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ПИТАННЯ ОХОРОНИ ДИТЯЧОГО ГОЛОСУ 

 

Спів – складний психо-фізіологічний процес. Його треба розглядати не 

тільки як функцію голосового апарата, а значно ширше. Процес співу – 

координована робота всього організму, в основі якої лежить діяльність кори 

головного мозку і підкірки разом з периферійною нервовою системою. 

У голосоутворенні беруть участь ніс та його придаткові порожнини, 

глотка з усіма її відділами, гортань, трахея, бронхи, легені, діафрагма. 

Координує всі функції перелічених органів центральна нервова система [1].  

Навчання співу ґрунтується на виробленні нових умовних рефлексів. У 

звичайному диханні вдих майже дорівнює видиху. Під час співу вдих 

короткий, а видих розтягнутий, необхідно значно більше кисню, а це в свою 

чергу викликає досить сильне подразнення слизової оболонки, яка 

перегрівається від приливу крові і швидше охолоджується, що сприяє 

захворюванням. 

До 7 – 9 років у голосовій складці відсутній голосовий м’яз. У 9 років 

він починає рости і остаточно формується в 12 років. Тому механізм 

голосоутворення різний у дітей і в дорослих. До 10 років голосовою 

складкою керує переважно перснещитовидний м’яз, а пізніше керування 

здійснюється внутрішніми й зовнішніми м’язами гортані. 

Охорона  дитячого  голосу – це систематичне і правильне  навчання 

співу у поєднанні з фоніатричним наглядом за співаками. Тепер є всі умови 

для спільної праці викладачів співу і лікарів-фоніаторів, між ними повинен 

бути тісний контакт і взаєморозуміння. Необхідно, щоб кожну дитину, яка 

співає, оглянув лікар-фоніатр,  а якщо його немає – отоларинголог, що добре 

розбирається в питаннях фоніатрії. 



Стан слуху надзвичайно важливий для розвитку голосу. Неточна 

інтонація може бути наслідком пониженого сприймання окремих тонів. 

Тому, підбираючи хористів, треба уважно перевіряти органи слуху. 

Під час співу змінюється кисневий баланс в організмі. Знижується 

вміст кисню в артеріальній крові, особливо у дітей молодшого віку. 

Увага у школярів не дуже стійка. Діти молодшого шкільного віку 

можуть бути зосереджені протягом 15 хвилин, а старшого – протягом 30 

хвилин. Тому дитині семи років треба співати по 15 – 20 хвилин, а потім 

робити перерву на 5 – 10 хвилин. 

Тривалість занять у хорі залежить від їхнього змісту: розучується 

новий репертуар чи повторюється старий. Кожне заняття, на якому 

починають вчити нову пісню, повинно тривати не більше 10 – 20 хвилин, 

інакше діти втомлюються. Доцільно переключати увагу учнів, повторюючи 

інші пісні. Таким чином знімається напруження, і голосовий апарат до деякої 

міри відпочиває. 

Заняття треба проводити в першу половину дня тому, що у вечірні 

години в клітинах головного мозку переважають гальмівні процеси, що 

утруднює навчання співу. Не можна одночасно співати в двох шкільних 

хорах. 

Перерва – це відпочинок, необхідний для відновлення працездатності. 

Відпочинок може бути активним і пасивним, може супроводжуватися  

іграми, але не дуже рухливими. Працюючи з дітьми, важливо враховувати 

тип нервової системи. Від нього, за інших однакових умов, залежить ступінь 

стомлюваності, й переключення з одного твору на інший [1]. 
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