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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 Сьогодні в Україні у закладах позашкільної освіти сформовані та успішно 
розвиваються колективи хорового мистецтва, творчий доробок яких, базується 
на давніх та сучасних традиціях академічного співу. Набуття теоретичних знань 
є суттєвою допомогою вихованцям для інтонування партитур, розкриття змісту 
хорових творів. 
 Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного напря-
мку та спрямована на вихованців від 5 до 10 років. 
  

Метою навчальної програми гуртка «Музична грамота» є набуття теоре-
тичних знань з їх поглиблюванням, формування всебічно розвиненої творчої 
особистості кожного учня та створення для цього необхідних умов. 
  

Завдання навчальної програми: 
вивчення музичної грамоти, починаючи з елементарних понять та подальшому 
їх поглиблюванню; 
розвиток музичного слуху, голосового діапазону, координації слуху з відтво-
ренням точної музичної інтонації з почуттям метро-ритму; 
удосконалення набутих знань, розвиток творчої уяви за допомогою музичних 
прикладів та імпровізації; 
виховання уваги, дисципліни, зосередження при виконанні творчих завдань; 
розвиток музичного смаку на кращих прикладах української та світової класи-
ки, сучасної української музики та народної пісенної творчості нашої Батьків-
щини; 
сприяння професійному самовизначенню. 
 
Навчальна програма передбачає 1 рок навчання: 
1-й рік – початковий рівень, 108 годин на рік, 3 години на тиждень; 
  

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є син-
тез інтелектуальної та практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідов-
ність та поступовість викладання матеріалу. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 

Навчально-тематичний план 
 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

Теоретич-
них 

Практич-
них 

Усього 

1 Вступне заняття 1 - 1 
2 Сприйняття музичного матеріалу 4 5 9 
3 Відтворення елементів музичної мови 7 11 18 
4 Настроювання ладового слуху 3 17 20 
5 Відчуття метро-ритму 5 15 20 
6 Вокально-інтонаційні навики 3 19 22 
7 Сольфеджування та спів з листа 5 11 16 
8 Підсумкові заняття 1 1 2 
 всього 29 79 108 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тема 1. Вступ  (1 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з вихованцями. Правила поведінки ви-

хованців під час проведення заняття у хоровому залі та на перерві. Правила 
техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Знайомство з іс-
торією, традиціями хору хлопчиків «Амадеус». Завдання роботи гуртка. 
 
Тема 2. Сприйняття музичного матеріалу (9 год.) 

Теоретична частина. Музичні жанри (пісня, танець, марш). Поняття: 
«теми та його різновиди»,  «музична фраза». Характерні ознаки музичних при-
кладів. Регістри та їх ознаки. 

Практична частина. Прослуховування різножанрових музичних творів. 
Визначення на слух характерних жанрових ознак та інтонацій. Відтворення у 
руках рівномірної пульсації з почуттям темпу. Прослуховування та аналіз му-
зичних прикладів в різних регістрах. 
 
Тема 3. Відтворення елементів музичної мови (18 год.) 

Теоретична частина. Октава. Звукоряд та його ступені. Назва звуків. Но-
тний стан. Скрипічний та басовий ключ. Нота  та їх запис на нотному стані. Лад 
та його різновиди. Стійки та нестійкі ступені мажорного та мінорного ладу та їх 
значення. 

Практична частина. Визначення ступенів звукоряду. Фіксація висоти 
звуків в обсязі першої, другої, малої та великої октав та їх запис нотами на нот-
ному стані. Відтворення (показ руками) висхідного та низхідного руху звукоря-
ду. Спів та визначення на слух стійких ступенів мажорного та мінорного ладу. 
Розв’язання нестійких ступенів у стійки. 
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Тема 4. Настроювання ладового слуху (20 год.) 

Теоретична частина. Поняття «лад». Тон, полутон. Побудова мажорного 
та мінорного ладу. Тоніка, тональність, тризвук «великий» - мажорний, «ма-
лий» - мінорний. І, ІІІ, V ступені ладу. Натуральний та гармонічний мажор, на-
туральний, гармонічний та мелодичний мінор, паралельні тональності. 

Практична частина. Розпізнавання мажорного та мірного ладу та їх різ-
новидів. Визначення на слух «великого» та «малого» тризвуку. Вивчення знаків 
альтерації та правила їх написання на нотному стані. Будування мажорного та 
мінорного ладу в обсязі до двох ключових знаків. 
 
Тема 5. Відчуття метро-ритму (20 год.) 

Теоретична частина. Довгі та короткі звуки. Тривалості звуків, паузи, 
ноти з крапкою та правила їх написання на нотному стані. Сильна та слабка до-
ля, такт, тактова риска, затакт, прості розміри. 

Практична частина. Відтворення різними способами рівномірної пуль-
сації в простих розмірах 2/4, ¾, 4/4. Виконання ритмічного рисунку за допомо-
гою оплесків та співу. Виконання ритмічного диктанту. Розпізнавання мелодії 
за ритмічним малюнком за допомогою оплесків та співу. Розпізнавання вивче-
них мелодій за ритмічним малюнком. Будування схеми тривалості звуків, їх 
прослуховування. Написання тривалості звуків, пауз на нотному стані. Запис 
простих мелодій в метро-ритмічному оформленні. Виконання ритмічного дик-
танту. 
 
Тема 6. Вокально-інтонаційні навики (22 год.) 

Теоретична частина. Постанова корпусу, дихання, артикуляція, інтона-
ція. 

Практична частина. Правильна постанова корпусу. Опанування рівномі-
рного дихання та вміння поступово розподіляти його на музичну фразу. Чітке 
вимовляння неголосних звуків у слові. Слуховий аналіз точної музичної інто-
нації. Спірність вправ звукоряду вгору та вниз, мажорного та мінорного три-
звуку від заданого звуку. Розширення звукового діапазону. 
 
Тема 7. Сольфеджування та спів з листа (16 год.) 

Теоретична частина. Поняття «читка з листа, диригування та його схе-
ми». 

Практична частина. Проведення усного аналізу музичної вправи з боку 
метро-ритмічних ознак, визначення тональності, настроювання по стійким сту-
пеням. Спів мелодій по фразах групою та індивідуально за допомогою диригу-
вання в простих розмірах 2/4, 3/4, 4/4 акапельно та з супроводом. 
 
Тема 8. Підсумкові заняття (2 год.) 

Теоретична частина. Перевірка знать з музичної грамоти. 
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