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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

У багатовікових традиціях національної музичної культури хоровий спів є 
основною формою масової музичної освіти і виховання підростаючого покоління. 

Хорове мистецтво є глибоким джерелом збагачення особистості. Тому 
позашкільна освіта надає можливість забезпечити розвиток здібностей, 
обдарувань дітей, набуття знань у галузі хорової культури та формування 
допрофесійних практичних навичок вихованців. 

Зараз в Україні простежується тенденція збільшення зацікавленості батьків 
до всебічного розвитку дитини, тому зростає кількість бажаючих займатися 
музикою, танцями, малюванням, акторською майстерністю тощо.  

Ідеєю створення програми є 30-річна робота колективу і досвід педагога. 
Програма побудована відповідно  до методичних рекомендацій щодо змісту 

та оформлення навчальних програм у позашкільній освіті Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти (лист  Міністерства освіти і науки України 
05.06.2013.р. № 14.1/10-1685). 

 
Навчальна програма орієнтована на роботу з дітьми від 4 до 16 років. 
 
Метою навчальної програми є формування у дітей знань, умінь та навичок у 

галузі вокально-хорового мистецтва. 
Основні завдання: 

визначити природні вокальні дані та можливості музичного розвитку дітей; 
надати вихованцям спеціальні знання з хорознавства; 
формувати та розвивати у вихованців основні вокально-хорові уміння та 

навички, творчі здібності у процесі оволодіння вокально-хоровим мистецтвом; 
виховувати у співаків вокально-хорову культуру, навички вокально-сценічної  

майстерності (культуру співу, артистизм, сценічну поведінку);  
створювати комфортну обстановку в колективі: атмосферу доброзичливості,  

співпрацю педагога з батьками; 
виховувати повагу до колективу, толерантність, повагу до старших, однолітків  

і молодших, морально-етичні норми, формувати почуття товариства і 
взаємодопомоги; розвивати бажання активно брати участь у творчому житті 
колективу; прагнути до самореалізації соціально-адекватними способами, вміти 
вести себе гідно у будь-якій ситуації;  

виховувати любов до творчості, формувати художньо-естетичний смак, радіти  
своїм успіхам і успіхам оточуючих. 

 
Навчальна програма розрахована на 7 років навчання: 

1-й рік – початковий рівень, 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
2-й рік – початковий рівень, 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
3-й рік – основний рівень, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 



4 

4-й рік – основний рівень, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
5-й рік – основний рівень, 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 
6-й рік – вищий рівень, 360 год. на рік, 10 год. на тиждень; 
7-й рік – вищий рівень, 360 год. на рік, 10 год. на тиждень. 

 
Вокально-хорова робота з дітьми на початковому рівні навчання спрямована 

на формування у них любові до хорового співу та розкриття вокально-хорових 
можливостей дитячого голосу. На заняттях проводиться вправи на розспівування, 
дихання, вивчення нескладних дитячих пісень і музичних творів на основі 
української національної музики, вивчення вітчизняних і зарубіжних класичних 
творів, музично-теоретична підготовка. Крім того, діти виконують вправи на 
розвиток ритмічного, звуковисотного, ладового слуху, проводиться робота над 
розвитком інтонації учнів. Під час музично-ритмічних ігор діти знайомляться з 
різними елементарними музичними інструментами (шумові, ударні, діатонічні).  

На заняттях основного рівня вихованці виконують вправи для формування 
правильної співацької постави, дихання, дикції, вивчають та відпрацьовують 
вокально-хорові навички, з вихованцями проводиться робота над правильним 
звукоутворенням, виконанням елементів двоголосся. Під час занять вихованці 
виконують вправи для розвитку музичних здібностей (ритмічні, інтонаційні, 
ладові та ін.), удосконалюють вокальну техніку, отримують початкові знання з 
музичної грамоти, здійснюють підготовку до концертних виступів, розвивають 
артистизм виконання. 

Вищий рівень навчання передбачає удосконалення та розширення вокально-
хорових навичок. Вихованці формують вміння художньої інтерпретації, 
удосконалюють виконавську майстерність, співають кантиленні та ритмічні 
вправи у великому діапазоні, виконують твори а cappella найкращих зразків 
класичної музичної спадщини, вивчають твори різноманітних стилів і напрямів 
українських і зарубіжних композиторів, знайомляться з різними типами та видами 
ансамблю. Хористи навчаються працювати з партитурою, аналізувати її, більш 
глибоко розбиратись в читанні з листа, сольмізації,   володіти співом канонів і 
поліфонічних творів. 

На вищому та основному рівнях навчання програмою передбачені 
індивідуальні заняття з дітьми як особисто, так і у малих групах до 5-ти осіб.  Дані 
заняття мають на меті: поліпшити виконавські здібності дітей, які мають 
недостатній рівень розвитку музичних здібностей; вивчення хорових партитур з 
дітьми, які відстають у навчанні; роботу з солістами та обдарованими дітьми , 
тощо. 

У період з 11 до 17 років у вихованців проходить період мутації голосу, який 
досить своєрідно виявляється у всіх дітей (як у хлопчиків, так і у дівчат). Тому 
значна частина навчання передбачає знайомство вихованців із фізіологічними 
змінами голосового апарату та поняттям «гігієни співочого голосу». 
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Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
опитування, виконання партій та технічних вправ, участь у концертах. 

Кінцевим результатом роботи кожного вихованця є концертний виступ, який 
дозволяє дитині розкритися як виконавцю. 

 
 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних Усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Розвиток дихання 2 5 7 
2 Основи звукоутворення та 

вокального інтонування 
2 13 15 

3 Основи ритміки 2 24 26 
4 Розвиток слуху 2 12 14 
5 Музична грамота 2 12 14 
6 Прослуховування музики 2 12 14 
7 Робота над репертуаром 2 46 48 
 Підсумок 1 3 4 

 Разом 16 128 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ  (2 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з вихованцями. Правила поведінки 
вихованців під час проведення заняття у хоровому залі та на перерві. Правила 
техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Знайомство з хором 
«Соняшник». 

Практична частина. Виконання простих вокальних вправ. Ігрова програма 
«Хто є хто». 
 
1. Розвиток дихання (7 год.) 

Теоретична частина. Поняття «співоче дихання». Співоча постава сидячи, 
стоячи. Правила та техніка вокального дихання. 

Практична частина. Формування правильної співочої постави. Оволодіння 
дихальними вправами. 
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2. Основи звукоутворення та вокального інтонування (15 год.) 
Теоретична частина. Основи техніки співу. Правила гігієни та збереження 

голосу. Принципи звукоутворення. 
Практична частина. Формування навичок звуковидобування, чистоти 

інтонування простих діатонічних мелодій у зручній теситурі. Відпрацювання 
правильного виконання голосних звуків (а, о, у, і, є, е, и).  
 
3. Основи ритміки (26 год.) 

Теоретична частина. Поняття «метр», «ритм», «ритмічний малюнок». 
Логоритміка. 

Практична частина. Виконання нескладних ритмічних малюнків за 
допомогою дитячих музичних інструментів та жестів, що звучать. Виконання 
ритмічних декламацій. Виконання ритмічних реакцій під час слухання музики. 

 
4. Розвиток слуху (14 год.) 

Теоретична частина. Поняття «висота звука», «тембр». 
Практична частина. Виконання вправ на відчуття ритму, тембру та висоти 

звука. Прослуховування та відтворення мелодичних малюнків за зразком. 
 
5. Музична грамота (14 год.) 

Теоретична частина. Поняття «звук», «донотний запис звуків». 
Практична частина. Моделювання різних параметрів звучання у графічних 

символах та образах. Пальчикові  ігри та вправи. 
 
6. Прослуховування музики (14 год.) 

Теоретична частина. Правила прослуховування музики. Знайомство з 
музичними творами відомих композиторів (Бетховен Л. «Весела. Сумна», Глінка 
М. «Пісня жайворонка»,  Грибоєдов Ю. « Музична скринька») та їх авторами. 
Поняття «українські народні пісні». 

Практична частина. Прослуховування та обговорення музичних творів 
(Бетховен Л. «Весела. Сумна», Глінка М. «Пісня жайворонка»,  Грибоєдов Ю.       
«Музична скринька»). Розвиток вмінь розрізняти твори за вступом і мелодією. 
Складання коротких казок та оповідань на основі прослуханої музики. Пластичне 
інтонування музики. 
 
7. Робота над репертуаром (48 год.) 

Теоретична частина. Вивчення текстів пісень з репертуару хору,  аналіз 
змісту та засобів музичної виразності. 

Практична частина. Прослуховування, вивчення та відпрацювання хорових 
творів. 
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Підсумок (4 год.) 
Практична частина. Виконання пісень з репертуару хору. Виступи перед 

батьками. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
• вимоги до співацької постави; 
• базові терміни та поняття з елементарної теорії музики та музичної грамоти; 
• вимоги до гігієни голосового апарату та правила охорони голосу; 
• імена композиторів та музичні твори, що були прослухані. 

 
Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 

• співати в унісон; 
• співати з супроводом музичного інструменту прості діатонічні мелодії; 
• правильно формувати голосні звуки; 
• виконувати твори, використовуючи ритмічні жести, що звучать; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
• злагоджено працювати у музичному колективі. 

 

Початковий рівень, другий рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Розвиток дихання - 8 8 
2 Основи звукоутворення та 

вокального інтонування 
2 10 12 

3 Основи ритміки - 24 24 
4 Розвиток слуху 2 12 14 
5 Хоровий ансамбль 2 8 10 
6 Музична грамота 2 10 12 
7 Прослуховування музики 2 10 12 
8 Робота над репертуаром 2 44 46 

 Підсумок - 4 4 

 Разом 18 126 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ  (2 год.) 

Теоретична частина. Правила поведінки вихованців під час проведення 
занять у хоровому залі та на перерві. Правила техніки безпеки та санітарно-
гігієнічні вимоги під час занять. Ознайомлення з планом роботи хору на рік. 

Практична частина. Виконання простих вокальних вправ. Ігрова програма 
«Ось і я». 
 
1. Розвиток дихання (8 год). 

Практична частина. Формування правильної співочої постави. Оволодіння 
навичками співочого дихання (утримування дихання при виконанні більш 
широких, плавних мелодій, швидкий вдих у піснях рухливого характеру, що не 
мають пауз). 
 
2. Основи звукоутворення та вокального інтонування (12 год.) 

Теоретична частина.  Типи звуковедення legato, staccato. 
Практична частина. Формування рухомості голосового апарату, зняття 

напруги артикуляційних м’язів (язику, губ, щік). Формування навичок 
звуковидобування та чистоти інтонування більш складних мелодій у зручній 
теситурі (легко, ненапружено виконувати мелодії, в яких поєднано висхідний та 
нисхідний рух). Опанування співу legato, staccato. 
 
3. Основи ритміки (24 год.) 

Практична частина. Формування чуття ритму: чуття темпу, метру, 
ритмічного малюнку, форми, рівномірної ритмічної пульсації, відчуття 
внутрішнього часу музики. Формування навичок чіткої дикції. Виконання 
логоритмічних вправ та декламації у заданому темпі за допомогою шумових 
музичних інструментів та жестів, що звучать. 

 
4. Розвиток слуху (14 год). 

Теоретична частина. Знайомство з видами музичних інструментів (ударні, 
духові, струнні, клавішні). 

Практична частина. Формування навичок чуття ритму, тембру та висоти 
звука. Прослуховування звуків різних музичних інструментів та музичних творів у 
їхньому виконанні.  

 
5. Хоровий ансамбль (10 год.) 

Теоретична частина. Поняття «стрій», «ансамбль», «музичний вступ», 
«заспів», «приспів», «програш», «диригент». 

Практична частина. Формування навичок співати в ансамблі в унісон 
чисто, ритмічно і виразно. Виконання пісень з акомпанементом та a cappellа. 
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Відпрацювання навичок одночасно починати та закінчувати спів, дотримуватись 
пауз, розуміти та реагувати на диригентський жест. 

 
6. Музична грамота (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття «нота», «нотний стан». Стійкі та нестійкі 
звуки. 

Практична частина. Вивчення звукоряду  до-мажор. Спів стійких та 
нестійких звуків. Пальчикові  ігри та вправи. 
 
7. Прослуховування музики (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття «оркестр», його склад. 
Практична частина. Прослуховування записів звучання оркестрових груп, 

музичних творів (Гріг Е. «Вальс», Чайковський П. «Марш» (з балету 
«Лускунчик»), «Пори року»,  Моцарт В. А. «Турецький марш») та їх пластичне 
інтонування. 

 
8. Робота над репертуаром (46 год.) 

Теоретична частина. Вивчення текстів пісень з репертуару хору. 
Практична частина. Прослуховування, вивчення та відпрацювання хорових 

творів. 
 
Підсумок (4 год.) 

Практична частина. Виконання пісень з репертуару хору. Виступи перед 
батьками. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 
• імена українських та зарубіжних композиторів, орієнтуватися у їх творчості; 
• вимоги до співацької постави; 
• основи сценічної культури; 
• базові терміни та поняття з елементарної теорії музики та музичної грамоти; 
• знати групи музичних інструментів; 
• вимоги до гігієни голосового апарату та правила охорони голосу. 

 
Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 

• співати в унісон чисто, ритмічно та виразно мелодії з «хвилеподібним» 
рухом; 

• співати з супроводом музичного інструменту та a cappella групами та 
поодинці; 

• правильно використовувати динамічні можливості голосу; 
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• розрізняти на слух різні групи музичних інструментів та співвідносити з 
зображенням; 

• виконувати твори, використовуючи засоби музичної виразності; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
• злагоджено працювати у музичному колективі. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Розвиток дихання - 14 14 
2 Основи звукоутворення та 

вокального інтонування 
2 20 22 

3 Основи ритміки 4 32 36 
4 Розвиток слуху 2 16 18 
5 Хоровий ансамбль 2 14 16 
6 Музична грамота 2 12 14 
7 Прослуховування музики 2 14 16 
8 Робота над репертуаром 12 62 74 
9 Підсумок - 4 4 

 Разом 28 188 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Правила поведінки вихованців під час проведення 
заняття у хоровому залі та на перерві. Правила техніки безпеки та санітарно-
гігієнічні вимоги під час занять. Ознайомлення з планом роботи хору 
«Соняшник». 

Практична частина. Виконання простих вокальних вправ. Ігрова програма 
«Ми знову разом». 
 
1. Розвиток дихання (14 год.) 

Практична частина. Опанування правильної співочої постави. Формування 
вмінь утримування дихання при виконанні кантиленних пісень з різними 
динамічними відтінками. Спів довгих фраз у повільному темпі на одному диханні. 
Виконання пісень рухливого характеру з швидким вдихом у місцях, де немає пауз. 
Виконання вправ для розвитку ланцюгового дихання. 
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2. Основи звукоутворення та вокального інтонування (22 год). 

Теоретична частина. Типи звуковедення  non legato. Вокальний тон. 
Практична частина. Розвиток рухомості голосового апарату, зняття 

напруги артикуляційних м’язів (язику, губ, щік). Вдосконалення навичок 
звуковидобування та чистоти інтонування. Формування природного, високого, 
близького звучання у нисхідних і висхідних мелодіях при поступеневому русі і 
зручних стрибках. Формування округлого звучання голосних на верхніх звуках 
діапазону. Формування уміння зберігати  вокальний  тон  у рухливих піснях, точно 
інтонувати при розспівуванні одного складу на 2-х, 3-х звуках у помірному та 
рухливому темпі. Відпрацювання навичок співу legato, staccato, non legato. 
 
3. Основи ритміки (36 год.) 

Теоретична частина. Поняття «акцент», «сильні та слабкі долі», «метрична 
сітка», «ритмосклади». Логоритміка. 

Практична частина. Вдосконалення ритмічних навичок: чуття темпу, 
метру, ритмічного малюнку, форми, рівномірної ритмічної пульсації, відчуття 
внутрішнього часу музики. Дидактичні ігри для опанування відчуття сильної та 
слабкої долі, акцентів. Оволодіння вихованцями навичками читання ритмічної 
послідовності ритмо-складами, вільного  доскладання ритмічної фрази, 
відображення метричної пульсації. Вдосконалення навичок чіткої дикції. 
Виконання логоритмічних вправ та декламації у заданому темпі за допомогою 
шумових музичних інструментів та жестів, що звучать. 

 
4. Розвиток слуху (18 год.) 

Теоретична частина. Поняття «вокально-інтонаційний слух», «ладовий 
слух». 

Практична частина. Формування мелодійного, ладового відчуття, 
координації слуху та голосу. Виконання інтонаційно-фонетичних вправ з 
використанням прийомів звуконаслідування. 
 
 
5. Хоровий ансамбль (16 год.) 

Теоретична частина. Поняття «канон» та техніка його виконання. 
Практична частина. Вдосконалення вміння співати групами та поодинці в 

унісон чисто, ритмічно і виразно з супроводом та a cappella. Формування 
злагодженості сили звучання, ритмічного малюнку, інтонації у канонах та піснях з 
пунктирним ритмом. Відпрацювання навичок розуміння та реагування на 
диригентський жест. 
 
6. Музична грамота (14 год.) 

Теоретична частина. Поняття «мажор», «мінор», «тризвук». 
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Практична частина. Спів мажорного, мінорного звукоряду та  їх тризвуків. 
Розвиток умінь відрізняти на слух мажорний та мінорний лад. 
 
7. Прослуховування музики (16 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з видатними композиторами                 М. 
Римським-Корсаковим,  М. Лисенком та їх творами. 

Практична частина. Формування довільної уваги, вольових якостей 
вихованців, художньо-естетичного смаку, любові до музики під час 
прослуховування записів музичних творів (Римський-Корсаков М. «Білка» з опери 
«Казка про царя Салтана», Лисенко М. фрагменти з опери «Коза-дереза»). 
Пластичне інтонування музики. 

 
8. Робота над репертуаром (74 год.) 

Теоретична частина. Вивчення тестів пісень з репертуару хору. Знайомство 
з біографічними відомостями авторів музики та слів хорового репертуару 
колективу. 

Практична частина. Прослуховування, вивчення та відпрацювання нових 
творів.  
 
Підсумок (4 год.) 

Практична частина. Виконання пісень з репертуару хору. Виступи перед 
батьками. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
• імена найвизначніших українських та зарубіжних композиторів, 

орієнтуватися у їх творчості; 
• вимоги до співацької постави; 
• основи сценічної культури; 
• базові терміни та поняття з елементарної теорії музики та музичної грамоти; 
• вимоги до гігієни голосового апарату та правила охорони голосу. 

 
Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 

• чисто та злагоджено інтонувати при розспівуванні одного складу на 2-х, 3-х 
звуках у помірному та рухливому темпі; 

• співати прості мелодії, користуючись різними типами звуковедення; 
• виразно співати з супроводом музичного інструменту та a cappella поодинці 

та групами; 
• точно реагувати на диригентський жест; 
• правильно використовувати динамічні та тембральні можливості голосу; 
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• володіти різними видами вокально-хорового дихання та різними техніками 
співу; 

• виконувати твори, використовуючи засоби музичної та сценічної виразності; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
• злагоджено працювати у музичному колективі; 
• виконувати твори репертуару хорового колективу перед публікою. 

 
 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Розвиток дихання 1 14 15 
2 Звукоутворення та вокальне 

інтонування 
1 19 20 

3 Ритміка 1 24 25 
4 Хоровий ансамбль 1 19 20 
5 Музична грамота 1 19 20 
6 Прослуховування музики 1 14 15 
7 Робота над репертуаром 1 80 81 
8 Концертна діяльність 2 8 10 

 Підсумок 2 2 4 

 Разом 12 204 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Правила поведінки вихованців під час проведення 
заняття у хоровому залі та на перерві. Правила техніки безпеки та санітарно-
гігієнічні вимоги під час занять. Ознайомлення з планом роботи хору 
«Соняшник». Організаційні питання. 

Практична частина. Виконання вокальних вправ та пісень з репертуару 
хору. Ігрова програма «Ми знову разом». 
 
1. Розвиток дихання (15 год.) 

Теоретична частина. Будова дихального апарату. Ланцюгове дихання. 
Практична частина. Вдосконалення вміння утримувати дихання при 

виконанні кантиленних пісень з різними динамічними відтінками та швидко 
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змінювати дихання у піснях швидкого темпу. Формування навичок економного 
видихання при виконанні більш складних одноголосних пісень з різними 
динамічними відтінками. Опанування навичками ланцюгового дихання. 
 
 
2. Звукоутворення та вокальне інтонування (20 год.) 

Теоретична частина. Вокальна атака та її типи: тверда, м’яка, придихова. 
Практична частина. Тренування рухомості голосового апарату. 

Опанування вихованцями  природного, високого, близького звучання у нисхідних 
і висхідних мелодіях при поступеневому русі і зручних стрибках. Оволодіння 
округлим звучанням голосних на верхніх звуках діапазону. Розвиток умінь 
зберігати  вокальний  тон  у рухливих піснях, точно інтонувати при розспівуванні 
одного складу на 2-х, 3-х звуках у помірному та рухливому темпі. Вдосконалення  
співу legato, staccato, non legato  у середній частині співочого діапазону. 
Формування м’якої та твердої атаки звуку. 
 
3. Ритміка (25 год.) 

Теоретична частина. Поняття «синкопа», «остинато».  
Практична частина. Дидактичні ігри для розвитку відчуття сильної та 

слабкої долі, акцентів. Виконання творчих вправ із використанням синкопованого 
ритмічного малюнку та остинато. Удосконалення навичок чіткої дикції (зв’язне 
проспівування голосних і розділення приголосних в кінці та на початку слова у 
повільному темпі та особливості їх виконання у швидкому). Виконання 
логоритмічних вправ, декламації у заданому темпі за допомогою шумових 
музичних інструментів та жестів, що звучать. 
 
4. Хоровий ансамбль (20 год.) 

Теоретична частина. Двоголосся: підголоскове і паралельне терцеве.  
Практична частина. Вдосконалення злагодженості сили звучання, 

ритмічного малюнку, інтонації у канонах та піснях з пунктирним ритмом.  
Виконання канонів та вправ на двоголосний спів з підголосковим і терцевим 
паралельним голосоведінням. Формування навичок співати енергійно forte та 
м’яко piano. Розвиток навичок реагувати на диригентський жест. 
 
5. Музична грамота (20 год.) 

Теоретична частина. Поняття «інтервал», «музичний штрих», «музичний 
диктант», «динамічний відтінок» (forte,  piano, mezzo forte, mezzo piano). 

Практична частина. Виконання вправ на визначення інтервалів та руху 
мелодії на слух. 
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6. Прослуховування музики (15 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з видатними композиторами С. Гулак-

Артемовським, М. Глінкою, К. Дебюссі та їх творами.  
Практична частина. Прослуховування фрагментів з опер «Запорожець за 

Дунаєм» (С. Гулак-Артемовський), «Руслан і Людмила» - «Марш Чорномора»      
(М. Глінка), симфонічної поеми «Море»  (три частини) (К. Дебюссі). Визначення 
настрою, характеру, засобів музичної виразності прослуханих творів. Розвиток 
уміння визначати жанрову належність музичного твору з використанням 
спеціальної термінології. 

 
7. Робота над репертуаром (81 год.) 

Теоретична частина. Вивчення тестів пісень з репертуару хору. Знайомство 
з біографічними відомостями авторів музики та слів хорового репертуару 
колективу. 

Практична частина. Прослуховування, вивчення та відпрацювання нових 
творів.  

 
8. Концертна діяльність (10 год.) 

Теоретична частина. Правила поведінки під час виступу на сцені, за 
кулісами. Правила користування концертними костюмами. Психологічна 
підготовка до виступу. Правила сценічної майстерності під час виступу. Техніка 
безпеки під час виступу. Правила поведінки у громадських місцях.  

Практична частина. Підготовка концертних номерів. Проведення зведених 
репетицій. Виконання творів із концертного репертуару хору «Соняшник». Участь 
у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», районних масових заходах. 
Популяризація хорового мистецтва.  

 
Підсумок (4 год.) 
 Теоретична частина. Закріплення знань з хорового мистецтва. 

Практична частина. Перевірка хорових партій.  Виконання пісень з 
репертуару хору.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
• імена найвизначніших українських та зарубіжних композиторів, 

орієнтуватися у їх творчості; 
• вимоги до співацької постави; 
• основи сценічної культури; 
• терміни та поняття з елементарної теорії музики та музичної грамоти; 
• вимоги до учасника хорового колективу; 
• будову дихального апарату та правила гігієни співочого голосу; 
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• типи вокальної атаки  та види багатоголосся. 
Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 

• співати  двоголосся з супроводом музичного інструменту та a cappella; 
• правильно використовувати динамічні та тембральні можливості голосу; 
• володіти різними видами вокально-хорового дихання та різними техніками 

співу; 
• швидко реагувати на диригентський жест точно відтворюючи динамічні 

відтінки; 
• визначати інтервали та рух мелодії на слух; 
• виконувати твори, використовуючи засоби музичної та сценічної виразності; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
• злагоджено працювати у музичному колективі. 

 
 

Основний рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 - 1 
1 Розвиток дихання - 15 15 
2 Звукоутворення та вокальне 

інтонування 
- 19 19 

3 Ритміка 1 24 25 
4 Хоровий ансамбль - 20 20 
5 Музична грамота 1 19 20 
6 Прослуховування музики 1 14 15 
7 Робота над репертуаром 1 82 83 
8 Концертна діяльність 2 8 10 

 Підсумок 2 2 4 

 Разом 9 207 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ  (1 год.) 

Теоретична частина. Правила поведінки вихованців під час проведення 
заняття у хоровому залі та на перерві. Правила техніки безпеки та санітарно-
гігієнічні вимоги під час занять. Ознайомлення з планом роботи хору 
«Соняшник». Організаційні питання. 
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1. Розвиток дихання (15 год.) 
Практична частина. Закріплення вміння утримувати дихання при 

виконанні кантиленних пісень з різними динамічними відтінками та швидко 
змінювати дихання у піснях швидкого темпу. Відпрацювання навичок економного 
видихання при виконанні більш складних одноголосних пісень з різними 
динамічними відтінками. Тренування ланцюгового дихання. 
 
2. Звукоутворення та вокальне інтонування (19 год.) 

Практична частина. Тренування рухомості голосового апарату, зняття 
напруги артикуляційних м’язів (язику, губ, щік).  

Закріплення навичок співу legato, staccato,non legato  в межах співочого 
діапазону. Опанування навичками м’якої та твердої атаки звуку. 
 
3. Ритміка (25 год.) 

Теоретична частина. Поняття «ритмічний канон».  
Практична частина. Виконання ритмічних канонів. Складання простих 

ритмічних послідовностей (8-10 тактів) та їх виконання. 
 

4. Хоровий ансамбль (20 год.) 
Практична частина. Виконання три-, чотириголосних канонів та пісень з 

елементами підголоскового і паралельного терцевого голосоведіння. Розвиток 
умінь співати енергійно forte,  м’яко piano.Закріплення вміння розрізняти та 
злагоджено реагувати на диригентський жест: музичні штрихи та динамічні 
відтінки.  
 
5. Музична грамота (20 год). 

Теоретична частина. Поняття «сольфеджіо», «партитура». Правила 
користування партитурою.  

Практична частина. Тренування вміння на слух визначати інтервали та рух 
більш складних мелодичних послідовностей. Формування навичок імпровізації 
простих мелодій. Спів нот з листа (сольфеджування). 
 
6. Прослуховування музики (15 год.) 

Теоретична частина.  Знайомство з видатними композиторами:               А. 
Аляб’євим, Й. Гайдном, Ф. Колессою та їх творами. 

Практична частина.  Прослуховування  хорових  творів   «Зимова дорога» 
А. Аляб’єва, «Вот опять уходит лето» Й. Гайдна, сл. П. Синявького, переклад для 
дитячого хору В. Попова, «Шкільні співанки» Ф. Колесси. Визначення настрою, 
характеру, засобів музичної виразності прослуханих творів. Вдосконалення вміння 
визначати жанрову належність музичного твору з використанням спеціальної 
термінології. 
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7. Робота над репертуаром (83 год.) 
Теоретична частина. Вивчення тестів пісень з репертуару хору. Знайомство 

з біографічними відомостями авторів музики та слів хорового репертуару 
колективу. 

Практична частина. Прослуховування, вивчення та відпрацювання нових 
творів.  
 
8. Концертна діяльність (10 год.)  

Теоретична частина. Вимоги до учасника концертного складу хору, його 
обов’язки. 

Практична частина. Підготовка концертних номерів. Проведення зведених 
репетицій. Виконання творів із концертного репертуару хору «Соняшник». Участь 
у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», районних масових заходах. 
Популяризація хорового мистецтва.  

 
Підсумок (4 год.) 
 Теоретична частина. Перевірка знань з хорового мистецтва. 

Практична частина. Перевірка хорових партій.  Виконання пісень з 
репертуару хору.  

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
• музичні жанри та стилі; 
• імена найвизначніших українських та зарубіжних композиторів, 

орієнтуватися у їх творчості; 
• основи сценічної культури; 
• базові терміни та поняття з елементарної теорії музики та музичної грамоти; 
• вимоги до учасника хорового колективу; 
• вимоги до гігієни голосового апарату та правила охорони голосу; 
• правила користування партитурою. 

 
Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 

• співати в унісон та двоголосно; 
• співати в унісон та двоголосно з супроводом музичного інструменту та       a 

cappella; 
• вільно володіти різними видами вокально-хорового дихання та різними 

техніками співу; 
• на слух визначати інтервали та рух більш складних мелодичних 

послідовностей;  
• імпровізувати прості мелодії; 
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• читати партитуру; 
• виконувати твори, використовуючи засоби музичної та сценічної виразності; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
• злагоджено працювати у музичному колективі; 
• виразно виконувати твори з репертуару хорового колективу перед публікою. 

 
 

Вищий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних Усього 
 Вступ 2 - 2 
1 Розвиток дихання 2 16 18 
2 Звукоутворення та вокальне 

інтонування 
2 18 20 

3 Хоровий ансамбль 2 18 20 
4 Музична грамота. Хорове сольфеджіо 12         34 46 
5 Прослуховування музики 2 10 12 

6 Сценічний рух - 36 36 
7 Робота над репертуаром 20 170 190 
8 Концертна діяльність 2 12 14 

 Підсумок - 2 2 

 Разом 44 316 360 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ  (2 год.) 
Теоретична частина. Мета та завдання колективу на навчальний рік. 

Інструктаж із техніки безпеки під час занять. Фізіологічні та психологічні 
особливості віку. Культура емоцій та їх застосування.  

 
1. Розвиток дихання (18 год.) 
          Теоретична частина. Елементи дихальної гімнастики за методикою  
О.М. Стрельнікової. Розвиток вокального дихання. 
           Практична частина. Відпрацювання вправ на утримання дихання при 
виконанні кантиленних мелодій з різними динамічними відтінками. Виконання 
пісень рухливого характеру з  швидкою зміною  дихання. Вдосконалення навичок 
економного видихання при виконанні пісень з різними динамічними відтінками. 
Вдосконалення навички ланцюгового дихання. 
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2. Звукоутворення та вокальне інтонування (20 год.) 

Теоретична частина. Поняття «інтонація» і «стрій». Засоби художньої 
виразності в хорі.  

Практична частина. Відпрацювання рухомості голосового апарату. 
Виконання кантиленних і моторно-ритмічних вправ у великому діапазоні, 
багатоголосних  фрагментів музичних творів a cappella.  

 
3. Хоровий ансамбль (20 год.) 

Теоретична частина. Зміст поняття «хоровий ансамбль», його типи та види. 
Твори для триголосного співу.  

Практична частина. Формування навичок багатоголосного співу, стрійного, 
чистого виконання пісень з відхиленням у близькі тональності, чистого 
інтонування хроматизмів у вправах і піснях. Розвиток гармонійного слуху. 
Тренування уміння зберігати єдність тембрового звучання в межах хорової партії і 
поміж партіями в багатоголоссі. 
 
4. Музична грамота. Хорове сольфеджіо (46 год.) 

Теоретична частина. Поняття про знаки альтерації, тональність і різновиди 
мажору і мінору. Простий, складний та мішаний розміри. Музичні темпи та їх 
позначення в партитурі. Метро-ритмічні складнощі хорових творів. Аналіз 
музичних творів. Розвиток внутрішнього слуху. 

Практична частина. Підготовка слуху до виконання хорової програми. 
Вдосконалення навичок читання нот з листа. Сольмізація, ритмічні вправи,   спів 
інтервалів, мажорних і мінорних тризвуків та їх обернення. Аналіз музичних 
творів та визначення характерних особливостей їх виконання. Спів вивчених 
вправ в різних динамічних нюансах, змінюючи їх. Канони , інтонаційні та слухові 
вправи. 

 
5. Прослуховування музики (12 год.) 

Теоретична частина.  Знайомство з відомими дитячими хоровими 
колективами -  «Щедрик», «Вогник», «Дзвіночок» «Ластівка» «Радість» та ін.. 

Практична частина. Прослуховування  хорових творів у виконанні дитячих 
хорових колективів. 

 
6. Сценічний рух (36 год.) 

Практична частина. Відпрацювання музично-рухових навичок, вміння їх 
застосувати для осмисленого і виразного хорового співу. Вивчення та 
вдосконалення хореографічних малюнків до пісень з репертуару колективу. 
Поняття «мова рухів» під час виконання хорового співу. 
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7. Робота над репертуаром (190 год.) 
Теоретична частина. Біографічні дані авторів музики та слів хорового 

репертуару колективу. Вивчення хорових партитур.  
Практична частина. Удосконалення вокально-хорових навичок хористів. 

Слухання-знайомство з новими творами. Вивчення та відпрацювання хорових 
творів. Побудова хорового ансамблю, спів по голосам та у різних комбінаціях 
хорових партій. Робота над художньою інтерпретацією та виразністю виконання 
творів. Закріплення навички колективної співпраці. Індивідуальна робота. 
 
8. Концертна діяльність (14 год.) 

Теоретична частина. Вимоги до учасника концертного складу хору, його 
обов’язки. 

Практична частина. Вдосконалення техніки виконання та розвиток 
артистизму. Підготовка вихованців до концертного виступу. Формування 
бережливого ставлення до костюмного фонду та почуття відповідальності перед 
колективом. Участь у концертних виступах, конкурсах та фестивалях. 

 
 Підсумок (2 год.) 
 Практична частина. Перевірка хорових партій.  Виконання пісень з 
репертуару хору. Перевірка знань з хорового мистецтва. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
• музичні жанри та стилі; 
• імена найвизначніших українських та зарубіжних композиторів, 

орієнтуватися у їх творчості; 
• основи сценічної культури; 
• професійні вимоги до учасника хорового колективу; 
• фізіологічні та психологічні особливості віку. Культуру емоцій та їх 

застосування; 
• типи та види ансамблів. 

 
Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 

• співати в унісон та багатоголосно; 
• співати з супроводом музичного інструменту та a cappella; 
• правильно використовувати динамічні та тембральні можливості голосу; 
• вільно володіти різними видами вокально-хорового дихання та різними 

техніками співу; 
• виконувати твори, використовуючи засоби музичної та сценічної виразності; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
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• злагоджено працювати у музичному колективі; 
• виконувати всі твори з концертного репертуару хорового колективу. 

 
 

Вищий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 2 - 2 
1 Розвиток дихання 2 16 18 
2 Звукоутворення та вокальне 

інтонування 
2 18 20 

3 Хоровий ансамбль 2 18 20 
4 Музична грамота. Хорове сольфеджіо 12 34 46 
5 Прослуховування музики 2 10 12 
6 Сценічний рух - 36 36 
7 Робота над репертуаром 20 170 190 
8 Концертна діяльність 2 12 14 

 Підсумок - 2 2 

 Разом 44 316 360 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Правила поведінки вихованців під час проведення 

заняття у хоровому залі та на перерві. Правила техніки безпеки та санітарно-
гігієнічні вимоги під час занять. Ознайомлення з планом роботи хору 
«Соняшник». Організаційні питання. 
 
1. Розвиток дихання (18 год.) 

Теоретична частина. «Хорове дихання» та його основні види. Ланцюгове 
дихання. 

Практична частина. Закріплення вміння утримувати дихання при 
виконанні кантиленних пісень з різними динамічними відтінками та швидко 
змінювати дихання у піснях швидкого темпу. Вдосконалення навичок економного 
видихання при виконанні більш складних одноголосних пісень з різними 
динамічними відтінками. Вдосконалення навичок ланцюгового дихання. 
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2. Звукоутворення та вокальне інтонування (20 год.) 
Теоретична частина. Види атаки звуку в хоровому звукоутворенні. 

Характеристика співацьких голосів. Регістри, співацький діапазон, перехідні 
звуки, примарні зони дитячих голосів. Художня інтерпретація. 

Практична частина. Робота над дикцією та артикуляцією під час виконання 
хорових творів. Розвиток рухомості голосового апарату, зняття напруги м’язів 
артикуляційного апарату. 

Робота над більш складними двоголосними і триголосними творами з 
розширеним діапазоном з акомпанементом та без супроводу. Спів канонів. 
 
3. Хоровий ансамбль (20 год.) 

Теоретична частина. Поняття про  типи та види хорів.  
Практична частина. Формувати навички багатоголосного співу та 

розвивати гармонійний слух. Робота над творами з відхиленням у близькі 
тональності. Вдосконалювати навички чистого інтонування хроматизмів в піснях і 
вправах. Зберігати єдність тембрового звучання в межах хорової партії і поміж 
партіями в багатоголоссі. 

Познайомити вихованців з типами та видами хорів. 
 
4. Музична грамота. Хорове сольфеджіо (46 год.) 

Теоретична частина. Робота з партитурою. Метро-ритмічні складнощі 
хорових творів. Аналіз музичних творів. Акорди в тональності, септакорди, лади 
народної музики, хроматична гама. 

 Знайомство з відомими  колективами України, Києва. 
Практична частина. Підготовка слуху до виконання хорової програми. 

Вдосконалення навичок читання нот з листа. Сольмізація, ритмічні вправи,   спів 
інтервалів, мажорних і мінорних тризвуків та їх обернення, хроматичних гам, 
септакордів. Визначення музичних темпів та характер виконання музичних творів. 
Аналіз музичних творів та визначення характерних особливостей їх виконання. 
       
5. Прослуховування музики (12 год.) 

Практична частина.  Прослуховування  хорових творів у виконанні 
хорових колективів. Слухання відомих класичних творів та музики сучасних 
композиторів. 
 
6. Сценічний рух (36 год.) 

Практична частина. Вдосконалювати музично-рухові навички вихованців, 
вміння використовувати мову рухів як основу осмисленого і виразного виконання 
хорових творів. 

Вивчення та вдосконалення хореографічних малюнків до пісень з 
репертуару колективу. 
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7. Робота над репертуаром (190 год.) 
Теоретична частина. Біографічні дані авторів музики та слів хорового 

репертуару колективу. Вивчення хорових партитур.  
Практична частина. Удосконалення вокально-хорових навичок хористів. 

Слухання-знайомство з новими творами. Вивчення та відпрацювання хорових 
творів. Побудова хорового ансамблю, спів по голосам та у різних комбінаціях 
хорових партій. Робота над художньою інтерпретацією та виразністю виконання 
творів. Закріпити навички колективної співпраці. Індивідуальна робота. 
 
8. Концертна діяльність (14 год.) 

Теоретична частина. Вимоги до учасника концертного складу хору, його 
обов’язки. 

Практична частина. Вдосконалення техніки виконання та розвиток 
артистизму. Підготовка вихованців до концертного виступу. Формування 
бережливого ставлення до костюмного фонду та почуття відповідальності перед 
колективом. Участь у концертних виступах, конкурсах та фестивалях. 
 
Підсумок (2 год.) 

Практична частина. Перевірка хорових партій.  Виконання пісень з 
репертуару хору. Перевірка знань з хорового мистецтва. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

У вихованців мають бути сформовані компетенції: 
• пізнавальна; 
• виконавська; 
• комунікативна; 
• креативна; 
• загальнокультурна; 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 

• музичні жанри та стилі; 
• імена найвизначніших українських та зарубіжних композиторів, 

орієнтуватися у їх творчості; 
• основи сценічної культури; 
• професійні вимоги до учасника хорового колективу; 
• фізіологічні та психологічні особливості віку. Культуру емоцій та їх 

застосування; 
• типи та види ансамблів. 
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Вихованці мають застосовувати знання та вміти: 
• співати в унісон та багатоголосно; 
• співати з супроводом музичного інструменту та a cappella; 
• правильно використовувати динамічні та тембральні можливості голосу; 
• вільно володіти різними видами вокально-хорового дихання та різними 

техніками співу; 
• виконувати твори, використовуючи засоби музичної та сценічної виразності; 
• поєднувати елементи хореографічного мистецтва зі співом; 
• злагоджено працювати у музичному колективі; 
• виконувати всі твори з концертного репертуару хорового колективу. 

 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

Основне обладнання Кількість,  
шт. 

Фортепіано 2 

Металофон 2 

Дитячий барабан  1 

Дитячі маракаси 20 

Румба 2 

Великий маракас 2 

Трикутники 2 

Музичний центр 1 

Клаве 20 пар 

Набори ілюстрацій  
(пори року, свійські та дикі тварини, птахи тощо) 

1 комплект кожного виду 

Набори наочностей для інсценування пісень кілька комплектів 

Фонотека  
                                   
 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РЕПЕРТУАР 
 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ 
 

1.  Абелян Л. «Песенка о маме» 
2.  Александров А. «Дождик» 
3.  «Вийди, вийди сонечко» українська народна пісня 
4.  «Где ты был так долго?» латвійськая народная пісня 
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5.  Горбенко Н. «Дощик, дощик, накрапай» 
6.  Горбенко Н. «Котикова пісенька» 
7.  Горбенко Н. «Два котики-братики» 
8.  Горбенко Н. «Зайчикова шубка» 
9.  Горховська Н. «Святий Миколай» 
10. Гросу Т. «Веснонька» 
11.  Дубравин Я. «Троллейбус» 
12.  Єрмолов А. «Гномик» 
13.  Єрмолов А. «Новый год» 
14.  Кирейко В. «Прийшла зима» 
15.  Кишко І. «Бджілка» 
16.  Колодуб Ж. «Наша мама капитан» 
17.  Костенко В. «Сніг-сніжок» 
18.  Кулішко Т. «Пісня цукерок» 
19.  Левітова Л. «Шиєм чоботи коту» 
20.  Лепин А. «Теремок» 
21.  Маклакова В. «Про котика» 
22.  Михайлова И. «Прокати лошадка нас» 
23.  Мясков К. «Зайчики-м'ячики» 
24.  Островерхий І. «Радісний надходить день» 
25.  Островерхий І. «Розбудив струмок весну» 
26.  Островерхий І. «Іде весна» 
27.  Островерхий І. «Квіточка для мами» 
28.  Паромонова І. «Миколай»  
29.  Пархоменко Б. «Пісня артистів» 
30.  Петряшев А. «Мама» 
31.  Подгайц Є. «Tick-tock» 
32.  Равлюк Л. «Новорічне свято» 
33.  Рожавська Ю. «Хлюп, хлюп, водиченько» 
34.  Семенюк Л. «Стрітення» 
35.  Соловйова Н. «Пестрый колпачок» 
36.  Степовий Я. «Проліски» (збірка пісень для дітей) 
37.  Струве Г. «Про козлика» 
38.  Філіпенко А. «Узяла лисичка скрипку» 
39.  Філіпенко А. «Голубе наше авто» 
40.  Філіпенко А. «Бродять кури бережком» 
41.  Філіпенко А. «Паровоз гудок дав» 
42.  Філіпенко А. «Ти куди біжиш, трамвай?» 
43.  Філіпенко А. «Новорічний хоровод» 
44.  Фільц Б. «Ялинка» 
45.  Хромушин О. «Елка» 
46.  Хромушин О. «Черепаха» 
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47.  Шайдулова Г. «Топотушки» 
48.  Шрамко І. «Чобітки» 
49.  Шутенко Н. «Няв» 

   

 ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ОСНОВНОГО РІВНЯ 
 

1.  Банєвич С. «Мир» 
2.  Бойко О. «Речная прохлада» 
3.  Бойко О. «Дело было в Каролине» 
4.  «Братец Яков» французький канон 
5.  Буєвський Б. «Що робить сонце у ночі?» 
6.  Верменич В. «Іде весна» 
7.  Верменич В. «Пісня про сонечко» 
8.  Верменич В. «Щедре літо» 
9.  Гладков Г. «Вот я вижу» 
10.  Гогенко В. «Наша доня чепурна» 
11. Горова Л. «Святий Миколай» 
12. Горова Л. «Зима» 
13. Горова Л. «Пісня Зими» 
14. Горова Л. «Колискова» 
15. Горова Л. «Пісня наша дзвенить» 
16. Горова Л. «Дощик» 
17. Долуханян А. «Про «сейчас» и про «потом»  
18. Дубравин Я. «Ты откуда, музика?» 
19. Дубравин Я. «Капельки» 
20. Жилинский А. «Шишкопад» 
21. Зуєв О. «П’є журавка воду» 
22. Кабиць О. «Киця-кицюня» 
23. Касьянов В. «Олівець» 
24. Кириліна І. «Зелене слоненя» 
25. Кириліна І. «Засмутилось кошеня» 
26. Кирилина И. «Чем я сторож не хорош?» 
27. Кирилина И. «Удивительная лошадь» 
28. Кирилина И. «Учёный кот» 
29. Козлова А. «Петух-задира» 
30. Комлікова А. «Пісня про бабусю» 
31. Крилатов Є. «Мама – первое слово» 
32. Марченко Л. «Я учу английский» 
33. Назарова Т. «Три кота» 
34. Подгайц Є. «Под Новый год» 
35. Подгайц Є. «Pussi-cat» 
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36. Подгайц Є. «One, two, three» 
37. Портнов Г. «Весёлый старичок» 
38. Реттино Э. «Christmas is a time to love» 
39. Рибніков О. «М`ячик» 
40. Рибніков О. «Валюшин капелюшок» 
41. Фільц Б. «Жменька сонця» 
42. Фільц Б. «Жук-жученко» 
43. Халаімов С. «Новогодняя песенка» 
44. Халаімов С. «Новогодняя песня» 
45. Хромушин О. «Полкан» 
46. Шаінський В. «Песня мамонтенка» 
47. Шаферан И. «Бабушки» 
48. Шуть Н. «Божья коровка» 
49. Webb J. «Remember the children» 

 
                                                                                                                   

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР ДЛЯ ВИЩОГО РІВНЯ 
 

Твори українських композиторів 
 

1.  Гайворонський М. «Молитва» 
2.  Горова Л.  «Відчинилося життя», «Добрий вечір, люди», «Їде Бог», «Музика 
звучить». 

3.  Дичко Л. «Віхола» (з кантати «Барвінок» на сл. С. Жупаніна) 
4.  Касьянов В., вірші І. Чернявської   «Побачення з Києвом» 
5.  Кириліна І., обр. української народної пісні «Ой там, на вершечку» 
6.  Козунь О. «Радій земля» 
7. Колеси М.  «А ми поле оремо», «Ой на горі жито» 
8. Колодуб Ж., вірші Т. Шевченка «Барвінок цвів…», «Зацвіла в долині…» 
9. Леонтович М.  «За городом качки пливуть», «Ой ти знав» 
10. Лисенко М.  «Молитва за Україну», обр. української народної пісні 
«Подоляночка» 
11. Майборода П., вірші В. Сосюри   «Тополина баркарола» 
12. Радько В.    «Святий Миколай» 
13. Українські народні колядки та щедрівки 
14. Фільц Б., вірші  О. Олеся  «Йде весна» 
15. Фільц Б., слова Л. Костенко «Берізки по коліна у воді» 
16. Фільц Б., вірші Л. Українки   «Вишеньки – черешеньки», «Он ярочки 
зелененькі» 
17. Фільц Б., слова народні «Ковалі» 
18. Фільц Б., вірші Д. Павличка  «Стоїть смерічка на горі» 
19. Фільц Б., слова В. Сосюри «Любіть Україну» 
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20. Фільц Б.   «Царю Небесний» 
21. Фільц Б., вірші І.Франка «Надійшла весна прекрасна» 
22. Фільц Б., вірші О.Ющенка «Зимова картинка» 
23. Українвські народні колядки 
24. Яковчук О.  «Веснянка» 
25. Яковчук О., вірші Т. Шевченка  «Над Дніпровою сагою» Українські народні 
пісні в обробці 

 
Твори композиторів різних країн 
 
1. Бах Й.С. «Bist du bei mir» 
2.  Берлін І.  «Puttin on the ritz» 
3.  Бородін О. «Улетай на крыльях ветра» хор з опери «Князь Игорь» 
4.  Брамс Й.  «Колискова» 
5.  Брімер М. «Fanfare & Gloria» 
6.  Гайдн Й.  «Вот опять уходит лето» 
7.  Гаммерссон Т.  «Spring» 
8.  Гендель Дж. Фр. «Sing for you!» 
9.  Гладков Г., вірші О. Сьоміна  «Африка» 
10. Грандел Н.  «Пісня про мир» 
11. Грузинска молитва   «Шен хар венахи» 
12.  Жилінський О., вірші В. Орлова  «Возвращение» 
13.  Куміко Нома   «Lilium» 
14.  Куперен Ф. «Добровольные кукушки» 
15.  Кюлейс Б. «Compere guilleri» (музика з к/ф «Хористи») 
16.  Кюлейс Б. «Vois sur ton chemin» (музика з к/ф «Хористи») 
17.  Моцарт В.А. «Halleluja» 
18.  Моцарт В.А. «Вечірня пісня» 
19.  Моцарт В.А.- Флис Б. «Колискова» 
20.  Парцхаладзе М., вірші Г. Граубіна  «Храбрецы» 
21.  Перселл  Г.  «Sound the trumpet» 
22.  Пярт А. «Естонська колискова» 
23. Райхл М.  «Естонський танець» 
24. Рота Н. «Ave Maria» (музика з к/ф «Ромео і Джульєта») 
25. Славкін М., вірші  В. Орлова  «Маячок» 
26.  Сліс Н.  «Jazz  gloria» 
27.  Хіндеміт П.  «Wer sich die Musik erkiest»  
28.  Холдсток Ж. «Kalipso» 
29.  Форе Г. «Kyrie eleison» 
30.  Шуберт Ф. «Ave Maria» 
31. Шуберт Ф. «Sunctus» 
32. Чайковський П., вірші І. Сурікова    «Рассвет» 
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33. Чікрізова І., вірші С. Міхалкова  «Птичий двор» 
     34.  Чілкотт Б. «Маленька джазова месса» 
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