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Музичний педагог загальноосвітньої школи не має бути 
фахівцем з однієї галузі музики. Він повинен бути й 
теоретиком, і регентом, але в той же час і музичним 
істориком, і музичним етнографом, і виконавцем, що 
володіє інструментом, щоб завжди бути готовим спря-
мувати увагу дітей у той чи інший бік.

Б.В. Асаф’єв (Ігор Глєбов, 1884-1949) –  
музикознавець, композитор, музичний діяч.
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Перед сучасним вчителем музики постають 
складні та відповідальні завдання естетичного 
виховання учнівської молоді засобами музич-
ного мистецтва. Система підготовки профе-
сійних кадрів передбачає наявність у фахівця 
значного обсягу музично-теоретичних знань, 
умінь та навичок. Вчитель повинен бути висо-
коморальною людиною, всебічно розвиненим, 
досконало володіти музичним інструментом, 
мати достатній об’єм музичного репертуару, 
що складається з інструментальних творів та 
пісень.

Упорядкування посібника «Іди, іди, дощи-
ку» має на меті розв’язання кількох практич-
них проблем. Одна з них – забезпечення вчи-
теля музики необхідним пісенним репертуаром 
для використання його на уроках музики у різ-
них видах музичної діяльності: хоровому спі-
ві, музичному сприйманні у процесі слухання 
музики, грі на дитячих музичних інструментах, 
інсценізації тощо. В позаурочній діяльності пі-
сенний репертуар може використовуватись у 
роботі загального хору молодших класів, під-
готовці малих вокальних форм, для концерт-
ного виконання, проведення різних заходів з 
естетичного виховання, народних календарно-
обрядових свят тощо.

Відомо, що найбільш розповсюдженим 
жанром вокально-хорової народної та профе-
сійної музики є пісня, яка складається зі слів 
та музики. Слово передає конкретний зміст, 
окремі думки, уявлення, водночас розкрива-
ючи емоційні відгуки людини. Музика своїми 
виражальними засобами передає такі відчуття 
та емоційні переживання, які неможливо пе-
редати словами. Музика і слово в пісні скла-
дають своєрідну сутнісну єдність, художню ці-
лісність.

Значне місце у представленій збірці займа-
ють обробки українських народних пісень та 
авторські пісні, створені різними поколіннями 
композиторів.

Українські просвітники, діячі культури і 
мистецтва, письменники досліджували роль 
української пісні в житті народу, збирали та за-
писували їх з уст народних виконавців, ство-
рювали власні пісні та обробки українських 
народних пісень. Серед них: Т. Шевченко,  
Леся Українка, А. Малишко, М. Лисенко,  
М. Леонтович, Ф. Колесса, Л. Ревуцький, 
Г. Танцюра, М. Різоль та багато інших.

А.В. Луначарський дає високу оцінку на-
родній поезії та пісні: «Українська музика і по-
езія – найпишніша і найароматніша гілка на 
дереві світової народної творчості. Мінорну 
своїм провідним ладом, журливу навіть у ве-
селому пориві, українську пісню ставлять усі 
знавці на одне з перших місць серед пісень усіх 
народів»1.

Український поет-пісняр А. Малишко так 
характеризує місце народної пісні в житті укра-
їнця: «Без пісні не можна уявити духовного іс-
нування нашого народу. Народження людини 
пов’язане з піснею, перше кохання дівчини і 
юнака, щастя кохання і гіркота розлуки – в 
пісні, думи батька і матері, що чекають сина з 
походу – в пісні. Вона народжується від невло-
вимого руху людської думки і душі, як зелене 
листя саду, чи перше проміння сонця, яке зі-
гріває землю і потім зростає, шириться, наби-
рає барви відтінків і супроводжує людину все 
життя»2.

Оскільки хоровий спів є найбільш демокра-
тичним та доступним мистецтвом, він залиша-
ється основним видом музично-виконавської 
діяльності дітей на уроці та в позаурочній ро-
боті. Як зазначає О. Раввінов: «… дітям власти-
ве образне, конкретне мислення і поєднання в 
пісні словесного і музичного мистецтв робить 
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її особливо впливовою на учнів. Багатознач-
ний текст доповнюється і поглиблюється му-
зикою, в якій композитор виражає своє став-
лення до змальованих у вірші подій або явищ. 
Особливо сильно пісня впливає на учнів у 
процесі хорового співу, адже діти, виконуючи 
пісню, відтворюючи її образи, стають пропа-
гандистами почуттів, думок і поривань, втіле-
них в ній автором»1.

Вчителю музики відомо, що якість хоро-
вого звучання залежить від ансамблю, тобто 
узгодженості, збалансованості голосів. У хоро-
вому співі існують дикційний, інтонаційний, 
ритмічний, тембровий, динамічний ансамблі. 
Формуванню співацьких навичок у дітей до-
помагають вокально-хорові вправи. 

Поспівки, подані у посібнику, слід вивчати 
на початковому етапі навчання. Побудовані на 
одному («Шпак»), двох («Тук, тук, чобіток»), 
трьох («Котилася торба») та інших звуках, вони 
легкі для виконання, запам’ятовування та ефек-
тивні для формування навичок ансамблевого 
співу. Мелодію нової поспівки бажано розу-
чувати за підтримки інструментального супро-
воду. Такий метод потрібно застосовувати не 
лише для досягнення чистого звукового строю, 
а й для розвитку гармонічного слуху учнів. Піс-
ля того, як діти засвоїли літературний текст по-
співки, здолали інтонаційні, ритмічні, дикційні 
складності, вчитель пропонує виконати мело-
дію в більш швидкому темпі. Щодо інструмен-
тального супроводу, то доцільно обмежитись 
лише гармонічною підтримкою. Інколи корис-
но співати поспівки без супроводу, але з по-
передньою ладовою настройкою. Це сприятиме 
розвитку координації слуху й голосу.

У процесі вивчення та виконання пісень 
розвиваються музичні здібності учнів. Правиль-
не відтворення мелодії пісні вимагає активізації 
музичного слуху, музичної пам’яті, музично-
слухових уявлень, координації свого голосу з 
музично-слуховими уявленнями. Під час хоро-
вого співу розвиваються відчуття ладу, ритму, 
музичний слух (гармонічний, інтонаційний, 
тембровий).

Під час роботи над піснею діти беруть 
участь у такому виді музичної діяльності як 
музичне сприймання, яке є одним з етапів 
розучування пісні. Вчитель знайомить дітей 
з новою піснею, виконує її у супроводі му-
зичного інструменту виразно, на високому 

1. Раввінов О. Роль правильного інтонування в 
музично-естетичному розвитку учнів / О. Раввінов / 
Музика в школі: збірка статей. – Вип. 3. – К.: Музич-
на Україна, 1976. – С. 22.

художньому рівні, щоб зацікавити дітей, ви-
кликати в них позитивні емоції.

Об’єднання вокально-хорової роботи з 
такими видами музичної діяльності, як гра 
на дитячих музичних інструментах, музично-
ритмічні рухи, інсценізація пісень, сприяє 
глибшому, усвідомленому їх сприйманню, 
активізації музичного розвитку дітей. Напри-
клад, у піснях «Два півники», «Ходить гар-
буз по городу», «Подоляночка», «Пісня Ли-
сички», «Ой на горі жито», «Вийшли в поле 
косарі» одна частина дітей співає, а інша – 
бере участь у інсценізації. В піснях «Ой єсть 
в лісі калина», «Ми кривого танцю йдемо», 
«Женчичок-бренчичок» ми пропонуємо одній 
групі дітей співати, другій – грати на дитячих 
музичних інструментах, а третій – виконува-
ти музично-ритмічні рухи.

У посібник, розроблений на основі про-
грами «Музика» за редакцією О. Ростовського,  
Л. Хлєбнікової, Р. Марченко, увійшли пісні 
українських та зарубіжних композиторів для 
дітей, українські народні пісні та їх обробки, 
народні пісні інших країн, а також додатковий 
пісенний репертуар у супроводі баяна. Пісні 
для дітей 1-4 класів – різні за характером та 
жанрами. За їх допомогою у дітей розвива-
ються любов та повага до всього прекрасного: 
природи, рідного краю, батьків, мови, музи-
ки; вони «вчать» розуміти та поважати пісенну 
культуру інших народів. Народні та авторські 
пісні, які є високохудожніми та поетичними 
творами, мають величезне значення у вихо-
ванні підростаючого покоління, спонукають 
дітей до всього найкращого, що народжуєть-
ся в душі людини, на гарні й добрі думки та 
вчинки. Таким чином, ми вбачаємо у пісні 
важливий засіб навчально-виховної роботи з 
молодшими школярами.

Розв’язання наступної проблеми пов’язане 
із використанням даного пісенного репер-
туару у супроводі баяна на заняттях з таких 
дисциплін, як «Акомпанемент», «Концерт-
мейстерський клас», «Методика музичного 
виховання» та під час проходження педагогіч-
ної практики у школах різного типу навчання 
для формування концертмейстерських вмінь 
та навичок студентів: ескізного опрацювання 
музичного репертуару, читання нот з аркуша, 
транспонування мелодії та акомпанементу 
студентами-баяністами.

Аналізуючи нотну музичну літературу  
(а саме пісні з супроводом для дітей молод-
шого шкільного віку), ми дійшли висновку, 
що переважна більшість авторських пісень, 
обробок народних пісень мають фортепіан-
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органів голосового апарату, що забезпечує 
естетично повноцінне звуковидобування.

ФОРСУВАННЯ ЗВУКУ – напруже-
не видобування звуку максимальної сили 
протягом тривалого часу. Внаслідок Ф. з. 
з’являється тремтіння голосу, нестійкість 
інтонації, хвороби голосового апарату (вуз-
ли, крововиливи і т. і.) аж до повної втрати 
голосу.

ХОР (гр. chorоs – юрба, зборище) – Спі-
вацький колектив, створений для спільного 
виконання переважно багатоголосних во-
кальних творів. За складом голосів Х. бу-
вають: однорідні (дитячі, жіночі, чоловічі) 
та мішані; за кількістю партій – одноголос-
ні, двоголосні, триголосні, чотириголосні 
тощо. Мінімальний склад мішаного хору – 
12 чоловік. Максимальний склад – не об-
межений, з умовою дотримання якісної рів-
новаги в партіях, яка забезпечить хоровий 
ансамбль. 2. Місце для співаків у храмах.

ХОРМЕЙСТЕР (нім. Chormeister – хо-
ровий майстер) – керівник хорового колек-
тиву, диригент хору. До середини ХІХ ст. 
цю функцію виконували регент, кантор, 
капельмейстер, керівник капели. Поява Х. 
пов`язана з розвитком хорового виконавства 
як самостійної галузі музично-виконавської 
та музично-педагогічної діяльності.

ХОРОВА ПАРТІЯ – 1. Група одно-
рідних голосів, яка виконує в унісон свою 
мелодію – частину хорового твору. Х. п. 
можуть ділитися на перші та другі голоси; 
існує і темброва диференціація всередині 
кожної партії. 2. Голос в хоровій партиту-
рі. 3. Нотний запис одного голосу хорової 
партитури.

ХОРОВОД (від гр. choros – юрба та 
водити) – стародавній вид народної син-
кретичної творчості, який поєднує спів, 
інструментальну гру і танець. Х. пошире-
ний у Великобританії, Грузії, Німеччині, 
Франції тощо, але особливо поширений 
у слов’янських народів: «веснянки»  –  
в Україні, «основка» – в Росії, «хоро» –  
в Болгарії, «коло»– в Сербії, «корогод»–  
в Білорусі. Існує багато різновидів Х.: об-
рядові, ігрові, колові, півколові, ланцюжко-
ві, танцювальні, крокові тощо. Мелодії Х. 
використовували в своїх творах М. Леонто-
вич, М. Лисенко, П. Чайковський та інші 
композитори.

ШУМКА – українська та польська на-
родна пісня-танець, подібна до коломийки. 
Музичний розмір 2/4, темп жвавий.

ЩЕДРІВКИ – українські народні ново-
річні величальні календарно-обрядові пісні, 
які виконують поряд з колядками.
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