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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СПІВУ МЕТОДОМ  
ЛАДОВОЇ СОЛЬМІЗАЦІЇ 

 
Музична освіченість немислима без уміння співати по нотах. Тому 

педагоги виявляють посилений інтерес до застосування відносної сольмі-
зації, яка значно полегшує спів з аркуша. Система ладової сольмізації ба-
зується на розвитку відчуття ладу й набагато полегшує спів по нотах. 

З. Жофчак виділяє головні її принципи: 
1. Кожний ступінь звукоряду має назву та позначається своїми руч-

ними знаками. Зображаючи мелодію ручними знаками, учні мовби мають 
рух мелодії і виявляють певний ступінь; 

2. Вживаються не абсолютні назви звуків, а назви ступенів звукоряду; 
3. Тривалість звука позначається своїм «складом ритму», при вимові 

якого відтворюється точний ритм [1]. 
У навчанні за ладовою (відносною) сольмізацією головне місце від-

водиться співові на слух. Проте з перших занять хористів привчають сві-
домо сприймати і відтворювати елементи музичної мови. 

Для роботи на першому році навчання протягом І семестру, 
М. Леонтович радить замість абстрактних складів застосовувати «слова 
ритму», пов’язані з видом фізичного руху «бігай!», «крок» [2]. 

На початку навчання четвертні й восьмі ноти поєднуються з так зва-
ними «словами ритму» – крок (для четвертої тривалості) і бігай (для вось-
мої тривалості). Це пов’язує кожну ритмічну одиницю з уявленням про ві-
дповідний вид фізичного руху і полегшує свідоме сприймання та відтво-
рення ритму. 

Починаючи з ІІ семестру, «слова ритму» бажано замінити більш абс-
трактними «складами ритму». Слово «крок» замінюється складом «та» 
(довгий голосний), а слово «бігай» – складами «ті – ті» (коротке і). Необ-
хідність цієї зміни пояснюється двома причинами: по – перше, діти повин-
ні вчитися сприймати музичний рух безпосереднього, і, по – друге, у стар-
шому хорі, де ритми стають все складнішими, їх зображення у фізичному 
русі було б майже неможливим. 

Виховуючи ладове почуття дітей на регулятивній основі – розвиток 
музичного слуху учнів бажано проводити на основі ладового сольфеджу-
вання. 

Перевагою ладової сольмізації є наявність цікавих прийомів і мето-
дів роботи на уроці, що підвищують активність учнів. 

Уявлення про ладову сольмізацію не можна виховувати протягом кі-
лькох уроків. Для цього потрібний певний час. 

Для проведення занять методом ладової сольмізації необхідні наочні 
посібники. 



Спираючись на регулятивну систему (ладову сольмізацію), у першо-
му та другому класах учні досить швидко входять у навчальний процес і 
самі – під керівництвом вчителя або без нього – можуть виконувати різні 
вокальні завдання. Це дає змогу вчителю перейти до абсолютної (ладової) 
системи сольфеджування. 
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