правила вимови при співі: вимова голосних, 

приголосних, приголосних в середині та в кінці слів, правила культури мови, 

правила логіки мови. Розучування 2-4 пісень різноманітного характеру. 

Вокально-ансамблева робота. Унісонний спів. 
 

Тема 5. Музичні твори (22 год.) 

 Практична робота. 

1. Українські мелодії: гопак, полька, краков’як та інші. 

2. Пісні шкільної тематики: «Прекрасное далеко», «Вчителько моя», 

«Новорічна». 

3. Дитячі пісні: «Два веселі гуси», «Утята», «Цвіркунчик». 
 

4. «Гей ви, стрільці січовії» – козацький марш в обробці Леонтовича,         

«Розпрягайте, хлопці коні» та інші. 

5. Сучасні мелодії зарубіжних авторів. 

6. Мелодії на теми українських пісень: «Два дубки», «Їхав козак містом», 

«Сірі гуси», «Ой, у полі криниченька». 

7. Класичні мелодії в сучасній обробці. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- короткі відомості про історію інструменту, їх будову, назви частин 

інструменту, їх взаємодію під час гри, правила догляду за ними; 

- правила постави, положення корпусу, ніг, голови, пальців; 

- основи техніки дихання; 

- основні правила вокальної дикції, про гігієну голосу. 

 

Вихованці мають вміти: 

- грати гами цілими, четвертинними, половинними, повільно, прискорюючи 

темп та в швидкому темпі, штрихами, стаккато, нонлегато; 

- грати мажорні і мінорні гами. Від простих на одну октаву до складних (2-3-

4 октави); 

- грати вправи для розвитку техніки гри і укріплення виконавського апарату, 

добиватися рівного чистого звуку (для вокалістів); 

- грати, співати прості мелодії та пісні з нотного аркуша. 

  

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- основні принципи та схему розучування творів (мелодій і пісень) і вміти їх 

використовувати на занятті і вдома самостійно; 

- добувати звуки, вільно грати гами: мажорні, мінорні; 

- виконувати 1-2 пісні, брати участь у виступах ВІА або індивідуально. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ВІА 

(основний рівень 1-й рік навчання) 

 

№  
                     

            Кількість годин 

з\п 

 

                        Назва теми 

 

 

загал. Теорія практика 

1. Індивідуальні заняття на інструментах 

 

 

 

72  72 

2. 

 
 

Теорія музики   

 

20 20 - 

3. Вироблення вокально-ансамблевих навичок 18 - 18 

4. Ансамбль (інструментально-акомпануюча  

група) 

 

група) 

66 - 66 

5. Музичні твори 40 - 40 
                                                             Всього: 216 20 196 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Індивідуальні заняття на інструментах (72 год.) 

Електрогітара 

Сучасна електрогітара, її будова, темброві і динамічні можливості. 

Правила підключення електрогітари, користування і збереження 

інструменту, дотримання техніки безпеки. Гра медіатором, оволодіння 

різними видами техніки: акордів, арпеджіо, легато, глісандо, піццікато, 

вібрато, тремоло, піджимання струни. 

 

Бас-гітара 

Історія виникнення, будова, технічна і темброва характеристика 

інструменту. Правила підключення, користування і збереження інструменту. 

Заземлення і правила техніки безпеки. Постановка виконавця з інструментом 

під час гри (стоячи, сидячи). Постановка правої руки і прийому 

звуковидобування (гра медіатором та пальцями «піццікато»). Гра на 

відкритих струнах. Постановка лівої руки, положення великого пальця 

(опори). Аплікатура і позиції. 

 

Ударні інструменти 

Вивчення інструментів ударної установки, їх будова і розташування. 

Функції інструментів ударної установки. Нотний запис інструментів ударної 

установки, читання нот з листа. Основні стилі музики (диско, рок, танго). 

 

Клавішні електроінструменти 

Сучасні клавішні інструменти. Технічна характеристика, принцип 

експлуатації і підключення до підсилювальної апаратури. Правила техніки 

безпеки. Темброві і динамічні можливості інструментів. Діапазон. Регістри. 

Мануали (клавішні переключення). «Чисті» тембри, «змішані» тембри, 
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тремоло, вібрато, реверберація (глибина і тривалість). Роль і місце клавішного 

інструменту в ансамблі. 

 

Тема 2. Теорія музики (20 год.) 

Теорія.  Правила постановки дихання. Вивчення нотної грамоти. Гами до 

3-х знаків мінорні та мажорні. Тризвуки гам прості і арпеджіровані. Динаміка: 

pp піаніссімо – дуже тихо, p піано  – тихо, mp меццо піано – не дуже тихо, 

mf меццо форте – не дуже голосно,  f форте –  голосно, ff фортіссімо – дуже 

голосно, крещендо – поступове посилення звуку. Дімінуендо – поступове 

затихання звуку, sf сфорцандо – знак акцент. 

Позначення темпу, зміни темпу: лярго – широко, дуже повільно; адажіо 

– повільно, спокійно; модерато – помірно, стримано; андантіно – трохи 

швидше; алегро – рухливо, весело; віво – живо, швидко; віваче – швидше ніж 

алегро; престо – поспішаючи, дуже швидко; рітенуто – поступове 

уповільнення, ачелерандо – прискорено, поко а поко – поступово; а темпо  – 

попередній темп. Реприза, вольта, знаки повторення. 

 

Тема 3. Вироблення вокально-ансамблевих навичок (18 год.) 

Практична робота. Оволодіння навичками ансамблевого співу 

(безперервне одночасне дихання та атака звуку, правильна вокалізація 

голосних, єдина підтекстовка), вміння вирівнювати голос по силі та висоті, 

співати округленим нефорсованим звуком. Вивчити декілька пісень 

різноманітного характеру та змісту. 

Тема 4. Інструментальний ансамбль (66 год.) 

Практична робота. Ансамбль як злите, злагоджене виконання твору 

всіма музикантами, підпорядкування особистої гри загальному художньому 

задуму. Засвоєння навичок ансамблевої гри (чіткий вступ інструментів, 

дотримання єдиного темпоритму, погоджені зміни сили звуку). Знання і 

розуміння своєї ролі і місця в ансамблі. Вивчення п’єс і пісень в ансамблі 

різного складу. Акомпанування солістам-вокалістам. Виконання декількох 

танцювальних інструментальних творів, злагодження і врівноваження 

звучання гри. 

 

Тема 5. Музичні твори (40 год.)  

Практична робота. 

1. Мелодії на теми українських народних пісень: «Тече вода каламутна», «Ой, 

у полі два дубки». 

2.  Марш «Прощание славянки» сл. В.Гусєва, муз. В.Бєлова та інші. 

3. Мелодії із кінофільмів: «История любви», «Профессионал», «Співай, 

гітара». 

4. Авторські мелодії гурту ВІА «Дивосил». 

5. Мелодії ретро: «Мрія», «Бесаме мучо», «Караван».  

6. Сучасні мелодії зарубіжних авторів: «Зірка» (гурт «Парк Горького»), «Тобі 
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одній» (гурт «АББА»), «День народження», «3ерна кукурудзи» (гурт «Юг»), 

«Путешественник», композитор Дідьє Моруа. 

7. Пісні із репертуару українських співаків: Т.Петриненка («Україна», 

«Зорепад» та інші), І.Білик, А.Лорак, Р.Кириченко, гуртів «Океан Ельзи», 

«Тартак», «Танок на майдані Конго» та інші.  

8. Українські народні пісні в обробці керівника ВІА В.В.Семенця. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- будову електрогітари, бас-гітари, ударних і клавішних інструментів; 

- правила підключення і техніку безпеки під час гри на інструментах. 

 

Вихованці мають вміти: 

- грати гами від будь-якого ступеня вгору і вниз, розширюючи діапазон, як у 

верхньому, так і в нижньому регістрах. Грати з використанням різних 

динамічних відтінків в середньому темпі, контролюючи слухом якість звуку; 

-  грати мажорні і мінорні гами до 3-х знаків включно та тризвуки до них;  

- технічно правильно виконувати арпеджіовані тризвуки; 

- грати гами, арпеджіо, септакорди, використовуючи штрихи деташе, стаккато, 

легато, нонлегато; 

- самостійно працювати над художнім твором, перевіряти правильність 

технічних і художніх завдань. Бути знайомим з нотним текстом, вміти 

визначати форми твору, змісту, труднощі технічного художнього характеру; 

- розбирати нотний текст і читати з нотного аркуша нові твори; 

- користуватись електрогітарою, дотримуватись техніки безпеки, засвоїти гру 

медіатором; 

- користуватись бас-гітарою, синтезатором, дотримуватись правил техніки 

безпеки, розуміти місце і роль інструментів в ансамблі. 
 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- засвоїти навички ансамблевої гри (чіткий вступ інструментів, дотримання 

єдиного темпоритму, узгоджена зміна сили звуку), розуміти свою роль і місце 

в ансамблі; 

- засвоїти гру медіатором і пальцями; 

- виступати на звітних концертах; 

- оволодіти навичками ансамблевого співу (безперервне дихання, атака звуку, 

правильна локалізація голосних, єдина підтекстовка), уміти підпорядковувати 

свій голос до голосів інших, вирівнюючи його по силі і висоті. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ВІА 

 (основний рівень 2-й рік навчання) 

 

№  
                     

            Кількість годин 

з\п 

 

                        Назва теми 

 

 

загал. Теорія практика 

1. Музично-просвітницькі бесіди та 

прослуховування музики 

 

 

 

4 4 - 

2. Основи гармонії та побудова музичної 

форми 

 

 

 

 

форми 

 

20 20 - 

3. Вокально-ансамблева  робота 36 - 36 

4. Ансамбль (інструментально-акомпануюча  

група)   

 

100 - 100 

5. Музичні твори 

 

56 - 56 

                                                              Всього:   216 24 186 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Вступне заняття (4 год.) 

Теорія. Знайомство з програмою. З історії розвитку вокально-

інструментальної музики. Знайомство із життєвим та творчим шляхом 

композиторів. 

Тема 2. Основи гармонії та побудова музичної форми (20 год.) 

Теорія. Інтервали, назви інтервалів: прима, секунда, терція, кварта, 

квінта, секста, септима, октава. Прості і з’єднані інтервали. Чисті, малі і великі 

інтервали. Збільшені та зменшені інтервали. Дисонанси, консонанси. Поняття 

про лад. Стійкі та нестійкі звуки. Мажорний лад. Тріоль. Будова мелодії. 

Мелодичний малюнок. Мотив. Фраза, тема, період, каденція, речення, 

кульмінація. Види кульмінації та їх значення. Фактура викладу, мелодійна, 

гармонійна, ритмічна). 

 

Тема 3. Вокально-ансамблева робота (36 год.) 

Практична робота. Розучування репертуару вокально-

інструментального ансамблю. Спів під власний акомпанемент. З’єднання 

співу з виконанням своєї партії на музичному інструменті в складі вокально-

інструментального ансамблю. Розуміння загальних і власних завдань в 

колективному музичному виконанні. Робота над імпровізацією. 

             
Тема 4. Ансамбль ( інструментально-акомпануюча  група) (100 год.) 

Практична робота. Повторення і закріплення умінь та навичок 

ансамблевої гри. Функція та роль кожного інструменту в ансамблі. Будова 

(ансамбль) та звуковий баланс в ансамблі. Види імпровізації. Розучування 
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пісень концертного репертуару. Поєднання власного співу з акомпанементом. 

Звуковий баланс між співом та супроводом, між соло-епізодами та співом. 

Підпорядкування індивідуального виконання загально-ансамблевому, 

направленому на розкриття художнього образу пісні. 

Тема 5. Музичні твори (56 год.) 

1. Українські мелодії: гопак, полька, краков’як та інші (збірник українських 

народних пісень М.Леонтовича). 

2. Мелодії на теми українських пісень: «Два дубки», «Ой, у полі криниченька». 

3. Пісні шкільної тематики. 

4. Марші: «Гей ви, стрільці січовії», козацький марш в обробці Леонтовича та 

інші. 

5. Вальси: «Київський», «Паризький», «Амурські хвилі». 

6. Сучасні мелодії зарубіжних авторів. 

7. Мелодії та пісні, створені учасниками ВІА. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- основи гармонії та побудови музичної форми. 

 

Вихованці мають вміти: 

- вільно грати гами до 5-ти знаків: акордові схеми та схеми з’єднаних гармоній; 

- грати в ансамблі; 

- виконувати твори напам’ять: грати індивідуально, дуетами, тріо та в ВІА; 

- виконувати вправи для розвитку дихання, які повинні одночасно сприяти і 

підвищенню якості звуку; 

- грати гами в повну силу звучання з усіма видами динаміки штрихів, 

дотримуючись ритмічної точності, поступово збільшуючи швидкість. Грати 

чисто, гарно, музично, в характері твору. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- оволодіти навиком ансамблевого співу, акомпанування і сценічної свободи 

при виконанні п’єс і пісень, а також познайомитись з елементами імпровізації: 

проводити звітні концерти по вивчених музичних творах, брати участь у 

конкурсах. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ВІА 

 (основний рівень 3-й рік навчання) 

 

№ 

з\п 

 

 

Назва теми 

 

 

            Кількість годин 

загал. Теорі

я 

практика 

1. Музично-просвітницькі бесіди та 

прослуховування музики 

4 4 - 

2. Основи гармонії та побудова музичної 

форми 

20 20 - 

3.  Вокально-ансамблева  робота: 

розучування мелодій і пісень 

36 - 36 

4. Ансамбль (інструментально-акомпануюча  

група)  

100 - 100 

5. Музичні твори 56 - 56 

                                                              Всього:      216 24 186 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Вступне заняття (4 год.) 

Теорія. Знайомство з програмою. З історії розвитку вокально-

інструментальної музики. Знайомство із життєвим та творчим шляхом 

композиторів. 

Тема 2. Основи гармонії та побудова музичної форми (20 год.) 

Теорія. Інтервали, назви інтервалів; прима, секунда, терція, кварта, 

квінта, секста, септима, октава. Прості і з’єднані інтервали. Чисті, малі і великі 

інтервали. Збільшені та зменшені інтервали. Дисонанси, консонанси. Поняття 

про лад. Стійкі та нестійкі звуки. Мажорний лад. Тріоль. Будова мелодії. 

Мелодичний малюнок. Мотив. Фраза, тема, період, каденція, речення, 

кульмінація. Види кульмінації та їх значення. Фактура викладу, мелодійна, 

гармонійна, ритмічна). 

 

Тема 3. Вокально-ансамблева робота: розучування мелодій і пісень (36 

год.) 

Практична робота. Розучування репертуару вокально-

інструментального ансамблю. Спів під власний акомпанемент. З’єднання 

співу з виконанням своєї партії на музичному інструменті в складі вокально-

інструментального ансамблю. Розуміння загальних і власних завдань в 

колективному музичному виконанні. Робота над імпровізацією. 

             

 



21 
 

  

Тема 4. Ансамбль ( інструментально-акомпануюча  група) (100 год.) 

Практична робота. Повторення і закріплення умінь та навичок 

ансамблевої гри. Функція та роль кожного інструменту в ансамблі. Будова 

(ансамбль) та звуковий баланс в ансамблі. Види імпровізації. Розучування 

пісень концертного репертуару. Поєднання власного співу з акомпанементом. 

Звуковий баланс між співом та супроводом, між соло-епізодами та співом. 

Підпорядкування індивідуального виконання загально-ансамблевому, 

направленому на розкриття художнього образу пісні. 

 
Тема 5. Музичні твори (56 год.) 

Репертуарний план гуртка ВІА «Дивосил» № 1 

  Пісні: 

- «Україна» (муз. Т.Петриненка); 

- «Черешня» (з репертуару О.Горинського); 

- «Ой, у полі криниченька» (обробка укр. нар. пісні ); 

- «Ой, поїхав за снопами» (з репертуару ВІА «Кобза»); 

- «Ніченькою» (з репертуару О.Пономарьова); 

- «Восьмим  кольором» (з репертуару гурту «Моторолла»); 

- «Моя вода» (з репертуару гурту «Моторолла»); 

- «Прокинься, моя Україна» (з репертуару гурту «Мандри»); 

- «Дорогие мои, старики» (муз. і слова І.Саруханова); 

- «Прости, Земля» (з репертуару гурту «Земляне»); 

- «Не кажи мені, моя дівчино» (з репертуару гурту «Жива вода»); 

- «Перелетная птица» (з репертуару Т.Петриненка); 

- «Мечта» (муз. і слова Ю.Антонова); 

- «Серебро», «Шар земной» (з репертуару гурту «БИ-2»). 

    

Мелодії: 

- «Мандрівник» (гурт «Space»); 

- «Тобі одній» (гурт «Space»); 

- «Політ» (гурт «Space»); 

- «Професіонал № 2» (муз. Маріконе); 

- мелодії Стіва Вандера; 

- мелодії з кінофільмів; 

- джазові мелодії; 

- фрагменти класичних мелодій; 

- мелодії на теми укр. нар. пісень; 

- мелодії на теми шкільних та дитячих пісень. 

 

Репертуарний план гуртка ВІА «Дивосил» № 2 

Пісні: 

- пісні Віктора Цоя; 

- пісні періоду війни («Смуглянка»); 

- пісні періоду Афганської війни («Яблоки на снегу»); 
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- пісні шкільні («Прекрасное далеко»); 

- пісні зарубіжної і української естради. 

  Мелодії: 

- «Одинокий пастух»; 

- «Буратино»; 

- «Київський вальс»; 

- вальс «Под небом Парижа»; 

- дитячі мелодії; 

- мелодії до свят: новорічно-різдвяних, до 8 Березня, до дня Святого Валентина 

і т. д.; 

- фрагменти класичних творів; 

- джазові та сучасні мелодії. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- основи гармонії та побудову музичної форми; 

- функцію та роль кожного інструмента в ансамблі; 

- будову ансамблю та звуковий баланс в ансамблі; 

- види імпровізації. 

 

Вихованці мають вміти: 

- вільно грати гами до 5-ти знаків: акордові схеми та схеми з’єднаних гармоній; 

- грати в ансамблі; 

- працювати над якістю звуку, його інтонацією і динамікою; 

- виконувати напам’ять більш складніші пісні, музичні твори; грати 

індивідуально, дуетами, тріо та в ВІА; 

- виконувати вправи для розвитку дихання, які повинні одночасно сприяти і 

підвищенню якості звуку; 

- грати гами в повну силу звучання з усіма видами динаміки штрихів, 

дотримуючись ритмічної точності, поступово збільшуючи швидкість. Грати 

чисто, гарно, музично, в характері твору. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- оволодіти синтезом навичок співу, акомпанування і сценічної свободи при 

виконанні п’єс і пісень з елементами імпровізації; 

- проводити звітні концерти по вивчених музичних творах, брати участь у 

конкурсах. 
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