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АНОТАЦІЇ 

На основі узагальнення методичних рекомендацій вчених і практиків щодо 

охорони й гігієни дитячого голосу, представлена система збереження голосу 

дітей підліткового віку, що ґрунтується на основах анатомії та фізіології 

дитячого голосу і включає засоби охорони дитячого голосу на різних етапах його 

становлення, які запобігають захворюванням голосового апарату і сприяють 

розвитку голосу дитини. В методичних рекомендаціях акцентується увага на 

таких складових системи: знання вчителем музики основ анатомії і фізіології 

органів голосового апарату; забезпечення правильного розвитку дитячого голосу 

на різних вікових етапах, що передбачає доцільно виважену організацію роботи 

з учнями на уроках музики і заняттях хору (вокально-хорового гуртка), підбір 

репертуару, донесення до вихованців основ гігієни голосу. 

Дані методичні рекомендації розроблені для вчителів музичного 

мистецтва, вчителів інтегрованого курсу «мистецтво», та керівників шкільних 

хорів. 
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ВСТУП 

Виховання вокальної культури дітей є одним із завдань мистецької освіти 

й естетичного  виховання в загальноосвітньому навчальному закладі. На шляху 

до такої мети вчителі музичного мистецтва мають бути добре обізнаними з 

різними питаннями виховання дитячого голосу, одним з яких є гігієна й охорона 

співацького голосу.  

У науково-методичній літературі, присвяченій проблемі вокально-хорової 

роботи з школярами, досліджувались такі аспекти: теорія та методика 

формування й розвитку співацького голосу (Ю. Юцевич), практичні основи 

вокального мистецтва (М. Микиша), методика хорового співу, співацький режим 

і охорона дитячого голосу (М. Леонтович, О. Раввінов, О. Ростовський, 

Г.Стулова, Л. Хлєбникова), методичні рекомендації для практичних працівників 

(Н. Добровольська, Н. Орлова). Сучасні науковці (Л. Гавриленко, О. Маруфенко 

та ін.) активно розробляють методики формування основ вокальної культури 

дітей і порушують при цьому й питання охорони дитячого голосу як чинника 

нормального його розвитку. Цінними є поради щодо профілактики дитячого 

голосу (М. Букач, А. Єгоров).  

Метою нашої методичної рекомендації є узагальнення вчених і 

практиків щодо охорони дитячого голосу, представлення майбутнім і 

практикуючим учителям музики та керівникам вокально-хорових гуртків  

системи збереження голосу дітей, що ґрунтується на основах анатомії та 
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фізіології дитячого голосу її включає засоби його охорони, які запобігають 

захворюванням голосового апарату і сприяють розвитку голосу дитини. 

Як вже було зазначено вище, виховання співочого голосу передбачає 

кропітку роботу й розпочинається з опанування педагогами-музикантами 

знаннями анатомії та фізіології дитячого голосового апарату, що допоможуть 

зрозуміти складний процес голосоутворення, забезпечити правильне 

функціонування голосових органів школярів на уроках музики й у позаурочній 

роботі (гуртки вокально-хорового співу, хор),  убезпечити вихованців від 

порушення в них голосової функції. Запобігти різним проблемам з голосом і 

сприяти його повноцінному розвитку допоможе система збереження голосу 

дітей, що передбачає такі складові: опанування основ анатомії та фізіології 

органів голосового апарату, знання вікових особливостей розвитку дитячого 

голосу на певних вікових етапах; забезпечення правильного розвитку дитячого 

голосу впродовж них, що передбачає доцільно виважену організацію роботи з 

учнями на уроках музики й заняттях хору (вокально-хорового гуртка), підбір 

репертуара ін. 

РОЗДІЛ 1. Знання основ анатомії та фізіології органів голосового 

апарату. 

 1.1 Голосовий апарат людини складають такі органи: ротова і носова 

порожнини з придатковими порожнинами, глотка, гортань з голосовими 

складками, трахея, бронхи, легені, грудна клітка з дихальними м'язами і 

діафрагмою, м'язи черевної порожнини, артикуляційний апарат, що утворює 

виразні звуки мови. Голосовий апарат завжди працює в єдності і взаємозв'язку 

всіх своїх частин, відповідаючи звуковим уявленням, що виникають у 

відповідних центрах головного мозку. 

Ротова порожнина служить одночасно органом мови і смаку (язик). Губи 

закривають ротову порожнину, а під час мовлення і співу беруть участь в 

артикуляції. 
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Порожнина носа виконує дихальну, охоронну, резонаторну й мімічну 

функції. Важко переоцінити значення носової порожнини у голосоутворенні: з її 

допомогою під час співу значно підсилюються високі обертони, підвищується 

дзвінкість вокальних звуків. 

Глотка складається з трьох частин: носоглотки, ротоглотки і 

гортаноглотки. У носоглотці міститься носоглотковий мигдалик, який, 

розростаючись, утворює аденоїди, що часто спричинюють проблеми: якщо 

аденоїди надмірно збільшуються, то утруднюють проходження повітря, дитина 

починає дихати ротом, що негативно впливає на здоров'я в цілому і на голосову 

функцію зокрема. 

Гортань має дві справжні і дві несправжні голосові зв'язки (складки).  

Справжні голосові зв'язки мають дуже складну будову. Основу їх складає 

вокальний м'яз, вони вкриті слизовою оболонкою, мають велику кількість 

нервових судин. Якщо справжні голосові зв'язки в результаті будь-якого 

хворобливого процесу виходять із ладу, то функцію голосоутворення виконують 

несправжні голосові зв'язки, розміщені по боках над справжніми і відокремлені 

від них з обох боків заглибленнями так званими морганієвими шлуночками. 

Утворений несправжніми зв'язками голос неприродний, нечистий, напружений 

|і грубий. Існує думка, що від ступеня розвитку морганієвих шлуночків залежить 

сила й діапазон звуку. Саме так зароджується звук співочого голосу, що 

характеризується висотою, силою і тембром, які є основними властивостями 

співацького голосу. 

Висота звуку залежить від кількості змикань і розмикань голосових зв'язок 

за секунду, від розміру голосових зв'язок та їх напруження. Під час дихання, при 

видиху повітря збільшується напруження справжніх голосових зв'язок і вони 

розмикаються, при вдиханні струменя повітря напруження зменшується ї зв'язки 

змикаються. Утворений складками звук проходить крізь глотку, носоглотку, 

ротову порожнину, ротовий отвір, губи і набуває забарвлення, яке сприймається 
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як голосні звуки. Сила голосу залежить від амплітуди коливання, яка, в свою 

чергу, залежить від внутрітрахеального тиску: чим більший тиск, тим сильнішим 

є звук. 

 Тембр голосу, безумовно, залежить від якості, форми, відповідного 

взаєморозміщення порожнин, які забарвлюють основний звук, що утворюється в 

гортані. Звук, який народжується на рівні голосових складок, поширюються по 

порожнинах і тканинах, що розміщені як над голосовими складками, так і під 

ними, акустично змінюючись. Тому ці порожнини називаються резонаторами. 

Розрізняють верхні й нижні резонатори. Верхні резонатори це всі порожнини, 

розміщені вище голосових складок так званий надскладковий відділ гортані, 

глотка, ротова і носова порожнини. Нижніми резонаторами виступають трахеї, 

бронхи, легені, що розміщуються під складками. 

Знання механізму голосоутворення необхідне вчителеві для розуміння 

взаємодії голосоутворюючих органів з органами дихання і центральною 

нервовою системою це дозволить йому обрати природовідповідну й ефективну 

методику виховання співацького голосу дітей. 

Правильний розвиток дитячого голосу передбачає знання вікових 

особливостей розвитку дитячого голосу й забезпечення правильного його 

розвитку на різних вікових етапах, що передбачає доцільно виважену 

організацію роботи з учнями на уроках музики і заняттях хору (вокально-

хорового гуртка), підбір репертуару та ін. 

Дитячий голосовий апарат (7-15 років) відрізняється від дорослого 

передусім розмірами та формами. Так, розвиток голосового апарату, зокрема 

гортані, з 5 до 12 років триває поступово. З віком дитини механізм голосового 

апарату змінюється, оскільки в гортані розвивається дуже важливий м'яз 

голосовий. Його структура поступово ускладнюється, він починає керувати 

всією роботою голосових зв'язок, які стають більш пружними. Коливання зв'язок 

стає інтенсивнішим, вони коливаються не тільки краями, як було в молодшому  
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Сила голосу учнів 10-12 років не має широкої амплітуди. Без сумніву, не 

на всьому діапазоні можливе використання всієї палітри динамічних кольорів, 

властивих голосу школярів. Так, великої шкоди може принести вимога вчителя 

щодо насиченого звучання на нижніх звуках діапазону й тихого на верхніх. 

Кращі якості голосу виявляються на середніх звуках співацького діапазону, які 

найбільш зручні співакам. 

Особливе значення в процесі розвитку тембру голосу має атака звуку 

(тверда, м'яка). Часте використання її у вокальній роботі позитивно впливає на 

тембр, допомагає позбавитися такого явища, як «затиснутість» голосу, носового 

призвуку. 

Слід навчати учнів правильного співу, що вже є охороною голосу з тим, 

щоб не допустити неправильного функціонування голосових органів. Щоб 

сформувати правильний спів, належить працювати над правильним диханням, 

атакою звуку, регістрами звучання, артикуляцією, дикцією. 

Насамперед слід потурбуватися про приміщення, в якому співають діти, 

воно має бути чистим, просторим, добре провітреним, сонце не повинно 

засліплювати й відволікати увагу дітей, Заняття співами бажано проводити в 

першій половині дня (оскільки у вечірні години в клітинах кори головного мозку 

починає переважати гальмування, що утруднює співочий процес), однак, якщо 

воно відбувається в післяобідню годину, бажано, щоб учні добре відпочили, 

побули на свіжому повітрі. 

Дихати під час співу слід легко, вільно, без напруження, з фазою вдиху, що 

коротша за фазу видиху. Майстерність співочого дихання полягає не в 

глибокому вдиху, при якому набирається дуже багато повітря, а в освоєнні 

звички вдихнути потрібну кількість повітря й витрачати його поступово на фоні 

видиху, щоб його вистачило на потрібну фразу. Такі вади в процесі дихання, як 

підняття плечей, поверхове дихання, неприродне положення корпусу, 

напруження шиї з набряклими венами, вчитель співу повинен усувати. 
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Необхідно домагатися, щоб дихання поєднувалося з актом звучання голосу, а не 

становило ізольований процес. 

Рецепторний апарат гортані бере участь у регуляції дихання, а тому 

великого значення набуває узгодженість роботи дихального й голосового 

апаратів. Тільки спільна діяльність дихання ї звучання голосу може забезпечити 

їх нормальний фізіологічний розвиток. При цьому не можна не враховувати 

емоційний фактор, який, безумовно, впливає на акт дихання; у млявому стані 

воно поглиблюється і рідшає. 

 Артикуляція - це точна вимова голосних і приголосних звуків. В 

артикуляції беруть участь м'яке піднебіння, язик, зуби, губи, щоки, ніс. 

Формування гарної дикції ґрунтується на правильно організованій роботі над 

вимовою голосних і приголосних. Специфіка вимови голосних у співі полягає в 

єдиній округлій манері їх формування, що необхідно для забезпечення 

тембральної рівності звучання хору й досягнення унісону в хорових партіях. 

Вирівнювання голосних досягається шляхом перенесення вокальної правильної 

позиції з однієї голосної на іншу за умови плавності перебудови артикуляційних 

укладів голосних. 

Голосна «у» вимагає високого підзвязкового тиску це природна співоча 

установка гортані. Використання голосної «у», особливо на початковому етапі 

роботи над співочою навичкою, важливе для вироблення співочого дихання, 

ліквідації горлового співу, форсованого звучання, що виникає у співаків від 

неправильного положення гортані. 

Найбільшу строкатість співу надає голосний звук «а», оскільки різними 

людьми і різними мовними групами вимовляється по-різному. Це слід 

враховувати, виконуючи твір іноземними мовами. Наприклад, у італійців «а» йде 

з глибини глотки, а в слов'янських народів - «а» має плоске грудне звучання. 

Використовувати цю фонему в заняттях з учнями-початківцями потрібно дуже 

обережно, хоча О. Свешников починав навчання співаків саме з голосної «а», 
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солідарний у цьому з І. Пряниковим, який вказував, що у більшості співаків 

хороший звук найлегше утворюється на «а», тому що при ньому частини рота та 

язика перебуває в «природному стані». 

Голосні «і», «е» стимулюють роботу гортані, викликають більш щільне й 

глибоке змикання голосових зв'язок. Їх формування пов'язане з високим типом 

дихання і положенням гортані, вони освітлюють звуки та наближають вокальну 

позицію. Але ці звуки вимагають округлення. 

Формування приголосних, на відміну від голосних, пов'язано з 

виникненням перешкоди на шляху струму повітря в мовному такті. Приголосні 

поділяються на дзвінкі, сонорні й глухі, залежно від ступеня участі голосу в 

їхньому утворення. Дзвінкі приголосні «б, г, в, ж, з, д» утворюються за участю 

голосових складок і ротових шумів. Глухі «п, к, ф, с, т» складаються з самих 

шумів їм властивий вибуховий характер, але на глухих приголосних гортань не 

функціонує, тому легко уникнути форсованого звучання. Глуху «ф» добре 

використовувати у вправах на дихання без звуку. 

Основне правило дикції в співі - швидке й чітке формування приголосних 

і максимальна протяжність голосних через активну роботу мускулатури 

артикуляційного апарату, щічних і губних м'язів, кінчика язика. Необхідно 

працювати над еластичністю й рухливістю нижньої щелепи, а з нею 1 

під'язикової кістки гортані. 

Ще слід навчити правильно використовувати атаку звуку - спосіб подачі 

звуку; атака формується на фазі видиху при зімкнутих або дуже зближених, але 

не повністю зімкнутих справжніх голосових зв'язках. Обов'язковими умовами 

атаки звуку є змикання різної сили справжніх голосових зв'язок |і тієї чи іншої 

сили напору повітряної хвилі в підв’язковому просторі. Послідовність чи 

одномоментність перебігу цих процесів і зумовлює різні форми атак: приди 

хальну, м'яку, тверду. Спосіб подачі звуку має величезне значення для 

збереження голосу. Так, тверда атака найменш вигідна для голосового апарату і 
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зловживання нею може викликати певні захворювання. | хоча тверда атака, що 

супроводжується сильним поштовхом підскладкового повітря, призводить до 

яскраво вираженого грудного звучання голосу, все ж для настроювання голосу 

на правильне звучання і в грудному режимі використовується в основному м'яка 

атака на коротких звуках. 

Рекомендується користуватися всіма видами звукових атак у кожному 

окремому випадку, щоб досягти кращого звучання. 

У дитячих голосах спостерігаються різні регістри - кожний (грудний, 

головний і мішаний) має свою протяжність, свій діапазон і свою межу. У дитячих 

голосах, які вже сформувалися, хоч і зберігається дитяче звучання, але часто 

спостерігається грудний регістр на нижніх нотах (особливо це помітно в альтів і 

мецо-сопрано). Наповненість ї густота звуку характерні в цей період як для 

дівчаток, так і для хлопчиків. З появою в дітей тонів мішаного і грудного 

регістрів необхідно вирівнювати перехідні звуки для того, щоб зробити 

непомітним перехід від одного регістру до іншого без «під'їздів», щоб звучання 

голосу на всьому діапазоні було однорідним. Починаючи, слід працювати в 

діапазоні до першої октави соль першої октави, потім розширювати діапазон до 

октави: соль малої октави соль-ля першої октави. Штучне розширення 

природного діапазону недопустиме, як і занадто голосний спів, що можна почути 

в концертних виступах, на оглядах тощо. Голосний спів, зловживання силою 

звуку призводить до втрати дзвінкості невід'ємної і необхідної властивості 

дитячого співочого голосу. 

1.2. Мутація - (від латинського mutation- зміна) зміна голосу в період 

статевого формування, що спостерігається і в хлопчиків, і в дівчаток. Особливо 

обережними потрібно бути в період. Розміри гортані збільшуються у хлопчиків 

на 2/5, у дівчаток на 1/3 відповідно і мутація голосу виражена в хлопчиків значно 

яскравіше, ніж у дівчаток. У дівчаток-підлітків період мутації протікає більш 

спокійно, не викликає різких порушень голосової функції, а проявляється лише 



12 
 

деяким розладнанням (сиплість, в'ялість, скрипіння, детонування, важко співати 

в строю). 

В українських дітей період мутації починається в 14-15 років (у південних 

районах цей період наступає значно раніше, на півночі пізніше) і триває від 

одного або декількох місяці до 2-6 років. 

Період мутації в хлопчиків умовно поділяється на три періоди: 

початковий; основний, або гострий, період мутації, власне мутація; кінцевий 

період; відмічають наявність ще передмутаційного та постмутаційного періодів. 

Передмутаційний період триває декілька місяців. До настання істинної 

мутації дитина прагне співати в більш низькій теситурі. 

Початковий період характеризується лише невеликою гіперемією 

справжніх голосових зв'язок. 

Основний період характеризується сиплістю на більшій чи меншій ділянці 

діапазону при співі та розмові, зникає бажання співати, дитина швидко 

стомлюється, зривається голос, зіскакує з високих звуків на низькі та навпаки. 

Під час огляду виявляється, що справжні голосові зв'язки бувають 

почервонілими, їхні краї набряклими, між ними багато слизу, червоніє вся 

слизова оболонка гортані, особливо черпаків. 

У кінцевому періоді закріплюються всі елементи механізму 

звукоутворення дорослої людини. 

Постмутаційний період триває 5-4 місяці, іноді довше у цей час справжні 

голосові зв'язки бувають гіперемованими навіть до занять співом. Швидше 

настає голосова втома. 

«Голосова криза» створюється диспропорцією між зростанням голосових 

зв'язок і зростанням усього організму. 
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Заходи охорони дитячих голосів у період мутації: не допускати 

форсованого співу, не вивчати надмірно складного репертуару; співати в зручній 

теситурі, обмеженій за діапазоном, з помірною силою звучання; співати без 

напруження, природно і легко, обмежити вокальне навантаження в часі. 

Діти, які перебувають на початковій стадії мутації, можуть співати лише в 

дитячому хорі, а ті, що на кінцевій тільки в хорі юнаків. Під час гострого періоду 

мутації заняття в хорі не слід відвідувати, це ж стосується й періоду, коли 

з'явилась сиплість (у окремих випадках слід звернутися до лікаря фоніатра). 

РОЗДІЛ 2. Гігієна та охорона дитячого голосу  

Спів - основний засіб музичного виховання. Воно найбільш близько і 

доступне дітям. Діти люблять співати. Виконуючи пісні, вони глибше 

сприймають музику, активно висловлюють свої переживання і почуття. 

Голос дитини - природний інструмент, яким він володіє з ранніх років. Ось чому 

спів весь час присутній у житті дитини, заповнює його дозвілля, допомагає 

організовувати творчі, сюжетні ігри. 

При дотриманні гігієнічних умов, тобто при проведенні занять в провітреному 

приміщенні, на чистому повітрі в суху теплу погоду, спів сприяє розвитку і 

зміцненню легенів і всього голосового апарату. На думку лікарів, спів є кращою 

формою дихальної гімнастики. 

Гігієна голоса тісно пов'язана з режимом життя і загальногігієнічними 

правилами. Під гігієною голоси розуміють дотримання людиною певних правил 

поведінки, які забезпечують збереження здоров'я голосового апарату. 

В структурі дитячої захворюваності провідне місце належить захворювань 

глотки, що, у свою чергу, веде до порушень мови. Гігієна і охорона голосу дітей 

- тема, яка потребує пильної уваги з боку дорослих. У дітей набагато частіше, 

ніж у дорослих спостерігаються гострі респіраторні вірусні інфекції, ангіни, а 
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також аденоідіти, синусити і отити. Безсумнівно, це безпосередньо пов'язано з 

особливостями дитячого віку: лімфоїдна тканина глотки (насамперед аденоїди і 

піднебінні мигдалини) досягає максимального розвитку у віці дитини від 2 до 7 

років, а потім з 9-10 років вона піддається поступового зворотного розвитку 

(інволюції). 

Найчастіше причиною порушення функцій голосового апарату є гострі запальні 

захворювання верхніх дихальних шляхів, ангіни (тонзиліт), гострий нежить 

(риніт), запалення горлянки (фарингіт), гортані (ларингіт), трахеї (трахеїт) і 

бронхів (бронхіт). Мовні навантаження і спів рухається у цьому випадку 

припинити до одужання. Для профілактики запальних захворювань верхніх 

дихальних шляхів слід уникати переохолодження і гартувати організм. 

Педагогам слід проводити відповідну роботу з батьками, знайомлячи їх з 

дитячими піснями, пояснюючи шкоду крикливого співу, голосної розмови, 

особливо на вулиці в сиру холодну погоду. Треба попереджати батьків, щоб вони 

не дозволяв) дітям пити холодну воду, їсти морозиво в гаряче стані щоб 

уникнути застуди, захворювань голосового апарату. 

2.1 Заходи з гігієни та охорони голосу дитини: 

 Стежити за рівнем навантаження на голосовий апарат; 

 Не допускати зловживання високими нотами, криком під час гри; 

 Не допускати великі мовні навантаження, спів під час хвороби; 

 Необхідно уникати різкої зміни температури, а також спеки, холоду, спеки, 

пилу тощо; 

 З розігрітим голосовим апаратом не можна виходити на вулицю в холодну 

пору року, необхідно кілька охолонути; 

 Рекомендується уникати їжі та напоїв, що дратують слизову оболонку 

горла, - гострого, зайво солоного, надмірно гарячого або холодного; 
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У разі хвороби органів голосового апарату необхідно вчасно звертатися до 

лікаря. 

РОЗДІЛ 3. Хоровий спів у школі 

Значення хорового співу в школі дуже велике. Тут дітям прищеплюється 

любов до співу, вони вчаться співати стройно, виразно, чисто, що дуже важливо 

для музичного, зокрема вокального, виховання дітей. Хоровий спів сприяє 

формуванню естетичних уподобань, розширює кругозір дитини, розвиває її 

художній смак. 

Щоб добре скомплектувати шкільний хор, необхідно перш за все 

прослухати всіх учнів, окремо хлопчиків і дівчаток, звертаючи увагу на наявність 

у кожної дитини правильної інтонації, що є однією з ознак музичних і вокальних 

даних.. Серед різних відтінків співочого голосу вчитель повинен вміти 

відрізнити природне звучання від фальшивого. Фальшиве звучання шкідливе і 

призводить до швидкої стомлюваності та втрати співочого голосу. 

Перевірити музичний слух можна під час виконання пісні, нескладних 

музичних фраз, окремих нот та інше. 

Визначення типу співочого голосу у дітей має велике значення для його 

розвитку й охорони. Наприклад, якщо в учня природний голос сопрано, а його 

визначають як альт, то він змушений співати не властивим йому голосом, а 

штучним, відповідно настроюючи для цього органи, що його формують. Це 

призводить до швидкої стомлюваності голосового апарата. В такому випадку 

співак змушений припинити вокальні заняття. Тому надзвичайно важливо 

визначити, до якого вокального типу належить голос кожної дитини. Якщо 

характер голосу виражений яскраво, то визначити його тип неважко для вчителя 

музики. Проте бувають випадки, коли голос має ознаки двох суміжних типів, 

тобто він носить проміжний характер. Обов’язковою вимогою при визначенні 

типу голосу є невимушений стан голосового апарату дитини, яка співає при 
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оптимальному рівні сили звука. Лише при такій умові можна точно визначити 

тип голосу. 

Найбільш поширеним методом визначення типу голосу є метод 

прослуховування (акустичний). При цьому потрібно враховувати: діапазон, 

тембр, примарний тон, характер звучання голосу на верхах, наповнення голосу, 

витримування теситури, особливості звучання перехідних нот.  

Щоб піднести виконавський рівень хору і розвиток художнього смаку дітей, 

керівник повинен серйозно ставитись до добору репертуару, який має 

відповідати  виконавським можливостям колективу, віковим особливостям його 

учасників. 

3.1 Умовно дитячі голоси в хорі можна розділити на 3 групи: 

1) Дитяча: від самого молодшого віку до 9 років.  

2) Фальцетне звукоутворення. Досить невеликий діапазон, по максимуму: до 

I октави – до II октави, або ре I – ре II октави. Невелика сила звуку. 

На цьому початковому етапі хорового виховання закладаються професійні 

навички співу: інтонування, вокальна техніка, ансамблеві навички. 

Рекомендований репертуар: одноголосна «дитяча» музика І. Кириліної, Б. 

Фільц, Л. Ревуцького, В. Верменича, В. Подвала тощо; адаптована до цього віку 

класика: твори В. Моцарта, К. Глюка, М. Лисенка, К. Стеценка; українські пісні 

обрядового циклу в обробці. 

2) Молодшого шкільного віку: від 9 до 11 років.  

Фальцетне, з елементами мікстового, звукоутворення, трохи ширший діапазон та 

динамічна варіативність. 

Репертуар, окрім вже вказаного: пісні з мюзиклів, мультфільмів та 

кінофільмів, Вл. Толмачова, В. Гогенко, О. Жилинського, А. Шмигуль та інші. 

Доступне 2-х і навіть 3-х-голосне викладення. На цьому етапі діти готуються до 
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переходу в концертний склад капели, тому частково вивчають твори з дорослого 

концертного репертуару. 

3) Середнього шкільного віку: від 11 до 14 років. .  

Вже є схильність до грудного звучання та поєднання регістрів відповідно. 

Розширюється діапазон (до I октави – соль, ля II октави для дискантів; ля малої 

– ре другої октави для альтів). Спостерігається більша насиченість звучання. 

4) Старшого шкільного віку 14-16 років.  

У цих голосах змішуються елементи дитячого звучання з елементами 

дорослого. Виявляється індивідуальний тембр. Розширюється діапазон до 1,5 

– 2 октав. Діти цього віку схильні до мутації голосу. Їх присутність у партії 

збільшує динамічні можливості хору, але водночас обмежує керованість ним 

. Тим не менш, рекомендовано співати до останньої можливості перед 

мутацією, «передаючи досвід» наступному поколінню та зумовлюючи цим 

легкий перехід до чоловічої групи хору. 

У репертуарі  такого складу твори різних стилів та епох. 

Тривалість співочих занять залежить від характеру роботи (розучування 

нового репертуару, повторення вже вивчених творів, діапазонні умови творів, що 

виконуються, та ін.) 

Ознайомлення з новим твором та його розучування повинно займати 10-20 

хвилин, оскільки тривала робота над твором  стомлює слух, впливає на загальне 

самопочуття. Розучування нового матеріалу корисно чергувати з повторенням 

вивчених пісень, що дає змогу співакам послабити напруження уваги. 

До початку занять корисно зробити декілька дихальних рухів. Вокальні вправи в 

дитячому шкільному хорі є одним  з головних завдань хормейстера у процесі 

роботи з хором є формування у дітей та юнаків навиків правильного співочого 

дихання. 

На думку багатьох хорових діячів, діти повинні користуватися грудочеревним 
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диханням (формування як у дорослих). 

Неодмінно треба контролювати й перевіряти кожного учня, наскільки він 

розуміє, як правильно брати дихання, обов’язково показувати на собі. Маленькі 

співаки повинні брати повітря носом, не піднімаючи плечей, і ротом, при 

абсолютно опущених і вільних руках. 

Враховуючи, що діти люблять співати голосно, вчитель мусить стримувати 

їх, особливо під час розучування нових творів. У центрі уваги має бути виразна, 

чітка вимова слів, легкість голосу. Лише при такій умові буде забезпечене 

правильне формування звуків. Діти повинні бути уважними, вміти чути не тільки 

свою партію, а й інші, бачити диригента. Перед розучуванням нової пісні слід 

ознайомити дітей із змістом, при першому на наступних приспівуваннях треба 

фіксувати увагу на паузах, під час яких робити вдих. Необхідно також визначити 

ритм, фразування, не допускаючи при цьому плоского, відкритого звука . 

Хорове мистецтво як засіб виховання у дитячому та юнацькому 

середовищі має важливе значення. Хоровий спів як фактор виховує, піднімає 

рівень усіх знань дітей, формує естетичний смак. На відміну від дорослих, 

навчених життєвим досвідом, що сприймають мистецтво не тільки емоційно, 

але й на основі свого життєвого досвіду, діти з самих ранніх років входять у 

світ мистецтва, вбираючи естетичні враження одночасно зі сприйняттям 

навколишнього світу. Яка ж величезна відповідальність лягає на керівника 

дитячого хору, якому довірено музичне просвітництво дітей, а отже і виховання 

маленької людини – майбутнього повноправного громадянина своєї країни! 

Прямий обов’язок керівника дитячого хору так удосконалити методи 

роботи з хоровим колективом, щоб вони служили не тільки цілям музично-

освітнім, а й виховним у самому широкому сенсі слова. 

Хоровий спів – мистецтво масове, воно передбачає головне – колективне 

виконання художніх творів. А це означає, що почуття, ідеї, закладені в словах і 

музиці, виражаються не однією людиною, а масою людей. 
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Усвідомлення дітьми того, що коли вони співають разом, дружно, то 

виходить добре й красиво; усвідомлення кожним з них того, що він бере участь 

у цьому виконанні, і що пісня, проспівана хором, звучить виразніше і 

яскравіше, ніж якби він заспівав її один, – ця сила колективного виконання має 

на юних співаків колосальний вплив. 

ДОДАТКИ 

У процесі щоденних тренувань організм дитини пристосовується до 

правильного дихання. Закріпити ці навички можна на вправі «дихання без 

звуку»: 

 Маленький вдих - довільний видих. 

 Маленький вдих - повільний видих на приголосних «ф» або «в» на ?? 

рахунок до шести, до дванадцяти. 

 Вдих з рахунком на розспів у повільному темпі. 

 Короткий вдих носом і видих через рот на рахунок вісім. 

 Дуже ефективними є вправи, що рекомендовані дихальною гімнастикою 

О. Стрельникової. 

 Подібні вправи можна повторити, піднімаючи і нахиляючи голову без 

зупинок, а також повертаючи голову направо й наліво. 

Слід зауважити, що ці вправи дуже корисні як для формування навички 

вокального дихання, так і для розігрівання голосового апарату. 

Дуже багато педагогів-вокалістів у своїй практиці приділяють увагу вправам на 

дихання без звуку. Під час виконання цих вправ йде перемикання учня на 

м’язове почуття, що відволікає його на час від співочого формування звучання. 

Адже помірний вдих і повільний видих створюють правильну установку м’язів 

і виробляють фізичну пружність і витривалість. 

Отже, коли буде розучуватися твір, м’язи будуть приймати правильне 

положення під час вдиху. І чим серйозніше будуть виконуватися вправи на 
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дихання, тим якісніше знайдеться цьому застосування на практиці, вже в 

хорових творах. 
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