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В посібнику систематизовано вокальні вправи 
для самодіяльного хору, що застосовуються в про-
цесі репетиційної роботи відомими хоровими ди-
ригентами країни. 

Пропонуються хорові вокалізи, написані авто-
рами, а також ряд перекладень для хору з відо-
мих творів композиторів-класиків (фрагменти). 

Учбово-методичний посібник адресується керів-
никам та учасникам хорової самодіяльності. Він 
може бути корисним і в роботі учбових хорових 
колективів. 
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М Е Т О Д И Ч Н І П О Р А Д И 
Одним з найважливіших елементів навчаль-

но-виховного процесу в хорі є вокальна робо-
та, яка тісно пов'язана з формуванням строю 
і ансамблю як основи художньої виразності. 

Неможливо домогтися всебічної злагодже-
ності усіх компонентів хорової звучності, не-
хтуючи під час навчання якістю звука та його 
культурою. Строкаті за своїм звучанням голо-
си не можуть забезпечити гарного унісону, на 
якому грунтується ансамблц. Тому зрозуміло, 
що відсутність належної роботи над звуком 
відчутно позначається на якості строю: фаль-
шиве звучання партій хору, а отже, і всього 
колективу, пояснюється насамперед браком 
вокальної культури й недостатнім загальним 
музичним розвитком. Взаємодія цих факторів 
незаперечна. 

«Робота над якістю звука має дуже велике, 
можливо, навіть вирішальне значення для 
ансамблю хору в розумінні злитості голосів, 
вирівняності та урівноваженості звучання 
і для хорового строю в розумінні точності 
й чистоти інтонації» 

Значною мірою саме через удосконалення 
хорової звучності у творчо-виконавському про-
цесі, кінець кінцем, і можливо підійти до роз-
криття внутрішньої суті виконуваного твору, 
знайти й правильно передати музично-звукові 
образи, закладені в ньому. Культура звука, 
слова, музичного слуху й виконавська культу-
ра невіддільні. Взаємозалежність їх слід вра-
ховувати при розв'язанні питань постановки 
навчальної роботи у самодіяльному хорі. 

Нагадаємо також, що плідна вокальна робо-
та в хорі неможлива без вивчення хористами 
сольфеджіо та музичної грамоти, на яких 
грунтуються основні методичні принципи та 
вся навчально-виховна практика. Але слід зау-
важити, що в самодіяльних колективах необ-
хідно віддавати перевагу сольфеджіо перед 
музичною грамотою: теоретичні відомості по-
даються тоді, коли для їх засвоєння вже є пев-
на слухова база. Тому вивчення музичної гра-
моти і сольфеджіо бажано якнайтісніше поєд-
нувати з роботою якнайефективнішого поліп-
шення вокально-хорового строю в цілому та 
колективної постановки голосу. 

В основу вивчення музичної грамоти і соль-
феджіо в хорі повинні лягти .такі розділи: му-
зичний звук і його якість, інтервали, ритм 
і метр, лад, акорди тощо. 

Вокальна робота в хорі пов'язана також 
з розучуваним репертуаром, посильним у во-

кальному відношенні для даного колективу. 
Якщо цього не враховувати, то можуть виник-
нути такі, наприклад, небажані явища: хор 
співає на млявому диханні, а керівник бере 
статичний твір з тихим звучанням; хор «гор-
лить», а до програми включається твір з ви-
сокою теситурою; хор гугнявить, а йому часто 
доводиться співати із закритим ротом тощо. 

Репертуар хору повинен бути різнобічним 
у багатьох відношеннях: мелодичному, фактур-
ному, ритмічному, темповому тощо. Завдання 
керівника — так добирати твори, щоб це не 
тільки стимулювало розвиток хору, а й відпо-
відало певному планові, системі підвищення 
художнього рівня колективу і його виконав-
ської культури. 

Керівник самодіяльного хору в своїй роботі 
часто натрапляє на такі недоліки, поширені 
серед непрофесіональних співаків, як нерозви-
неність діапазону голосу, невміння швидко 
реагувати на різку зміну регістрів, недостат-
ньо розвинуті артикуляційний апарат і співа-
цьке дихання, невміння користуватися резона-
торами, форсування звука тощо, що тією або 
іншою мірою впливають на елементи хорової 
звучності. Позбутися цих недоліків можна 
тільки за допомогою продуманої, цілеспрямо-
ваної та систематичної вокальної роботи. 
Основним учбовим матеріалом тут є спеціаль-
но дібрані й систематизовані вправи, а також 
невеликі уривки хорових творів. 

Пропоновані вправи поділяються на 12 груп 
відповідно до конкретних завдань в опануван-
ні хорової техніки. Така класифікація є, зви-
чайно, умовною. Ці групи можна було б, на-
приклад, розбити на менші чи, навпаки, об'єд-
нати у більціі або взагалі переформувати по-
іншому. Вони охоплюють головні елементи хо-
рової звучності, над якими повинен працювати 
керівник з самого початку організації само-
діяльного колективу. 

Певна річ, усі згадані типи вправ тісно по-
в'язані і взаємно зумовлені, так що на прак-
тиці кожен елемент можна лише підкреслити, 
не відділяючи його від інших. При використан-
ні у практичній роботі тих або інших вокаль-
них вправ керівникові самодіяльного хору слід 
враховувати такі положення: 1) їх необхідно 
співати, поступово підвищуючи або знижуючи 
тональність, але завжди слід пам'ятати про те, 
щоб не було надто низьких звуків для високих 
голосів (сопрано і тенорів) і високих звуків — 

1 М у х и н В. П . Вокальная работа в хоре — В кн. «Работа в хоре». М . , Профиздат, 1960, с. 161. 
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