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Тема: Дикція, як засіб розкриття змісту твору. Артикуляційний апарат. 

Орфоепія в хоровому співі. 

 

Спів – це вид мистецтва, в якому органічно поєднані музика та слово 

(музична, омузичена мова). В її утворенні, як і у розмові беруть участь 

органи надставної труби. Ця частина голосового апарату, що формує звуки 

мови називається артикуляційним апаратом, а органи, що входять у його 

склад –артикуляційними органами: ротова порожнина з язиком, м'яким 

піднебінням, нижньою щелепою; твердим піднебінням; гортань, губи, зуби. 

Робота цих органів, що спрямована на утворення звуків мови (голосних та 

приголосних) називається артикуляцією. 

Роль приголосних та голосних у співочому голосоутворенні. 

Голосні звуки зароджуються в гортані при взаємодії голосових складок та 

дихання. Утворені при цьому звукові хвилі вільно виливаються через 

ротоглоточний канал назовні. 

Формування приголосних відбувається інакше. Вони утворюються в 

ротовій порожнині. Органи ротової порожнини (язик, м'яке та тверде 

піднебіння, губи, зуби) створюють перешкоди потоку дихання та звукових 

хвиль, при цьому утворюються шуми, які ми і називаємо приголосними 

звуками. 

Музичними звуками можуть бути тільки такі, у яких виражений основний 

тон (голосні звуки, що співаються). 

Опис артикуляції голосних звуків 

Аа – при вимові звуку [а]: 

- ротова порожнина сильно відкрита, губи широко відкриті та 

притиснені до зубів; 

- широкий язик лежить внизу, кінчик торкається нижніх зубів; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Уу – при вимові звуку [у]: 

- ротова порожнина майже закрита, губи заокруглені трубочкою 

та сильно витягнені вперед; 

- задня частина язика відсунена назад і високо піднята догори; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Оо – при вимові звуку [о]: 

- порожнина напівзакрита; 

- губи округлені та витягнені вперед; 

- задня частина язика відсунена назад і трохи піднята догори; 

- струмінь повітря іде через рот. 



Ии – при вимові звуку [и]: 

- ротова порожнина напівзакрита, губи розслаблені, кутики губ 

розтягнені на боки та притиснені до зубів; 

- язик __________висунений вперед і трохи піднятий догори; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Іі – при вимові звуку [і]: 

- ротова порожнина напівзакрита; 

- губи в посмішці (сильно розтягнені на боки та щільно притиснені 

до зубів); 

- передня та середня частини язика виразно посуваються наперед і 

якомога вище піднімаються догори; 

- струмінь повітря іде через рот. 

Ее – при вимові звуку [е]: 

- ротова порожнина сильно відкрита, висунутий вперед язик; 

- передня частина язика трохи піднята до твердого піднебіння; 

- губи трохи розтягнені на боки (у посмішці) і притиснені до зубів; 

- струмінь повітря проходить через рот. 

Голосні е, я, ю, ї вимовляються відповідно до голосних е, а, у, і зі 

швидким вимовлянням й. 

Голосний [і] - самий дзвінкий із всіх голосних, він настроює на головне 

резонування, допомагає зібрати та приблизити звук (використовується при 

глухому затемненому звучанні). При вимові гортань піднімається і тому він 

протипоказаний при зажатому горловому тембрі, сприяє створенню активної 

атаки. Утворюється при значному скороченні складок, активізуючи їх 

змикання і показаний при сипі, особливо коли він присутній як залишкове 

явище мутації. 

Голосний [й] - незручний для співу, його артикуляція пов’язана з 

напруженням кореня язика (може викликати або збільшити затиснення горла 

та утворює горлові призвуки). Для зручності в співі його наближають до 

звучання [і]. 

Голосний [е] - за артикуляційним складом не завжди зручний. Доцільно 

застосовувати його у випадках, коли голос звучить на цьому голосному 

краще, ніж на інших. У низьких чоловічих голосах [е] буває зручним при 

формуванні головних звуків. Він сприяє активній атаці. 

Голосний [а] - займає середнє положення між дзвінкими та глухими 

голосними, легко піддається округленню. При вимові ротоглоточний канал 

приймає найбільш правильну форму, схожу на рупор, положення гортані 

близьке до співочого. Завдяки цим якостям [а] - часто використовується як 

основний голосний для відпрацювання вокального звучання. Він допомагає 

краще, ніж інші голосні звільнити артикуляційний апарат, виявити природній 

тембр голосу. 

Голосний [о] - сприяє доброму підняттю м’якого піднебіння, наводить 

на відчуття "зєву" та положення глотки при округленні звуку, допомагає 

зняттю горління та затиснення. Рекомендується при надмірно близькому, 

різкому та пласкому звучанні. 



Голосний [у] - самий глибокий та темний голосний, тому не 

застосовується при заглибленому глухому звучанні. При співі у більш ніж 

при інших голосних піднімається м’яке піднебіння, розширюється 

ротоглоточна трубка. [У] активізує голосові складки, стимулює роботу губ, 

наводить на відчуття прикритості в верхньому регістрі чоловічих голосів. 

Корисний при роботі з дитячими голосами: активізує в’яле м’яке піднебіння, 

губи та голосові складки, допомагає позбавитись плаского, надмірно 

близького звучання, вирівнює звучання окремих партій та хору. 

Співочий звук необхідно виховувати з формування вокальних голосних. На 

цих звуках напрацьовуються всі основні вокальні якості голосу. Вони 

повинні звучати округлено, тембрально рівно, наближаючись по якості 

вокальної вимови один до одного (форманта голосного [у], забезпечує 

вирівнюванню, згладжуванню регістрів). 

При виконанні спеціальних вправ на голосні, слід звертати увагу на 

правильне положення рота, губ, язика, тощо. Нижня щелепа повинна 

рухатись вільно, без напруги, язик - розслаблений, м’який, торкається кінцем 

коренів передніх зубів нижньої щелепи. Застосовуючи той чи інший 

голосний, ми досягаємо при роботі відпрацювання відповідного навику. 

Наприклад: голосні [а], [я[ - виховують правильну співочу позицію гортані; 

[о], [у] – округлене звучання; [у], [ю], [є] - активну пластичну дію губ, 

концентрують звук та збирають його. Прикритим [и] - користування 

верхніми резонаторами, направлення звуку вперед. 

Приголосні в співі. 

Поділяються на глухі (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, а, щ) та дзвінкі (б, в, г, д, ж, з, л, 

м, н, р, дж, дз). 

Глухі, безголосі приголосні утворюються без участі голосових складок, 

при коливанні видиху та складаються з одних шумів. 

Дзвінкі приголосні (голосові) утворюються з ротових шумів та голосу. В 

них достатньо яскраво виражений основний тон (висота звуку). При 

переважанні голосу над шумом виникають так звані сонорні приголосні або 

напівголосні (л, м, н, р). 

Якщо шум переважає над голосом, то утворюється решта дзвінких 

приголосних (б, з, г, д, ж, з, дж, дз). 

Голосні та приголосні утворюються одними й тими ж органами. Чим 

яскравіше та чіткіше вимовляються приголосні, тим виразніше звучить голос. 

Приголосні звуки, в залежності від того, які органи беруть участь у їх 

утворенні, поділяються на губні (б, м, п), язикові (д, л, р, т, ц, ч), піднебінні 

(н). 

За місцем утворення в ротовій порожнині приголосні бувають заднього (к, 

г), середнього (х, ш, р) та переднього (всі інші, крім вказаних) укладів. 

Приголосні звуки переднього укладу наближують звук, особливо дзвінкі д, 

з, л і тому використовуються при глибокому глухому звучанні. Приголосні 

заднього укладу можуть допомогти при виправленні надмірно близького 

білого звучання. Положення артикуляційних органів при утворенні різних 

приголосних звуків можуть позитивно чи негативно впливати на наступний 



вокальний голосний. При приголосних к, г значно скорочуються м'язи 

м'якого піднебіння і воно при цьому добре піднімається та активізується. В 

той же час вони пов'язані з напругою кореня язика і їх використання може ще 

більше погіршити наявний горловий призвук. 

Губні приголосні (б, м, ц) добре активізують губи, губно-язикові (ж, в, ф) 

активізують ще й язик. 

Утворення вибухових приголосних (т, п) пов'язано із значним тиском 

дихального потоку. Ці приголосні можуть бути використані для активізації 

дихальної функції. 

Сонорні приголосні (л, м, н, р) - як напівголосні можуть вокально звучати 

та застосовуватись як вокальні вправи для звукоутворення. Вони 

допомагають знайти головне резонування. 

Приголосний /я/ активізує кінчик язика, робить його гнучким та вільним, 

сприяє зібраному звучанню, утворенню м’якої атаки. (л, м) як приголосні 

переднього укладу наближають звук; (м, н) - піднебінні або носові 

приголосні, утворюючись при опущенні м’якого піднебіння, посилюють 

резонування носової порожнини, не використовуються при в’ялому 

малорухомому м’якому піднебінні і особливо при носовому призвуку; /р/ - 

рокочучий приголосний, добре активізує дихання та скорочення голосових 

складок. 

Мм – нижня губа змикається з верхньою; 

- кінчик язика впирається в нижні зуби; 

- краї язика притиснені до бокових зубів і до частини верхнього піднебіння; 

- струмінь повітря проходить крізь щілину, ударяється у верхні різці і дає 

різкий шум, що нагадує свист; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Бб – губи спокійно замкнені, потім під натиском струменя повітря раптово 

розкриваються; 

- струмінь повітря йде через рот; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Гг – задня стінка глотки зближена з коренем язика; 

- корінь язика витягується назад; 

- струмінь повітря йде через рот; 

- голосові складки ненапружені, утворюється голос. 

Ґґ – задня частина язика змикається з м’яким піднебінням; 

- внаслідок раптового розмикання мовленнєвих органів утворюється шум; 

- голосові складки напружені, утворюється голос зубами, завдяки чому 

утворюється характерний шум. 

Дд – кінчик язика разом із передньою частиною язика спирається у верхні 

зуби та початок альвеол, а тильна частина язика притискується до нижніх 

зубів; 

- сильний струмінь повітря розкриває зімкнення між передньою частиною 

язика і верхніми зубами, завдяки чому виникає характерний шум; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Зз – передня частина язика зближується з передніми зубами, при цьому 



утворюється вузька щілина у формі жолобка та шум, що нагадує свист; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Кк – задня частина язика змикається з м’яким піднебінням, звук утворюється 

внаслідок раптового розмикання мовленнєвих органів; 

- струмінь повітря йде через рот; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Пп – верхня губа змикається з нижньою, а потім губи раптово розкривається 

струменем видихуваного повітря; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Рр – кінчик язик піднятий догори до альвеол, напружений і вібрує (тобто 

приводиться в коливання звучним струменем повітря); 

- бічні краї язика притиснені до бокових зубів; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Нн – кінчик язика впирається у верхні зуби, передня частина язика, 

торкаючись верхніх зубів і альвеол, утворює зімкнення, тильна частина язика 

притиснена до нижніх зубів; 

- сильний струмінь повітря розриває зімкнення між передньою частиною 

язика і верхніми зубами, внаслідок чого утворюється характерний шум; 

- м'яке піднебіння опущене, внаслідок чого струмінь повітря частково 

проходить через ніс; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Жж – широкий кінчик язика піднятий до переднього краю твердого 

піднебіння і утворює з ним щілину, інша щілина утворюється між задньою 

частиною язика і переднім краєм язичного піднебіння; 

- струмінь повітря, проходячи крізь ці щілини, утворює характерний шум, 

що нагадує шипіння; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Шш – широкий кінчик язика піднятий до переднього краю твердого 

піднебіння і утворює з ним щілину, друга щілина утворюється між задньою 

частиною язика і переднім краєм м’якого піднебіння; 

- струмінь повітря, проходячи крізь ці щілини, утворює характерний шум, 

що нагадує шипіння; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Цц – кінчик язика зближується з ділянкою біля верхніх різців і альвеол, це 

зімкнення поступово переходить у коротку щілину; 

- сильний струмінь повітря, долаючи перешкоду, утворює характерний 

шум, що нагадує свист; 

- внутрішня сторона переднього краю язика торкається основи нижніх 

різців; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 

Фф – нижня губа зближується з верхніми зубами, при цьому нижня щелепа 

злегка відведена назад; 

- через утворену щілину проходить струмінь повітря, внаслідок чого 

виникає характерний шум; 

- голосові складки не напружені, голос не утворюється. 



Тт – кінчик язика разом із передньою частиною язика впирається у верхні 

зуби та початок альвеол, а тильна частина язика притискається до нижніх 

зубів; 

- сильний струмінь повітря розриває зімкнення між передньою частиною 

язика та верхніми зубами. 

Вв – нижня губа зближена з верхньою, між ними утворюється вузька щілина, 

через яку виходить струмінь видихуваного повітря; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Лл – кінчик язика піднімається і впирається у верхні передні зуби та початок 

альвеол; 

- задня частина язика трохи піднята до піднебіння; 

- край язика з одного боку або з двох боків опущені й утворюють щілини 

для виходу струменя повітря; 

- струмінь повітря проходить через рот по краях язика, між язиком і 

щокою; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Сс – передня частина язика зближується з передніми зубами, при цьому 

утворюється вузька щілина у формі жолобка; 

- краї язика притиснені до бокових зубів до частини твердого піднебіння; 

- широкий кінчик язика впирається в нижні зуби; 

- струмінь повітря проходить крізь щілину, вдаряючись у верхні різці, дає 

різкий шум, зімкнення закінчується раптовим розкриттям губ і шумним 

видихом струменя повітря; 

- м'яке піднебіння опущене, внаслідок чого повітря рівномірним струменем 

проходить через ніс; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Дз дз – кінчик язика зближений з ділянкою біля верхніх різців та альвеол, це 

зімкнення поступово переходить у щілину; 

- струмінь повітря, долаючи перешкоди, утворює характерний свист; 

- внутрішня сторона переднього краю язика торкається основи нижніх 

різців. 

Дж дж – широкий кінчик язика змикається з переднім краєм твердого 

піднебіння і це зімкнення далі переходить у вузьку щілину, одночасно 

задня частина язика наближується до переднього краю м’якого 

піднебіння; 

- струмінь повітря, проходячи крізь ці щілини, утворює характерний шум, 

що нагадує шипіння; 

- голосові складки напружені, утворюється голос. 

Дикція - якість, розбірливість вимови тексту. В хорі залежить від якості 

вимови тексту кожним співаючим і хором. Дикція повинна відповідати 

характеру твору. 3 метою досягнення ансамблю та чіткості дикції, вимова 

співаків повинна бути зведена до однаковості. Для тренування 

артикуляційного апарату рекомендується вдаватись до спеціальних вправ: 

читати хором слова твору, що вивчається, в довільних темпах без музики; 



виголошувати текст в заданому ритмі, спів скоромовок, музично-

логопедичне розспівування. 

Орфоепія (гр. орфос - правильний, епос мова) – правильність вимови 

тексту. 

Самостійні завдання для студентів 

Тести 

1. Яка голосна є запорукою правильного академічного співу: 

а/ [і]; 

б/ [е]; 

в/ [у]. 

2. Активна, чітка, узгоджена робота артикуляційних органів називається: 

а/ синтаксисом; 

б/ артикуляцією; 

в/ дикцією. 

3. Приголосні [м], [н], [л], [р], називаються: 

а/ м’якими; 

б/ губними; 

в/ сонорними. 

4. Що впливає на природний тембр співацького голосу: 

а/ акустика залу; 

б/ форманти; 

в/ співацька установка. 

 

 

 

Тема: Загальне поняття про ансамбль. Хоровий ансамбль. 

 

1. Поняття ансамблю. 

2. Хоровий ансамбль. 

3. Види ансамблю. 

Ансамбль (фр. Ensemble – разом, узгоджено) використовується у різних 

видах мистецтва: архітектурі, балеті, драматичному мистецтві, тощо. 

У музиці та музичній практиці ансамбль широко застосовується і має 

декілька значень: 

1. група музикантів (співаків, інструменталістів), які разом виконують 

музичний твір; 

2. музичний твір для невеликої кількості виконавців; 

3. спільне, злагоджене виконання музичного твору кількома учасниками 

(вокальний, інструментальний); 

4. колектив, що об'єднує виконавців різних видів мистецтва (ансамбль пісні 

та танцю). 

Хоровий ансамбль – це художня єдність, повна узгодженість усіх 



компонентів хорового звучання, або злитність за силою та тембром окремих 

голосів у складі однієї хорової партії та рівновага звучання між усіма 

партіями взагалі. 

Ансамбль є одним з трьох основних елементів хорової звучності (стрій, 

нюанси, ансамбль). 

Аналізуючи стрій, ми маємо справу: 

з гамою, інтервалами, мелодією, гармонією; 

аналізуючи нюанси – з мотивом, фразою, реченням, періодом, музичною 

формою. 

Аналізуючи ансамбль, ми підходимо головним чином через відчуття. Для 

досягнення ансамблю співаку необхідно врівноважуватися та зливатися зі 

своєю партією, партії в свою чергу – у хорі, диригенту – регулювати силу 

звуку як окремих співаків, так і партій у цілому. Вирішальне значення має 

відчуття ансамблю. Для його досягнення, тобто для злитності через однакову 

манеру співу, врівноваженого звучання співаків у кожній хоровій партії та 

всіх партій у хорі необхідно мати: 

однакову кількість співаків у кожній партії; дуже часто в хоровій 

практиці трапляються випадки, коли альтів у хорі менше, ніж сопрано, або 

мало інших сопрано та тенорів. Внаслідок такої диспропорції є те, що хор 

цілком не досягає ансамблю і з великим зусиллям набуває лише його подобу. 

однакову якість голосів у кожній хоровій партії; наприклад, якщо 

сопрано перше дорівнює 6 голосам (2 сильних, 2 середніх, 2 слабких), то і всі 

інші партії повинні будуватись в кількісному та якісному співвідношенні. 

Партія тенорів = 1сильний + 5 слабких, то при такому неправильному 

співвідношенні сил, хоча і кількісній рівності, вони не зможуть 

врівноважитись в ансамблі, особливо на форте. Таким чином, досягти 

ансамблю дуже важко. Для якісної рівноцінності хорових партій можна піти 

на збільшення кількісної норми, для того щоб був збережений головний 

закон ансамблю - врівноваженість. 

однотембровість голосів у кожній хоровій партії; часто зустрічаються такі 

голоси, які за тембром ніби доповнюють один одного, т.ч. зливаються при 

умові рівноваги у силі. Рідко, але все ж трапляються голоси, тембри яких 

дуже відрізняються від забарвлення партії і не зливаються в загальний тембр 

(2-3 таких голоси достатньо на велику хорову партію, щоб ансамбль було 

зіпсовано). 

Види ансамблю. Робота над ансамблем хору являє собою творчий процес, 

оскільки технічна та художня сторони при роботі над ним, невід'ємні одна від 

одної: ансамблева техніка визначається поставленим художнім завданням, а 

здійснення художнього задуму неможливо без технічної досконалості 

ансамблю. 

У хоровому виконавстві розрізняють вокальний, тембровий, ритмічний, 

динамічний, унісонний, гармонічний, поліфонічний ансамблі; ансамблі 

хору та солістів, хору та інструментального супроводу. 

У хоровій практиці існують такі поняття, як частковий та загальний 

ансамбль. 



Частковий - це ансамбль кожної хорової партії окремо, він передбачає 

виняткову чистоту унісонного ансамблю в комплексі виконавства. 

Загальний ансамбль - це злитність й врівноваженість усіх партій між собою в 

єдиному звучанні. У загальному ансамблі можливі варіанти співвідношення 

сили звука, тембрових барв і на відміну від часткового ансамблю, є 

самостійним засобом виразності. Ансамблева врівноваженість залежить від 

теситурних умов та різноманітності фактури. 

Фактура - це сукупність засобів викладу, що утворюють музичну тканину. 

У залежності від цього ансамблі поділяються на: природний та штучний. 

Природний ансамбль утворюється при однакових теситурних умовах, 

рівномірному використанні регістрів кожної з хорових партій. 

Штучний ансамбль - це такий ансамбль, при якому хорові партії 

знаходяться в різних неоднакових теситурних умовах. 

У тісному розташуванні легше досягти ансамблевої злагодженості, ніж у 

широкому. Але робота над штучним та природнім ансамблями, 

ансамблюючими та неансамблюючими акордами залежить не тільки від 

інтервального співвідношення голосів але й від інших факторів: 

складу хору (однорідний, неповний, мішаний); в однорідному хорі 

специфіка якого передбачає компактність, врівноваженість 

звучання, при досягненні ансамблю диригент стикається з меншими 

складностями, ніж в неповному чи мішаному хорі, де об'єднуються 

різні тембри; 

теситури (низька, середня, висока); безумовно, зручна теситура має 

більш сприятливі умови для створення ансамблю, ніж висока або 

низька; 

динаміки; використання динамічних відтінків, що відповідають 

природі звучання партій на даній висоті, зумовлює ансамблевий 

ефект і навпаки. Так, застосування піано, піанісимо у високому 

регістрі або форте, фортіссімо у низькому, суперечить природі 

співацьких голосів; 

метроритму (прості, мішані, складні та перемінні розміри, зміна 

темпів); невірно взятий темп негативно позначається на хоровому 

ансамблі; 

фактури (аналіз партитур за вибором викладача). 

Самостійні завдання для студентів 

Тести 

1. До швидких темпів відносяться: 

а/ Sostenuto; 

б/ Commodo; 

в/ Vivo. 

2. Досягти мелодичного ансамблю можливо за допомогою: 

а/ темпової злагодженості; 

б/ метроритмічної злагодженості; 

в/ норм звучання тонів та півтонів в унісоні. 

3. Природний ансамбль в співі досягається за допомогою: 



а/ зручної теситури; 

б/ динаміки; 

в/ ланцюгового дихання. 

4. Що передбачає робота над досягненням гармонічного ансамблю: 

а/ виявлення головної мелодичної теми хорового твору; 

б/ метроритмічна, темпова злагодженість; 

в/ норми звучання тонів в акорді. 

 

Тема: Поняття про хор. Типи та види хорів. Хорові 

партії та їх комплектування. 

Хор (з грецької хорос – разом) – у давньогрецькому театрі називався 

ансамбль або група акторів, зібрання, що виконували танці, супроводжуючи 

їх співом та декламацією. 

Однак не кожне зібрання співаків можна назвати хором. Хор, як художній 

колектив, неодмінно повинен володіти певними елементами хорового 

звучання (ансамбль, стрій, нюанси). 

За О. Єгоровим: Хором зветься більш-менш чисельна група співаків, які 

виконують вокально-хоровий твір. 

За К. Пігровим: Хором називається організований творчий колектив 

співаків, який у своїй виконавській діяльності спрямований на ідейно-

художнє обслуговування і виховання широких народних мас. 

За В.Соколовим: Хор – такий колектив, який достатньо володіє технічними 

та художньо-виразними засобами хорового виконання, необхідними для того, 

щоб передати ті думки та почуття, той ідейний зміст, який закладено у творі. 

За О.Свєшніковим: Емоційна насиченість звучання, повне усвідомлення 

тексту та ідеї твору плюс техніка, не статика, а динаміка, глибина звуку, де це 

необхідно – ось, що вимагається від сучасного хору... 

За П. Чесноковим: Хор – це таке зібрання співаючих, у звучності якого є 

чітко врівноважений ансамбль, чітко вивірений стрій та художні, чітко 

вироблені нюанси... Хор a capella являє собою повноцінне об’єднання значної 

кількості людських голосів, спроможне передати найтонші відтінки порухів 

душі, думок та почуттів, виражених у виконуваному творі. 

Узагальнюючи ці формулювання, можна дати таке визначення: 

Хор – це колектив співаків, організований для спільного виконання хорового 

твору, характерною ознакою якого є наявність усіх елементів хорової 

звучності, основна мета якого є ідейно-естетичне виховання народних мас. 

Під поняттям "хор певного типу" мають на увазі колектив із встановленим 

складом голосів. Під поняттям "хор того чи іншого виду" розуміють 

колектив з визначеною кількістю самостійних партій. У хоровій літературі 

зустрічаються різні типи хорів: 

дитячий (дискант, альт); 

жіночий (сопрано, мецо-сопрано, контральто); 

чоловічий (тенор, баритон, бас); 

неповний (сопрано, альт, тенор або альт, тенор, бас); 



мішаний (сопрано, альт, тенор, бас або дискант, альт, тенор, бас). 

Отже, злиття однорідних голосів (дитячих, жіночих або чоловічих) являють 

собою однорідні хори. Неповні хори утворюються шляхом об'єднання будь- 

якого однорідного складу з іншою хоровою партією. Мішані хори є 

результатом сумісного використання однорідних складів, тобто жіночого і 

чоловічого або дитячого та чоловічого, тощо. 

За видом хори поділяються: 

1. за кількістю хорових партій; 

2. за кількістю учасників; 

3. за виконавчим профілем 

В залежності від числа, реальних голосів або кількості самостійних партій 

хори можуть бути видами одно -, дво -, три -, чотириголосними і т.д. 

Одноголосні хори виконуються унісоном хорових партій, багатоголосні - за 

допомогою розділення однієї (divisi - дівізі) або звучання кількох з них. 

За видом хори можуть поділятися (в залежності від кількості учасників/) 

таким чином: 

а/ малий мішаний хор - 12-16 осіб (по 3-4 співака в хоровій партії); 

б/ середній мішаний хор - 24-35 осіб (по 6-7 співаків у хоровій партії) - 

камерний склад, 

в/ великий мішаний хор - 60-80 і більше осіб по 15-20 співаків у хоровій 

партії. 

Хорова партія - група однорідних голосів в хорі, які в унісон виконують 

свою мелодію - частину хорового твору. Найменшим складом хорової партії 

вважають три особи. За такої кількості співаків один з них може непомітно 

взяти дихання, а два інших продовжуватимуть співати, завдяки чому спів не 

переривається. Цей прийом почергового вдиху П. Чесноков назвав 

"ланцюговим диханням". Кожна з хорових партій має свій діапазон, темброве 

забарвлення, силу звуку. Правильне формування хорових партій є 

необхідною умовою створення хору. Художня цінність хорової партії 

залежить від кількості і якості голосів, що її створюють. До хорової партії 

добираються співаки з приблизно рівними силою звуку й тембром голосу, з 

майже однаковим діапазоном і однією манерою співу. Під час формування 

хору, який співає в академічній манері, не можна набирати тих, хто володіє 

народною манерою, тому що їхні голоси дуже вирізнятимуться із загального 

звучання. Бажано у хорових партіях мати однакову кількість співаків. Слід 

намагатися, аби у кожній із хорових партій було порівну співаків з хорошими 

голосами та яскраво вираженими тембрами. Їхні голоси надаватимуть 

тембрового забарвлення певній хоровій партії. Наявність у хоровій партії 

голосів з великим діапазоном, зі значною силою і яскравим тембром 

визначатиме якість тієї чи іншої партії. Ідеальним стане той хор, у якому 

партії рівні кількістю співаків і якістю голосів у них. 

Правильне формування кожної хорової партії - необхідна умова створення 

хору. Основні вимоги до хорової партії: 

володіння повним діапазоном даного голосу; 

володіння хоровими фарбами, наявністю м'яких ліричних і сильних 



драматичних голосів. 

Працюючи з хоровою партією диригент повинен досягти єдності і краси 

звучання, вміло використати позитивні можливості і маскувати недоліки 

окремих співаків, відпрацювати інтонаційну стійкість і динамічну 

рухливість. 

Вирішальна умова успіху - використання єдиних вокальних принципів в 

поєднанні з індивідуальним підходом. 

У звучанні кожної хорової партії вирізняють декілька регістрів. У жіночих - 

головний, або верхній, середній або мікстовий, грудний або нижній. У 

чоловічих - головний (верхній) та грудний (нижній). На межах регістрів 

знаходяться зони звуків, на яких відбувається перебудова голосового 

апарату. 

Це так звані перехідні звуки, що потребують особливої уваги під час 

вирівнювання, зміцнювання та згладжування звучання хору. 

Звуки верхнього регістру слід формувати при м'якій атаці, не допускаючи 

форсованого звучання. До роботи над верхніми прикритими звуками можна 

приступати тоді, коли закріплене правильне звучання примарних тонів — 

звуки середньої частини діапазону, вони звучать найбільш повно, впевнено, 

красиво, тембрально вірно. 

Досить часто на практиці доводиться зустрічатися з таким, специфічним 

явищем, як фальцет. Фальцет (з італійської falsetto - удаваний) - один із 

регістрів співацького голосу (переважно чоловічого), в якому 

використовується 

лише головний резонатор ізольовано від грудного. Під час співу фальцетом 

голосові складки змикаються нещільно, коливаються краями. Тому фальцет 

звучить слабко, безбарвно, обертоново збіднено. Однак у груповому 

виконанні він дає красивий ефект. 

Діапазон чоловічих голосів завдяки фальцету може розширюватись на 

половину октави вгору і до середини грудного регістру вниз. До фальцетного 

співу найзручніше вдаватись при розучуванні творів з високою теситурою на 

піанісимо, а також при показі будь-якого місця в хоровій партитурі 

диригентом (чоловічої статі). 

Специфіка мікстового звучання. Мікст – (мішаний регістр), перехідний між 

головним та грудним. Резонатором у цьому випадку є дуже розширена глотка 

в поєднанні з порожниною рота, тому основним принципом співу від 

мікстового регістру та вище є спрямовування звука "вперед" , до коренів 

верхніх передніх зубів при широко розкритій глотці. Під час переходу в 

головний регістр, резонаторами починають служити порожнини носа, рота, 

лицевий кістяк, глотка ж поступово звужується. Хормейстеру необхідно 

твердо знати структуру звучання по регістрам у хорових партіях. Звучання 

хорових партій у різних регістрах залежить від теситурних умов голосів. 

Теситура – (з італійської Tessitura - тканина) - висотне положення звуків 

мелодії по відношенню до діапазону голосу. Теситура може бути низькою, 

середньою та високою. Найбільш сприятливою для інтонування є середня. 

Висока або низька теситура викликають напруження голосового апарату і 



вважаються незручними. 

Якщо хорова партія розміщена у високій теситурі треба слідкувати за 

прикритістю звука, уникати його форсування, виключати пістрявість 

інтонації. 

У низькій теситурі - необхідно звертати увагу на щільність звуку, його 

виразність. В усіх випадках визначну роль відіграє особистий слуховий 

контроль за звучанням не тільки керівника хору, але й кожного його 

учасника. 

Самостійні завдання для студентів 

Тести 

1. Теситура – це: 

а/ відстань між звуками; 

б/ висотне положення мелодії відносно діапазону голосу; 

в/ частина діапазону. 

2. Тип хору може бути: 

а/ чоловічим, жіночим, мішаним: 

б/ однорідним, неоднорідним; 

в/ багатоголосним. 

3. Мікстове звучання утворюється на: 

а/ примарних звуках; 

б/ фальцетних звуках; 

в/ низьких звуках. 

4. Назва високого голосу хлопчиків: 

а/ альтіно; 

б/ сопрано; 

в/ дискант. 

 

 

Тема: Художньо-виконавські напрямки в аматорському 

хоровому мистецтві. 

 

1. Поділ хорів на види відповідно до виконавчого профілю. 

2. Академічні та народні хори. 

Існують різні форми сучасного хорового виконавства: 

хори професійні та самодіяльні; 

академічні та народні; 

дорослі та дитячі; 

хори, що є самостійною одиницею або частиною великого творчого 

колективу; 

хори, що співають a capella або з інструментальним супроводом. 

Відповідно до виконавчого профілю, художніх завдань, складу виконавців, 

репертуару, характеру співацького звуку (манери) хори поділяють на групи: 

хори типу капели (академічні); 

народні хори; 

ансамблі пісні і танцю (військові, народні); 



навчальні хори (в музичних учбових закладах); 

хори театрів (музичних, драматичних); 

дитячі хори (хори ДМШ, хлопчиків, центру творчості дітей та молоді); 

аматорські хори (ветеранів, підприємств, центрів реабілітації інвалідів, 

сімейні). 

Академічний хор або капела. 

Характерною рисою є спів в академічній манері (округленим прикритим 

звуком), високий професійний рівень учасників підібраних за тембрами 

голосів, широкого діапазону звучання. Концертні виступи завжди 

відбуваються за участю диригента. Репертуар складається з творів різних 

жанрів хорової музики: пісні, хорові мініатюри, великі форми (ораторії, 

кантати, сюїти, поеми, меси, хорові симфонії та дії, реквієми тощо). До хорів 

цієї групи відносяться такі колективи: "Думка" (кер. Є. Савчук), "Трембіта" 

(кер. М. Кулик, м. Львів), "Орея" (кер. О. Вацек, м. Житомир), "Київ" (кер. М. 

Гобдич), "Хрещатик" (кер. Л. Бухонська, м. Київ), "Кантус" (кер. Є. Сокач, м. 

Ужгород), "Глорія" (кер. Я. Гнатовський, м. Львів), Київська чоловіча хорова 

капела ім. Л. Ревуцького, (керівник Б. Антків), Жіноча хорова капела (кер. 

С.Фоміних, м. Миколаїв), Жіночий хор Київського педагогічного 

університету (кер. Л. Байда), мішаний хор "Світич"(керівники Л. Шумська, 

Л. Костенко). 

Вокальна робота з академічним хором характеризується перш за все 

досягненням такого мелодичного звуку, правильно оформленого співочого 

тону, який своєю кантиленою, красою, колоритом хвилював би слухача, а 

рівним звуком нагадував звук інструмента. Тому вокальні вправи для роботи 

з академічним хором переслідують саме цю мету – розвиток красивого 

голосу. 

Особливу увагу в академічному співі приділяється моменту округлення 

звуку, так як він дає необхідну рівність голосу по всьому діапазоні і сприяє 

виявленню еталону правильного вокального звучання голосу. 

Від ступеню округлення звуку залежить забарвлення, характер звучання 

голосу: він може бути більш прикритим, далеким, матовим, або більш 

дзвінким, близьким, яскравим. Темброві фарби голосові досягаються шляхом 

володіння співаками єдиною манерою звукоутворення, вокальною школою 

співу. 

Виконання класики, як правило, вимагає строго академічного, прикрито- 

округлого характеру звуку, виконання народних пісень – більш відкритого, 

світлого звуку. 

Диригенту слід володіти технікою диригування, безпосередньо в показі 

ауфтакту. Якщо перефразувати відомий афоризм, то мистецтво співу – є 

"мистецтво дихання", а мистецтво диригування – "мистецтво ауфтакту". 

Учасники хору повинні володіти прийомом одночасного дихання і вступу по 

руці диригента. 

Вдосконалення вокальної техніки в хорі передбачає роботу над 

розширенням діапазону голосу. Формування верхньої ділянки діапазону 



пов'язане з технікою округлення верхніх звуків, взяття їх прийомом "на 

себе", "зверху", при цьому починати формувати звук слід з фальцетного 

м'якого звучання, розкриваючи динаміку поступово, з допомогою брючного 

пресу (він ніби трохи подається вперед). 

До нижнього регістру потрібно рухатись від звуків примарної зони – 

природного звучання голосу, намагаючись зберегти мішане (мікстове) 

звучання з відчуттям головного резонування в середніх і нижніх частинах 

діапазону. Всі звуки діапазону повинні проспівуватись єдиним тембром, 

єдиним механізмом звукоутворення, на зафіксованому положенні відкритої 

гортані, "зєвє". 

Розглянемо найбільш типові недоліки в академічному співі самодіяльних 

хорів: 

тускле, безтемброве звучання: виникає в результаті ненавчення 

основам вокального дихання, а також внаслідок загального пасивного 

тонусу співаючих. Шлях до подолання цих недоліків – досягнення 

навички співочого дихання, співу на діафрагмі, на опорі, у 

знаходженні точки головного резонування. Допомагає також розвиток 

музично-образного мислення співаків, яке, в свою чергу, активізує 

емоційне відношення співаків до виконуваного репертуару; 

форсоване, напружене звучання: характеризується надто підвищеною 

динамікою, різким і грубим виконанням. Сила звуку – форте – 

досягається не використанням резонаторів, а інтенсивним виштовхуванням 

звуку. В результаті виникаючого високого підскладкового тембру 

відбувається натиск на складки. Такий спів не тільки неприємний і негарний 

на слух, але й шкідливий для співочого апарату. Крім того, хори, які співають 

форсованим звуком, як правило, детонують, фальшують, не вміють співати 

кантиленно. Перш за все потрібно психологічно перебудувати співаків такого 

хору, пояснюючи їм принади академічного співу. 

Народний хор. 

Для нього характерна специфічна співоча манера звукоутворення, властива 

традиціям народного співу тієї чи іншої місцевості. Для народного 

виконавства типові імпровізаційність, варіаційність, підголосочність, 

наявність ведучого співака при відсутності диригента (на концертах), 

використання натурального регістрового звучання голосів. У репертуарі 

народних хорів провідне значення має жанр пісні. Серед відомих і кращих 

хорів народного типу : Академічний заслужений український народний хор 

ім. Г.Верьовки; Черкаський, Волинський, Чернігівський, Закарпатський, 

Житомирський ("Родослав", керівник О. Крутоус, "Льонок", керівник І. 

Сльота) хори. 

Ансамбль пісні і танцю - художній колектив, що об’єднує вокальну, 

танцювальну та оркестрову групи. Ця форма найбільш характерна для 

народних, військових, молодіжних колективів. Ансамбль Київського 

Західного прикордонного округу, КВО, Прикарпатський ансамбль пісні і 

танцю,"Верховина", ансамбль "Льонок" тощо. 

Навчальні хори - хорові класи консерваторій, університетів культури, 



музичних факультетів педінститутів, музичних, педагогічних училищ та 

училищ культури. Основна мета цих колективів - професійна підготовка 

майбутніх хормейстерів. Крім навчально-виховної роботи, такі хори 

займаються ще концертно-виконавською практикою. Відомі своїми 

традиціями навчальні хори Київської академії мистецтв (кер. П. 

Муравський), Одеської консерваторії (кер. О. Загрецький), Харківської 

консерваторії (В. Палкін), Київського педагогічного університету (П. 

Ковалик, Л. Байда), Київського університету культури (Д. Радик), мішаний 

хор "Світич", керівники Л. Шумська, Л. Костенко (Ніжинський педагогічний 

університет). 

Оперний театр – опера, як жанр об'єднує у театральній дії вокальну 

(соло, ансамбль, хор) та інструментальну симфонічну музику. Специфіка 

оперного хору визначається обов'язковою участю у драматичній дії на сцені. 

Оперний хор завжди співає у супроводі симфонічного оркестру. Іноді a 

capella. 

Наприклад, Київський оперний хор, Львівський оперний театральний хор, а 

також Одеси, Харкова, Донецька. 

Шкільні (дитячі) хори, в багатьох випадках однорідні. Всупереч 

поширеній думці про те, що три - або чотириголосний хор - явище для шкіл 

важко досяжне, чимало педагогів-хормейстерів вважають корисним 

займатися співом в період мутації, використовуючи відповідний репертуар зі 

зручними теситурою, діапазоном, не допускаючи форсування голосу, 

старанно контролюючи репетиційну та співацьку роботу школярів. 

Позитивний досвід занять показує більшість шкільних хорів України. 

Хор хлопчиків. Подібні виконавські професійно-навчальні колективи 

існують при Київській консерваторії. У Житомирі існує хор хлопчиків 

"Струмочок" (керівник О. Ващишина), у Львові хор хлопчиків "Дударик" 

(кер.О. Кацал). 

Самостійні завдання для студентів 

Тести 

1. Основою академічного співу є: 

а/ природний спів; 

б/ вивірений стрій; 

в/ прикритий, округлений спів. 

2. Різниця між академічним та народним співом заключається: 

а/ в манері звукоутворення; 

б/ в регіональних та соціальних ознаках; 

в/ в будові голосового апарату. 

3. Що впливає на природний тембр співацького голосу: 

а/ акустика залу; 

б/ форманти; 

в/ співацька установка. 

4. За якими ознаками розрізняються хори: 

а/ регіональні та соціальні ознаки; 

б/ за типом, видом, манерою звукоутворення, кількісним складом; 



в/ за будовою голосового апарату. 

5. Що є ознакою аматорської діяльності хорового колективу: 

а/ форма діяльності; 

б/ кількісний склад хору; 

в/ клас хорового колективу. 

6. Що таке багатохорна композиція: 

а/ хоровий масив; 

б/ антифон; 

в/ зведений хор. 

 

 

 

 

Тема: Стрій 

1. Поняття "стрій". Зонна природа слуху. 

2. Мелодичний стрій. 

3. Гармонічний стрій. 

4. Дефекти строю. 

Стрій - основа хорового співу. Під строєм слід розуміти точне інтонування 

інтервалів у їх мелодичному та гармонічному видах. Це є основним 

елементом хорової звучності. Стрій в умовах вільного інтонування є зонним. 

Зона (з грецької - пояс) - область, у межах якої звук або інтервал може мати 

різні числові вираження (у вигляді частоти звукових коливань), зберігаючи 

при цьому свою інтонаційну якість та назву. Звук сприймається незмінним 

при невеликих (до 1/8 тону) відхиленнях від його точної висоти вверх чи 

вниз. 

Наприклад, ля першої октави чується однаковим при 435 - 443 коливаннях у 

секунду. Розвинутий музичний слух здатний відрізняти в рамках 

інтервальної зони три види інтонації: нормальну, високу та низьку. 

Фальшивий звук знаходиться в проміжній зоні. Тому прагнення до 

бездоганної нормальної інтонації пов'язано з необхідністю використання 

певної (високої, низької) ділянки зонного строю: при заниженому звучанні 

звертатися до високої його частини, при підвищеному - навпаки. Поняття 

"зонний стрій" введено музичним акустиком В.Гарбузовим. 

У практиці роботи з хором, а також у хорознавчій літературі склалися два 

таких поняття, як мелодичний (горизонтальний) та гармонічний 

(вертикальний) стрій. 

Мелодичний стрій: прийоми правильного інтонування звуків в мажорних і 

мінорних ладах. 

мажор 

мінор 

Із прикладів видно, що 2 ступінь і в мажорі, і в мінорі інтонується з 



тенденцією до підвищення. 3 ступінь, оскільки він характеризує лад, в 

мажорі інтонується високо, а в мінорі – низько. 1 та 5 ступені в мажорі 

звучать стійко, в мінорі тоніка вимагає підтягування вверх, бо мінорна гама 

пояснюється в хоровому виконанні, як похідна від мажору, а саме від його 6 

ступеня. 6 ступінь натурального мінору та гармонічного мажору звучать 

дещо занижено. 7 (ввідні тони) в мажорі та гармонічному мінорі інтонується 

з напруженням. При відтворенні хроматичних гам у мажорі помітна 

тенденція до підвищення 6, 5, 4 та 2 ступенів; у мінорі – 7, 6, 4, 3, 1. 

Велика секунда вверх інтонується гостро, а вниз – тупо, низько. 

Хроматичні півтони вгору слід інтонувати вище, ніж діатонічні, а вниз 

важче, ніби осідаючи, (дієзи завжди інтонуються високо, бемолі – низько). 

Інтонування інтервалів. 

Відповідно до закономірностей інтонування ступенів ладу існують такі 

правила інтонування інтервалів: 

чисті інтервали інтонуються стійко: 

великі інтервали слід інтонувати за способом однобічного 

розширення, тобто другий (вершину) звук співати якомога вище: 

при виконанні великих інтервалів донизу основу співати якомога 

нижче: 

малі інтервали слід інтонувати за способом однобічного 

звуження, тобто при виконанні доверху вершину необхідно 

співати якомога нижче: 

при виконанні малих інтервалів донизу основу необхідно співати 

якомога вище: 

збільшені інтервали слід інтонувати дуже широко або з 

двобічним розширенням: нижні – низько, верхні – високо: 

зменшені інтервали слід інтонувати з двобічним звуженням, 

тобто нижній – високо, верхній – низько: 

Гармонічний стрій. Інтонування інтервалів в одночасному звучанні, 

акордів, співзвуч називається гармонічним або вертикально-гармонічним 

строєм. Гармонічний інтервал є менш вільним, гнучким, ніж мелодичний, бо 

він підпорядковується принципу максимальної злагодженості звуків, 

консонування і тому інтонується більш строго. В будь-якому творі неможливо 

досягти якісного вертикального строю, якщо хорові партії недостатньо 

закріплені в мелодичному русі. У роботі над мелодичним строєм звук 

інтонується неодночасно, акустичний момент не враховується і мелодія 

будується на основі ладових взаємозв'язків звуків -тяжінь. В гармонічному 

строї при одночасному звучанні декількох голосів (організованих на ладовій 

основі) чітко визначаються їх акустичні зв'язки, важливу роль відіграють тони 

співпадання обертонів. Так, співзвуччя в.3 і в.6 слід інтонувати дещо вужче, 

ніж в мелодичному строї. Крім цього, в залежності від гармонії, проявляючи 

якості функціональної зміни, вони можуть змінювати і свою ладову 

направленість, відповідно отримуючи різні інтонаційні відтінки. Що 

стосується співзвуч, то важливу роль в акорді відіграє бас, впливаючи на 

стрій всього акорду. Він повинен бути добре чутним (Т53 та Т6 - як виняток - 



де бас не утворює функцію акорду). Широке розташування акордів 

складніше за тісне. 

Складними є в низьких голосах близькі дисонуючі поєднання. Інтонаційні 

труднощі завжди зустрічаються в зв’язку з органним пунктом (коли верхні 

голоси вступають в різкі дисонуючі звучання з витриманим басом). 

Під час роботи з хором диригент нерідко має справу з тризвуками, 

септакордами та їх оберненнями. 

Основні правила інтонування акордів: 

Дефекти строю нерідко виникають за таких причин: 

неправильне дихання або звукоутворення; 

низька співоча позиція; 

неправильно прикритий звук; 

невірна вимова приголосних та голосних; 

втомлений голос. 

Занижений стрій виникає в разі дуже темного забарвлення голосу та 

заглибленої позиції. "Недобирання" висоти – причина в "перекритті" 

головного регістру. Іноді в верхньому регістрі хористи співають дуже 

напружено, від чого голос втрачає необхідну гнучкість. Втрата опори також є 

причиною фальшивої інтонації. 

Самостійні завдання для студентів 

Тести 

1. Хроматичний півтон вгору інтонується: 

а/ високо; 

б/ стійко; 

в/ з тенденцією до підвищення. 

2. Досягти чистоти строю легше: 

а/ співаючи звукоряд; 

б/ інтонуючи чисті інтервали; 

в/ інтонуючи секунди та терції. 

3. Вертикальним називається: 

а/ мелодичний стрій; 

б/ гармонічний стрій; 

в/ зонний стрій. 

4. Як інтонується септима домінантсептакорду у вертикальному строї: 

а/ з тенденцією до пониження; 

б/ з тенденцією до підвищення; 

в/ стійко. 

5. Кластерні співзвуччя корегуються за допомогою: 

а/ роботи з окремими партіями; 

б/ нашаруванням звуків знизу догори; 

в/ динамічними умовами. 

6. Що таке інтонування в хорі: 

а/ точне відтворення голосом висоти звуку; 

б/ спів по нотах; 

в/ володіння типами звуковедення. 



7. Який з видів музичного слуху співаків найбільше корисний в хорі: 

а/ гармонічний; 

б/ мелодичний; 

в/ абсолютний. 

 

 

Тема: Робота диригента над хоровою партитурою. 

Першою умовою успішної роботи з хором є знання диригентом 

виконуваного твору. Перш, ніж стати до роботи з хором, диригент повинен 

досконало вивчити твір, продумати інтерпретаційний план, форми та методи 

вивчення, передбачити всі труднощі, що можуть виникнути в процесі роботи 

та намітити шляхи подолання цих труднощів. Вивчення партитури хоровим 

диригентом складається з двох етапів: 

1. вивчення твору на фортепіано; 

2. одночасно з вивченням твору диригент працює над партитурою в 

плані детального, усебічного її аналізу. 

При виконанні хорового твору на фортепіано необхідно врахувати 

наступне: 

дуже важливо рельєфно показати лінію руху кожного голосу в 

творах будь-якого складу (подібно тому, як ми виконуємо 

поліфонічні п'єси на фортепіано, тільки зберігаючи рівновагу 

голосів); 

грати партитуру "по-хоровому" - означає, не тільки виконувати 

всі загальномузичні вимоги (фразування, виділення мелодії, 

чітке голосоведення, динамічні відтінки та темпові зміни), але й 

передати на фортепіано особливості хорового співу: 

а/ цезури, передбачені вокально-хоровим диханням і фразою 

тексту; 

б/ деяку підкресленість басового голосу, як фундаменту хорової 

звучності при відносній легкості його звучання на фортепіано, у 

порівнянні зі звучанням басової партії; 

у тих випадках, коли багатоголосна партитура важка для 

виконання на фортепіано можливі спрощення фактури: 

а/ зняття подвоєних голосів; 

б/ октавні перенесення голосів; 

в/ використання арпеджіо; 

г/ частковий пропуск повторюваних звуків; 

д/ виключення витриманих звуків. 

Важливим моментом вивчення хорової партитури є спів хорових партій, 

акордових співзвуч, що дають диригенту повне знання музики та навик 

читання партитури очима. Одночасно це допомагає диригенту визначити всі 

труднощі, з якими зустрінуться хористи в процесі вивчення твору, тим самим 

надається можливість попередньо продумати методику проведення занять. 

Виконання диригентом хорових партій повинно бути впевненим, точним за 

інтонацією, ритмом, вокально правильним. Спів з текстом не виключає 



сольфеджування, що сприяє відпрацюванню кращої орієнтації в партитурі. 

Виконання хорових партій голосом слід чергувати зі співом "про себе" 

(подумки), що розвиває внутрішній слух. Спів найбільш складних партій 

можна супроводжувати виконанням на фортепіано інших партій. При цьому 

слід неголосно, ніби підстроювати свій голос до інших голосів, що звучать на 

інструменті. Найбільш складні каденції, секвенції, гармонічні послідовності, 

модуляції слід проспівувати по вертикалі поза ритмом. Акорди співаються 

знизу доверху з дотриманням регістрів співочих голосів. Співати потрібно 

легато, оскільки в такому випадку звуки подумки об'єднуються співаючим в 

акорд. Необхідно уявити звучання всього акорду, проінтонувати його 

внутрішнім слухом. Якщо гармонічна послідовність уявляється недостатньо 

чітко, щоб відтворити її голосом, слід багаторазово повторити даний відрізок 

на фортепіано, уважно вслуховуючись в співзвуччя. Для кращого засвоєння 

гармонії, в ряді випадків іноді корисно проспівати акорди у тісному 

розташуванні та в елементарному вигляді. 

ПЛАН 

розучування твору з хоровим колективом 

І. Ілюстрація твору 

1. Представлення хору (гра на інструменті та спів. Якщо твір a capella – гра 

партитури, спів мелодії). 

2. Дані про композитора (коротко про життя та основні риси творчості, 

відомі твори). 

3. Поняття про літературний текст (обов'язково вказати слова народні чи 

оригінальні. Прочитати текст або фрагмент). 

ІІ. Розбір хорових партій. 

1. Розпочати роботу з тієї партії де найбільше труднощів ( вокальних, 

ритмічних, інтонаційних). Пояснити чому ( не більше 8 тактів). 

2. Сольфеджування періоду в партії. 

показ партії (спів, називаючи ноти); 

звернути увагу на ритм, чистоту інтонації; 

обов'язково вказувати на помилки, пояснювати чому виникли та шукати 

засоби їх виправлення. 

3. Спів по нотах зі словами. 

звернути увагу на чітке вимовляння (дикція, артикуляція); 

темпове витримування; 

якщо виникають помилки, зразу зупинити, вказати місце, причину 

помилки, заспівати з виправленнями; 

звернути увагу на дихання (вказати яке, чому, співати за рукою 

диригента). 

4. Підключення до роботи інших партій. 

сольфеджування або спів зразу із словами(якщо текст не складний); 

бажано на цьому етапі поєднувати окремі партії АІІ – СІІ або СІ – АІ, 

або АІ – АІІ – СІІ; 

звернути увагу на звучання за вертикаллю, будувати акорди знизу 

доверху, за рукою диригента, бажано витримувати звуки для слухового 



контролю 

5. Робота над мелодією або ведучою партією. 

мелодична лінія повинна звучати чітко, виразно, спів із словами за 

допомогою диригента; 

велике значення приділяти дикції. 

ІІІ. Поєднання усіх голосових партій. 

1. звернути увагу на горизонтальну та вертикальну лінії звучання. 

2. важливе значення приділяти диханню (як правило ланцюгове дихання). 

3. динаміка та фразування. 

4. атака звуку (пояснити яка має бути, чому). 

5. постійно звертати увагу на інтонацію (якщо понижується чи 

підвищується); 

6. розказати про прийоми звуковедення у творі (legato, staccato, marcato, 

non legato). 

IV. Висновки. 

Зауважити на те, що досягнуто, що вдало прозвучало, які суттєві недоліки, 

чому виникли, як їх усунути. 

Приклад розучування хорового твору Д. Лукаса "Буде мир". Шановні 

колеги! Сьогодні ми познайомимося та розучимо фрагмент пісні відомого 

білоруського композитора Дмитра Лукаса "Буде мир". Композитор писав 

опери, камерні твори, хори, романси, пісні, музику до кінофільмів. 

Прослухайте, будь ласка фрагмент твору (гра на інструменті, спів). Попрошу 

партію альта просольфеджувати у стриманому темпі 4 такти. Як бачите, 

ритмічний малюнок не складний, тому старайтеся заспівати точно у 

ритмічному відношенні (спів, називаючи ноти). Дякую! У такому ж темпі 

співаємо із словами. Іншим голосам прошу слідкувати очима нотний текст, 

просебе проспівувати свою партію (спів із словами). Дякую! У 3 такті 

виникли не чисті звуки. Зверніть увагу на це і повторимо зі зручного місця за 

моєю рукою 

(спів за рукою). Зверніть увагу на формування голосних, особливо в словах 

лихоліття (звук [і] ближче до [и], [о] прикрите, огублене), земля ([я] 

наближене до [о] – спів). 

Прошу партію другого сопрано просольфеджувати у потрібному темпі 

(спів нотами). Співаємо із словами, тому що ви уже слідкували за вимогами, 

наголошеними для партії альтів. При співі слідкуємо за точною дикцією, 

формуванням голосних. (спів із словами). Дяку.! Прошу поєднати два голоси: 

сопрано та альт. Звертаю вашу увагу на вступ. У вас у сполученні голосів 

звучить велика секунда. Добре вслуховуйтесь у цей інтервал, співайте 

якомога точніше, стійко за звуком, тримати інтонаційно обидва ці звуки (спів 

за рукою у вільному темпі). 

Підключимо перше сопрано. Ваша мелодична лінія повинна звучати чітко, 

ясно, мелодійно (спів із словами). При з'єднанні усіх партій прошу 

слідкувати за диханням. Урочистий, суворий характер твору вимагає 

швидкого, короткого, активного дихання. Обов'язково зафіксуйте його, це 

допоможе вступити разом, підготувати необхідну атаку та хорошу опору 



звуку. Співаємо усі разом у стриманому темпі (спів). Співаємо в характері, 

уважно слухаємо вступ на інструменті. Слідкуйте за закінченням фраз – 

співати їх м'яко, довгі ноти тримати із тенденцією до підвищення. 

Самостійні завдання для студентів 

Письмово розробити план розучування твору (уривку) з хоровим 

колективом 

1. Ф. Колесса – Т. Г. Шевченко. Заповіт (1 – 4 такти) 

2. Українська народна пісня в обробці М. Леонтовича. А вже весна 

3. Литовська народна пісня в обробці В. Венцкуса. Ой ти, мій дубочок 

 

 

 

Тема: Робота диригента над хоровим твором. Підбір 

хорового репертуару. 

Після вивчення диригентом хорового твору на фортепіано за ним йде другий 

етап - розучування та виконання твору з хоровим колективом. Розучування 

твору з хором можна умовно поділити на два етапи: 

1. засвоєння вокально-технічної сторони; 

2. робота над створенням художнього образу. 

Обидва аспекти тісно взаємопов'язані, складаючи єдине ціле. На початку 

репетицій, особливо у тих випадках, коли доводиться працювати над твором 

без супроводу, необхідно дати хору ладотональний настрій (проспівати з 

хором гаму у висхідному або нисхідному русі, інтервали, тризвуки, акорди з 

розв'язанням в основну тональність, каданси тощо). При цьому потрібно 

слідкувати за правильним формуванням звуку, чистотою інтонування, 

ансамблевою злагодженістю як кожної партії, так хору в цілому. На початку 

репетиції необхідно провести розспівку протягом 5-7 хвилин, далі корисно 

розповісти про авторів тексту та музики, їх творчу стилістику, розповісти 

зміст твору. Зробити це треба у цікавій дохідливій формі. Потім керівник 

ознайомлює хористів з музикою, програючи її на фортепіано 2-3 рази, від 

початку до кінця та підспівуючи те чи інше місце. Окремо бажано дати 

характеристику інструментального супроводу, якщо такий є. Виконавські 

наміри диригента мусять бути не лише зрозумілими хору, але й викликати 

співрозуміння серед співаків, захопити їх. 

У залежності від кваліфікації хористів та ступеня складності хорового твору 

існують два способи його розучування: 

по партіях, 

усім хором. 

Обидва способи мають свої достоїнства та недоліки. У першому випадку 

забезпечується тверде знання кожним співаком партії, але випускається із 

виду вокально-хоровий ансамбль, у другому - учасники колективу набирають 

досвіду ансамблевого співу, швидкого орієнтування в гармонічній 

обстановці, проте часто не всі беруть однаково активну участь у процесі 

репетиції. Тому в початковий період пропонується працювати по партіях або 

по групах, але тільки після попереднього осмислення твору усім хором. 



При засвоєнні вокально-технічної сторони та роботі над створенням 

художнього образу диригент повинен створити план. 

Виконавський план пов'язаний із становленням художнього образу та 

інтерпретацією твору. Тут практично втілюються його стилістичні 

особливості та мистецька цінність. Чим більш глибокий і багатий твір, тим 

складніше розкрити й донести до слухача його образ. Найперше завдання 

виконавця полягає в тому, щоб надати звучанню особливої характерності, 

індивідуальності і, таким чином, зробити виконання цікавим, яскравим, 

надати йому впливової сили. Не до кінця продумана та відчута виконавцем 

інтерпретація, якою б індивідуальною вона не була, ніколи не замінить 

авторську ідею виконавською. В активних пошуках внутрішнього змісту, у 

намаганнях проникнути у сутність кожної фрази поступово накреслюється 

виконавське бачення й тлумачення музики. Це дає виконавцю право на своє 

конкретне відчуття та вирішення художніх образів. На диригента 

покладається обов'язок вірно розшифрувати приховані в нотах думки та 

почуття композитора, разом зі своїм виконавським колективом надати 

мертвим знакам натхнення та трепетної схвильованості життя, зображеним у 

хоровому творі. 

Пізнання змісту музики стає вирішальною умовою виконавської 

майстерності. 

А щоб збагнути все, що автор втілив у даній музиці, потрібно багато 

вслуховуватися в неї. Почути і відчути музику є тим, що ми називаємо 

диригентською інтерпретацією хору. Постійний процес вслуховування у 

музику сприяє відточенню виконавської майстерності. Часто буває так, що 

план, який здається на дану пору досконалим, згодом не задовольняє 

диригента. 

Доводиться змінювати свої наміри, щодо виконання окремих фрагментів, або 

й цілого твору. Отже, тільки в результаті напружених пошуків керівник 

повинен прийти на першу репетицію до колективу з ясною ідейно-

художньою програмою, яка б дозволила йому добиватися від виконавців 

того, що було завчасно їм продумано, відчуто та запрограмовано. Необхідно 

так вивчити партитуру, щоб будь-яка виконавська деталь була поміченою 

диригентом і досконало, відпрацьована хоровим колективом. Адже 

пропущена дрібниця може збіднити зміст, залишити його без суттєвих 

образних відтінків; щоб знати, якими виконавськими засобами відтворити 

думку автора, диригент повинен добре розібратися, якими музичними 

засобами втілена дана думка у творі. 

Самостійні завдання для студентів 

Підібрати хорові твори для виконання: 

1. молодшим шкільним хором (1-3 класи); 

2. студентським камерним 4-голосним мішаним хором; 

3. хором ветеранів війни. 

 

 

Тема: Хорова розспівка. 



1. Мета розспівки. 

2. Послідовність проведення розспівки. 

Розспівування хору – це свого роду вокально-слухова настройка співаків на 

початку занять або перед концертом. Своєю метою вона має підготовку 

кожного співака та всього хору до роботи над репертуаром і до концертного 

виконання. Розспівка може продовжуватися 10-15 хвилин і більше (коли 

включає роботу над вокальною технікою). 

Завдання хорової розспівки - спів на єдиному правильному звучанні (на 

диханні, на правильній позиції), з чистою інтонацією, а також робота над 

ансамблем, строєм (унісон, спів в. 2 та м. 2, мелодично та гармонічно, 

тризвуки акордів та їх обернень), активізація артикуляційного апарату, 

вправи на нюансування. 

Хорова розспівка повинна починатись із зручних вправ на середніх нотах 

діапазону хорових партій, на невеликій звучності. Корисно співати вправи 

зверху вниз, для наведення на високу позицію, спів закритим ротом 

(мормурандо). Вправи не повинні бути довгими та складними, їх не слід 

часто змінювати. Матеріалом для розспівування можуть бути також 

фрагменти з музичних творів. Перші твори після розспівування хору не 

повинні бути надмірно складними у вокальному відношенні та ніби 

продовжувати ідею розспівки. 

Вправи повинні використовуватися не безсистемно, а у відповідному 

порядку, наголошуючи на поступовість і різнобічність розвитку голосу та 

вокальної техніки співаків, а саме: 

Робота над диханням: 

Цикл співочого дихання складається із трьох основних моментів: 

а/ вдих короткий, але, по-можливості, спокійний, в характері і темпі 

виконуваного твору, помірний за кількістю вдихаємого повітря, без підняття 

плечей, при переважному розширенні нижніх ребер; 

б/ затамування або затримання дихання перед атакою звуку; 

в/ видих більш тривалий, економний, поступовий при збереженні 

положення вдиху за допомогою міжреберних м'язів і за рахунок плавного 

підтягування низу живота. 

Навички співочого дихання формуються поступово з урахуванням 

вікових особливостей дітей (див. тему № 4). З погляду методики всю роботу 

у цьому напрямку можна розбити на три етапи. На першому етапі роботи з 

дітьми молодшого шкільного віку над навичками співочого дихання педагог 

обмежується тим, що досягає спокійного вдиху мимовільної регуляції видиху 

у процесі співу м'яким, легким, наспівним звуком. На другому етапі у роботі 

з дітьми середнього віку до навичок прищеплених молодшим школярам, 

додаються напрацювання відчуття розширення нижніх ребер при вдиху. На 

третьому етапі висувається умова зберігання вдихової "установки", тобто 

зберігання нижніх ребер в розширеному положенні при фонації музичної 

фрази. Умовами для успішної роботи над розвитком навичок правильного 

співочого дихання є підбір пісенного репертуару з поступово збільшеними 

музичними фразами, вміння вчителя активізувати психофізіологічний стан 



своїх учнів методом емоційної дії на них. 

Для правильного засвоювання прийомів співочого дихання під час 

розспівування виконуються окремі вправи: 

Після вдиху учень вимовляє глухий губний приголосний [ф], 

уявляючи, що він гасить свічку; 

Для відчуття руху діафрагми під час видиху поштовхами 

вимовляє приголосні [п], [б], [в], [м]; 

Відношення часу вдиху до часу видиху – 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 із 

поступовим збільшенням часу видиху. 

Ці вправи виконуються в ігровій формі. 

 

Дихальні вправи 

1. М'яко, по руці, взявши глибоке дихання "у живіт", співаки рівномірно, 

повільно та беззвучно видихають повітря, багаторазово вимовляючи 

приголосний [Ф]. При цьому повітряна хвиля ніби м'яко б'є в передню стінку 

живота. Вся увага співаючих концентрується на глибині дихання, роботі 

черевного пресу, збереженню повітря. Вправа виконується при повній 

фізичній свободі, м'яко. 

Вправу без звуку слід сполучати з виконанням вправ на окремі голосні. В 

результаті тренувань у співаків виробляється рефлекторна навичка вірного 

співочого дихання, знімається непотрібна напруга м'язів, їх рухи стають 

скоординованими та цілеспрямованими. 

2. Дуже корисно в якості тренування примусити співаків сприйняти відчуття 

беззвучного крику (беззвучно кричати [А]). При цьому увага повинна бути 

сконцентрована на відчуванні діафрагми: чим сильніший уявний крик, тим 

відчутніша важкість на діафрагмі. 

3.Добре допомагає відчути глибину дихання наступна вправа. Потрібно 

попросити співаючого "промукати", "пробасити" голосну [А] ніби із живота 

або "животом" і обов’язково відчути при цьому залежність сили звуку від 

роботи діафрагми та черевного пресу: як тільки підвищується інтонація та 

посилюється звук, відразу відбувається відповідна реакція діафрагми – вона 

важчає, живіт трішки висувається вперед. Тобто співак повинен фізично 

відчути повний взаємозв’язок між процесом дихання та звукоутворенням. 

4. Інтонувати склад [ОЙ] на зручній висоті, імітуючи стан переляку. При 

цьому момент зародження звуку повинен бути стрімким, швидким, 

зафіксованим на діафрагмі; в цьому місці знаходиться опора звуку. Після 

фіксації початку звуку його слід продовжити, протягнути на голосну і, 

відчуваючи щільне, вільне звучання на опорі, на діафрагмі. 

5. Співати звуки примарної зони, намагаючись якнайдовше утримувати їх на 

диханні. Кожний звук, взятий по руці диригента, тягнути рівно та вільно, без 

поштовхів, відчуваючи стан видиху, тобто якби на себе. Використовувати 

голосні: [Ю], [У], [Я], [А], [О]. Пізніше, коли з'являться навички правильного 

дихання, можна перейти до вправи на філірування звуку. 

6. Один звук (наприклад, соль) тягнеться на який-небудь склад [ЛІ], [ЛЕ], 

[ЛЯ] всіма учасниками хору в унісон. Керівник тактує на 2/4, показуючи 



постійне посилення звуку від piano до forte , після чого наступає subjito piano 

, яке знову приходить до forte. Так слід повторити декілька разів, 

добиваючись еластичного, гнучкого звуку, він повинен тягнутися ніби 

"гумовий", "полоскатись" за допомогою активної роботи стінок діафрагми 

живота. 

Виконувати вправу слід в повільному темпі, поступово доводячи її до 

швидкого темпу. Головне – щоб виконавці відчували залежність посилення 

звуку від напруги м'язів живота. Вправа добре тонізує, допомагає швидко 

придбати відчуття опори дихання. Рекомендується мати її в частому 

використанні, особливо у тих випадках, коли співаки з-за якихось причин 

перестають співати на опорі. 

7. Короткий вдих за рукою диригента та довгий уповільнений видих з 

рахунком 1, 2, 3, 4, 5... З кожним разом при повторенні вправи видих 

продовжується за рахунок збільшення ряду цифр та поступового 

уповільнення темпу. 

8. Короткий вдих з розширенням нижніх ребер та фіксацією на цьому уваги 

хористів. Кожний контролює свої рухи, поклавши долоні рук на нижні ребра. 

Видих довгий з рахунком. Ряд цифр також поступово збільшується. 

9. Короткий вдих з розширенням нижніх ребер, затримка дихання, повільний 

видих з рахунком. При цьому співаки намагаються зберегти нижні ребра в 

положенні вдиху, тобто розвинутими. 

10. Короткий вдих з розширенням нижніх ребер, затримка дихання, по руці 

диригента з м'якою атакою заспівати один звук в межах зони примарного 

звучання та тягнути його рівним та помірним по силі голосом. Спочатку звук 

продовжується 2-3 сек., потім постійно і поступово подовжується. Нижні 

ребра фіксуються в положенні вдиху. 

 

 

 

 

Тема: Передумови переходу до двоголосного співу. Методика вивчення 

канону. Вивчення дво -, три - та багатоголосних творів. 

Передумовою успішного розвитку гармонічного слуху в процесі хорового 

співу є: 

чистий унісон, 

добрий ансамбль, 

оволодіння елементарними співочими навиками, 

розвиток слухової уваги. 

Попередньою підготовкою до двоголосного співу є: 

виконання пісень з недублюючим акомпанементом; 

одноголосний спів з одночасним виконанням другого голосу 

вчителем; 

спів окремих почутих звуків в інтервалах, акордах; 

спів одноголосних пісень окремими групами учнів. 

Велике значення в попередній підготовці є також ритмічне багатоголосне 



виховання: 

гра типу "луна", 

"достворюй свій ритмічний малюнок", 

"створи власну ритмічну партитуру". 

Велику роль в процесі розвитку гармонічного слуху відіграють спеціальні 

вправи (у розспівках), які розвивають гармонічний слух учнів. Двоголосний 

та триголосний спів необхідно практикувати паралельно з одноголосним на 

різних етапах навчального процесу. Багатоголосся вже з самих початків 

виховує гармонічне чуття та сприяє кращій орієнтації на точну інтонацію. 

Тому у двоголосній розспівці другий голос має вводитись спочатку як квінта 

або кварта (тобто, на чистих інтервалах), або ж витримуватись на основних 

тонах головних тризвуків, у той же час перший голос виконує розкладені 

тризвуки: 

Розспівка поступово ускладнюється введенням недосконалих консонансів – 

терцій та секст: а пізніше – дисонуючих співзвуч – секунд і септим; на цьому 

етапі необхідно звернути увагу на трактуванні кварти, як дисонансу: 

Поступовість нарощування труднощів у напрацюванні навичок 

двоголосного співу можна продовжувати в творах, що спеціально 

добираються: 

a) спів двоголосного бурдону (один голос витримується на одному 

звуці, другий веде мелодію. Наприклад, польська народна пісня 

"Вісла": 

b) почерговий спів кожної хорової партії окремо у вигляді 

перегукування. Наприклад, Р. Паулс – Аспазія „Воскова башта" 

(український текст В. Плющика): 

2. От будова пречудова! 3. Всі юрбою там рікою 

Вийшли всі на толоку! Ллють медовий аромат, 

Ось підлога тут медова, Срібні кухлі й філіжанки 

А сходинки із пилку. На столах усіх стоять. 

c) епізодичне двоголосся в каденції: 

d) розхідне двоголосся: 

e) паралельне двоголосся терціями та секстами, В. Калінніков 

"Сосни": 

Методика вивчення канону. 

Форма канону постійно використовується в практиці розвитку навичок 

багатоголосся. Найбільш складним моментом у виконанні канону є вступ 

другого голосу. Так як прослуховуючи партію ведучого голосу, діти подумки 

продовжують співати мелодію, тому збиваються, не попадаючи на перший 

звук канону. В зв'язку з цим, слід, виконуючи мелодію, постійно повертатися 

до її початку: 

 

Потім можна перейти до гри "луна", розбивши хор на дві групи. Перша 

група співає дзвінко на форте перший такт пісні, друга – повторює тихо, ніби 

відлуння. Потім перша виконує наступний такт, друга – тихо повторює її: 

Гру можна продовжувати ще й так: перша співає тихо, а друга повторює 



мелодію голосно, потім друга група абсолютно точно копіює виконання 

першої. Дуже добре, коли при цьому перша група буде постійно змінювати 

характер звуковедення, динаміку та темп. 

Далі, виконуючи пісню каноном, корисно весь час давати деяку перевагу 

одній з груп: скажімо, починаючі виконують свою мелодію тихо, а інші – 

голосно, або одна група співає з текстом, а друга – на будь-який склад. Спів 

каноном полегшує засвоєння всіх інших видів двоголосся, особливо "втори". 

Міцні навички двоголосного співу – це основа для переходу до три - та 

багатоголосся, ділення хору на хорові партії: сопрано перше та друге, альт 

перший та другий. 

При переході до триголосного співу пропонуються твори з поступовим 

нарощуванням труднощів: 

епізодичне триголосся в піснях з самостійною мелодичною лінією 

перших та других голосів та витримані звуки у третьому: 

пісні, що починаються з одного звуку при самостійному русі 

мелодії у кожній хоровій партії, словацька народна пісня "Гуси- 

гусочки": 

канони; 

рух терціями у двох партіях та самостійна мелодична лінія у третій 

партії: 

строга акордова фактура при ведучій мелодичній лінії в партії 

першого сопрано та другорядних, що не мають самостійної мелодії 

– друге сопрано та альт – як найбільш складний вид триголосся: 

Самостійні завдання для студентів 

Тести 

1. Вокаліз – це: 

а/ система сили звучання голосних у певній мові; 

б/ вправа для розспівування; 

в/ правила вокальної вимови. 

2. Хроматичний півтон вгору інтонується: 

а/ високо; 

б/ стійко; 

в/ з тенденцією до підвищення. 

3. Інтонування в хорі базується на: 

а/ хейрономії; 

б/ вивіреній вертикалі; 

в/ ладовій основі. 

4. Передумовою переходу до двоголосся є: 

а/ канон; 

б/ терцове двоголосся; 

в/ ритмічне багатоголосся. 

5. Кластерні співзвуччя корегуються за допомогою: 

а/ роботи з окремими партіями; 

б/ нашаруванням звуків знизу догори; 

в/ динамічними умовами. 



6. Що називаємо початком багатоголосного співу: 

а/ кант; 

б/ строчний спів; 

в/ партесний спів. 

 

Шановні студенти, якщо будуть питання, телефонуйте: 050 102 60 90 

Ludok000080@gmail.com 

З повагою, Л.В. Шугаєва 

mailto:Ludok000080@gmail.com

