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Х 93        Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів : випуск ІІ. 

Частина 1 – 3-тє видання / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми :  

ФОП Цьома С.П., 2016. – 152 с. 

 
Основу посібника складає програмний матеріал з хорового диригування для 

студентів ІІ курсів та викладачів, який апробовано експериментально в Сумському 

державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка протягом  

1980 – 2013 рр. Посібник включає: народні пісні (обробки), твори українських та 

зарубіжних композиторів різних стилів, жанрів, епох, без супроводу і з супроводом. 

Запропоновано оригінальні підходи щодо професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів музики – хормейстерів.  

Хрестоматія може бути адаптована в курс вивчення хорового диригування як 

навчально-методичний посібник для студентів і викладачів середніх і вищих 

педагогічних, музично-педагогічних та мистецько-культурних навчальних закладів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Дана «Хрестоматія з хорового диригування», випуск ІІ (у п’яти 

частинах) упорядкована у відповідності до завдань навчальної дисципліни 

«Хорове диригування» та може бути адаптована в курс вивчення хорового 

диригування як навчально-методичний посібник для студентів другого 

курсу і викладачів середніх і вищих педагогічних, музично-педагогічних та 

мистецько-культурних навчальних закладів. Вона є логічним 

продовженням раніше виданої «Хрестоматії з хорового диригування», 

випуск І (для студентів 1-го курсу). 

Хрестоматія має 5 частин, об’ємна (349 творів) за змістом, включає 

кращі твори (без супроводу, з супроводом) різних епох, стилів, жанрів: 

народні пісні (обробки), популярні та маловідомі хорові твори української 

і зарубіжної класики, сучасних композиторів. В короткій анотації-

рекомендації, що супроводжує кожен твір, висвітлюються характерні 

особливості даного твору та основні диригентсько-виконавські завдання. 

Основне призначення посібника – допомога викладачам хорового 

диригування і студентам 2-го курсу у підборі необхідного вокально-

хорового репертуару. Зважаючи на неоднорідність (професійно-

педагогічний рівень) контингенту студентів (без музичної підготовки, 

випускники ДМШ, педагогічних та музично-педагогічних коледжів, 

училищ мистецтв та культури), ми упорядкували хорові твори, спираючись 

на диригентські завдання навчальної дисципліни «Хорове диригування», а 

також на принципи доступності, від простого до складного та на власний 

багаторічний досвід. 

Враховуючи те, що в теперішній час недостатньо навчально-

методичної, хрестоматійної літератури з хорового диригування, дана 

«Хрестоматія з хорового диригування», випуск ІІ (у п’яти частинах) стане 

для викладачів і студентів 2-го курсу педагогічних, музично-педагогічних 

та мистецько-культурних середніх та вищих навчальних закладів 

джерелом необхідної інформації, практичної диригентсько-хорової 

підготовки, сприятиме надбанню ними власного професійно-педагогічного 

досвіду як майбутніх педагогів-музикантів-хормейстерів, керівників 

навчальних, самодіяльних та професійних колективів. 
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Пояснювальна записка 

 
Успішне вирішення завдань музично-

естетичного та художньо-творчого розвитку 

дітей засобами хорового співу знаходиться в 

прямій та безпосередній залежності від рівня 

професійно-педагогічної майстерності, еруди-

ції, культури вчителя музичного мистецтва-

хормейстера. Тому навчальна дисципліна 

«Хорове диригування» займає центральне 

місце в циклі спеціальних дисциплін, які 

вивчає майбутній фахівець на протязі всіх 

років навчання (заняття індивідуальні). 

Мета навчальної дисципліни «Хорове 

диригування» – виховати висококваліфіко-

ваного фахівця, здатного вирішувати важливі 

завдання музичного виховання в такому виді 

музичної діяльності як хоровий спів, при-

щепити необхідні диригентські, технічно-

виконавські вміння, навички для організації 

та проведення вокально-хорової діяльності 

учнів шкіл різного типу в умовах урочної та 

позакласної роботи, допомогти студенту ово-

лодіти елементами педагогічної майстерності. 

Основними завданнями на другому курсі 

навчання хорового диригування являється: 

• поглиблення знань з теоретичних основ 

техніки диригування, вдосконалення вмінь, 

навичок диригування, подальше засвоєння 

простих диригентських схем в різних 

динамічних показниках, темпах, різному 

характері звуковедення: основні диригентські 

схеми (2/4; 3/4; 4/4); моменти вступів, зняттів; 

звуковедення legato і non legato; розмежу-

вання функцій рук та взаємозамінність лівої 

та правої рук (при показі витриманих звуків, 

динаміки, кульмінації музичного твору та при 

управлінні хоровими голосами і музичним 

супроводом); 

 розвиток диригентського апарату: поси-

лення уваги до формування кистьової тех-

ніки; поєднання різних ритмічних малюнків у 

правій і лівій руках; засвоєння прийомів 

показу пунктирного ритму; 

• оволодіння прийомами дробленого всту-

пу (на неповну долю ) на різних долях такту в 

основних розмірах; 

• засвоєння прийомів показу характеру 

звуковедення staccato, акцентів (роль кисті 

при виконанні цих штрихів) ; 

• показ різних варіантів синкоп у 

диригентському жесті; 

• відпрацювання прийомів «вступів» з 

різних долей у різних динамічних відтінках і 

темпах; 

• оволодіння прийомами переходу до 

швидких і повільних темпів; 

• засвоєння прийомів виконання різних 

видів фермат («що знімаються», «що не зні-

маються», «на паузі», «на тактовій рисці») на 

різних долях такту, комбінованого зняття 

фермат; 

• засвоєння диригентських прийомів 

показу шестидольного метру: 6/8, 6/4, з 

використанням (в залежності від темпу і 

характеру) диригентських схем «на чотири» 

(«шестидольна» – повільні темпи) та «на два» 

(«дводольна» – подовжений рух у швидких 

темпах); 

• оволодіння прийомами передачі pp, ff, 

ppp, fff, рухливої (crescendo і diminuendo) та 

контрастної динаміки (subito f, subito p; 

sforzando, акценти); 

• оволодіння прийомами показу елемен-

тарного чергування простих і складних 

розмірів. 

Відповідно до певного порядку засвоєння і 

вдосконалення певних груп диригентських 

прийомів, знань, умінь і навичок усі твори 

(без супроводу, з супроводом) у даній 

хрестоматії угруповані в  досить об’ємних 

п’яти частинах: 

І. Розмежування функцій рук. 

ІІ. Темпи. Фермати. 

ІІІ. Динаміка. Синкопи. Staccato. 

IV. Шестидольний розмір. 

V. Елементарне чергування простих і 

складних розмірів. 

Але такий розподіл навчального матеріалу 

умовний, оскільки кожен твір, можна 

використовувати для одночасного оволодіння 

студентами різними диригентсько-

виконавськими  навичками відповідно  до  

програми  навчальної дисципліни «Хорове 

диригування», 2-ий курс. 
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Частина І 
Розмежування функцій рук 

Твори без супроводу 
 

Ой ходить сон 
Українська народна пісня 

Обробка М.Макоди 
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Твір корисний для засвоєння навички звуковедення legato, вимагає 

розмежування функцій рук при показі підголосків. Рекомендується уникати 

формального підкреслення першої долі кожного такту, вибудовуючи музичну фразу у 

відповідності з логічними наголосами поетичного тексту. 

 

Певец 
Силезька народна пісня 

Російський текст М.Павлової 

 

Рухливо, легко 
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Звуковедення – легке legato. Диригентський жест повинен передавати м’яке 

звучання хору. Певна складність полягає у розмежуванні функцій рук при показі 

почергових вступів та зняттів хоровим голосам. 

 

Вечер 
Вірші Д.Тонського       Музика О.Алябьєва 

                 Перекладення для хору О.Салоннікової 

 

Повільно 
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Даний твір можна використати для оволодіння такими диригентсько-

виконавськими навичками: звуковедення legato, розмежування функцій рук (почергова 

затримка однієї руки на витриманих звуках при одночасному тактуванні мелодії 

іншою), показ фермати, що знімається в кінці твору. 

 

 

Липы снова цветут 
Німецька народна пісня 

Російський текст В.Вікторова     Обробка Г.Струве 

 

Жваво 
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Диригентський жест –  legato, більш енергійний у заспіві. Робота над твором 

сприятиме вихованню навички диригентської свободи управління хором. 
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Утренний привет 
Із циклу «Прекрасна мельничиха» 

 

Вірші В.Мюллера               Музика Ф.Шуберта 

                    Перекладення для хору В.Самаріна 

 

Помірно 

 
 

Твір корисний для роботи над розмежуванням функцій рук (мелодія – ліва рука; 

витримані акорди – права рука) у зв’язку з різним ритмічним малюнком у хорових 

партіях. 
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Занялася заря 
Вірші І.Сурикова      Музика В.Сокольського 

 
 

Ліричний характер твору потребує диригентського жесту легке legato. Слід 

звернути увагу на ритмічний малюнок, особливості музичного фразування та пов’язані 

з цим покази дихання, вступів та зняттів, розмежування функцій рук (мелодія – ліва 

рука, витримані  звуки – права рука). 
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Осінь починається 
Вірші М.Лисича      Музика Ю.Щуровського 

 

Помірно 
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Звуковедення – легке legato – повинно передавати ліричне звучання хору. 

Рекомендується звернути увагу на почерговий показ хоровим голосом вступів та 

зняттів як кожною рукою окремо (розмежування функцій рук), так і двома руками; 

зміни темпу (15 такт); динамічну палітру твору; фермату між тактами (22-23 тт.); 

фермату в кінці твору, що знімається (24 такт). 

 

Дружба 
Російський текст Е.Александрової    Музика Л.ван Бетховена 

 

Рухливо, урочисто 
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Урочистий і в той же час рухливий характер твору потребує легкого non legato. 

Певна складність полягає у показі різним хоровим партіям (канон) початку музичних 

фраз на першу і другу долі такту і зняттів на третю долю, що вимагає розмежування 

функцій рук. 

 

 

Лянок 
Білоруська народна пісня 

Обробка С.Грибкова 

 

Спокійно 

 

Повільно 



15 
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Диригентський жест – legato, більш енергійний у  третьому і четвертому 

куплетах. Робота над твором сприятиме вихованню навички диригентської свободи 

управління хоровими голосами, розвитку емоційності та музичного мислення студента. 

 

 

Дивная новина 
Колядка 

Обробка А.Гнатишина 
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Звуковедення – legato, більш енергійне у приспіві («Веселая новина...»). 

Необхідно звернути увагу на чіткий показ ауфтактів до вступів і зняттів, розмежування 

функцій рук при управління хоровими голосами. 

 

 

За річкою, за Дунаєм 
Українська народна пісня 

Обробка М.Леонтовича 

Помірно  
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Диригентський жест – legato. Основні виконавські труднощі: чіткий показ 

вступів і зняттів, розмежування функцій рук (підголоски), показ фермат, що не 

знімаються (6 такт) та знімаються (12 такт). 

 

 

Подоляночка 
Українська народна пісня 

Обробка Л.Ревуцького 

Не поспішаючи 
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Ліричний характер веснянки потребує легкого  legato. Рекомендується звернути 

увагу на показ почергових вступів хоровим партіям (канон) на першу, другу і третю 

долі та зняттів на третю долю; розмежування функцій рук. 

 

 

До двору, женчики 
Українська народна пісня 

Обробка Р.Скалецького 

Помірно  
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Звуковедення – легке non legato, більш енергійне у четвертому куплеті. Треба 

звернути увагу на розмежування функцій рук; чіткий показ хоровим голосам 

почергових вступів та зняттів; відтворення в жесті динамічних відтінків. 

 

 

На вулиці скрипка грає 
Українська народна пісня 

Обробка С.Калюжного 

Рухливо, з гумором 

 



21 
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Веселий, жартівливий характер твору потребує легкого non legato. 

Показ дихання відбувається комбінованим жестом («зняття» – «вступ»). Слід 

звернути увагу на розмежування функцій рук на протязі всього твору та на зміну 

позицій рук (висока – Т, Б, мішаний хор; середня – С, А). 

 

 

Венеция ночью 
Вірші О.Фета        Музика С.Танєєва 
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Твір ставить перед виконавцями цікаві диригентські завдання. Необхідно 

зберегти єдиний характер жесту –  legato – при різноманітній динаміці. Слід добиватись 

чіткого показу хору вступів і точних зняттів на різних долях такту. 

Особливу складність являє розмежування функцій рук у зв’язку з різночасовими 

вступами тенорів і басів та різноманітним ритмічним малюнком хорових голосів. 

 

 

На севере диком 
Вірші М.Лермонтова            Музика О.Даргомижського 

 

Спокійно 
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Диригентський жест – legato. Основні диригентсько-виконавські завдання: 

емоційна напруга, агогічні і динамічні зміни, різноманітні вступи і зняття хорових 

партій (на дроблену і повну долі). Все це потребує диригентсько-виконавської свободи, 

тому цей твір рекомендується для вивчення  з більш підготовленими студентами. 

 

 

Девчонка везла воду 
Вірші В.Вікторова        Музика В.Мураделі 

 

Швидко 
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Диригентський жест – енергійне legato. Твір може бути використаний для 

роботи над контрастною динамікою та розмежуванням функцій рук. Необхідно 

добитись точного зняття звуку перед паузами і чіткого показу дихання в перекликах 

хорових голосів, що є певною складністю через швидкий темп твору. 

 

 

Аллилуйя 
Музика О.Кожуховської 

Піднесено 

 
 

Глибокий духовний зміст твору, характер і виразність його музичної мови 

вимагають диригентського жесту глибоке legato, в якому повинні знайти своє 

відтворення різноманітна динаміка, агогічні зміни, розмаїття ритміки хорових голосів. 
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Веснянка 
Українська народна пісня 

Обробка О.Яковчука 
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Лірична веснянка потребує диригентського жесту – legato. Певна складність 

полягає у розмежуванні функцій рук, що пов’язане з ритмікою і особливостями 

підтекстовки хорових голосів (наприклад, витримані звуки в одній партії і рухлива 

мелодія – в іншій ). 
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Осінь 
Вірші Д. Павличка       Музика Ж.Колодуб 

Помірно  
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Основні диригентські завдання: розмежування функцій рук (ліва – мелодія, 

права – витримані звуки в альтовій партії); показ синкоп у партії сопрано (4,12,18,22,27 

тактах); технічно вірне виконання фермати на такті (19-20 тт.) та фермати, що 

знімається в кінці твору (30 т.) ; показ агогічних змін і динамічних відтінків. 

Диригентський жест –  legato. 

 

 

 

Щедрик 
Українська народна пісня 

Обробка М.Леонтовича 
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Твір ставить перед студентом різноманітні диригентсько-виконавські 

завдання: розкриття емоційного образу твору, розмаїття динамічної палітри, показ 

ритмічного малюнку хорових голосів вимагає розмежування функцій рук. Все це 

потребує свободи диригентського жесту, великої творчої активності. 

Рекомендується для вивчення в другій половині навчального року. 

 

Над річкою бережком 
Українська народна пісня 

Обробка М.Леонтовича 
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Зміст даного твору, характер і виразність його музичної мови вимагає емоційно 

насиченого динамічного жесту, в якому повинні знайти відтворення: характер 

звуковедення non legatо і  legato,  акцентування долей (відповідно до змісту твору); 

яскрава динаміка; агогічні зміни; різноманітна ритміка хорових голосів (розмежування 

функцій рук). 

 

 

 

 

 

Miserere 

 
Музика А.Лотті 

 
 

 

 
 

 

 

 

Твір корисний для роботи над розмежуванням функцій рук у відповідності з 

голосоведенням у хорових партіях. 

Диригентський жест – legato 
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Свята ніч 
Текст оригіналу Й.Мора       Музика Ф.Грубера 

        Перекладення для хору Л.Байди 

 

Помірно 
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Диригентський жест – м’яке legato. Слід звернути увагу на голосоведення у 

хорових партіях, розмежування функцій рук, а у зв’язку з цим на особливості 

музичного фразування і динаміки, виконання фермат (4 такт), що знімаються. 

 

 

 

 

Улетали лебеди 
Вірші В.Приходько       Музика О.Туманян 

 

Помірно, широко 
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Ліричний характер твору потребує диригентського жесту – наспівне legato. 

Необхідно звернути увагу на різноманітність динамічних відтінків. 

У зв’язку із труднощами показу вступів хоровим голосам з різних долей (на 

повну долю і дроблену) такту і достатньо складним розмежуванням функцій рук твір 

рекомендується для диригування в другій половині навчального року. 
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Ой рана на Йвана 
Білоруська народна пісня 

Обробка О.Прохорова 

Помірно, швидко 
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Веселий характер пісні може бути переданий легким, але чітким жестом. 

Ясний показ у рухливому темпі перекликів між хоровими партіями сприяє 

виробленню навички функціональної скоординованості кожної руки (розмежування 

функцій рук) при управлінні хором. 

 

 

 

Ноктюрн 
Вірші Р.Рождественського     Музика А.Бабаджаняна 

         Перекладення для хору В.Моделя 

 

Помірно швидко 
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Цікавий і корисний приклад для розвитку емоційності студента, роботи над 

жестом legato в різній динаміці, розмежуванням функцій рук у відповідності з 

голосоведенням та ритмічним малюнком хорових партій. 

 

 

 

 

 

Ой летіла горлиця 
Українська народна пісня 

Обробка Б.Лятошинського 

 

Помірно швидко 
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Диригентський жест легке legato, більш енергійне на акцентах і тенуто. 

Рекомендується звернути увагу на чіткий показ хоровим партіям початку музичних 

фраз на різних долях такту, різного ритмічного малюнку (розмежування функцій рук) у 

швидкому темпі. 

 

Канцонетта 
Музика Л.Піччині 

Перекладання для хору П.Левандо 
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Рухливий характер твору потребує жесту legato, кантиленного і в той же час 

енергійного. 

Музичне фразування вимагає деякого підкреслення першої долі. Слід звернути 

увагу на розмежування функцій рук при показі хоровим голосам вступів на повну і 

дроблену долі такту; динамічні відтінки; виконання фермати в кінці твору, що 

знімається. 

 

 

 

Лесная ночь 
Вірші П.Хейзе        Музика Й.Брамса 

Російський текст К.Алемасової 

 



45 
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Диригентський жест – м’яке legato – повинен передавати ніжне звучання твору. 

Необхідно добитись виразної динаміки при збереженні єдиного темпу і 

характеру звуковедення в кожному куплеті твору. Рекомендується розмежування 

функцій рук в управлінні хором (почергові вступи, витримані звуки). 

 

 

Вечерняя песня 
Вірші О.Плєщєєва      Музика М.Мусоргського 

       Перекладення для хору Є.Леонова 
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Звуковедення – legato. Слід звернути увагу на ритмічний малюнок 

(розмежування функцій рук)  хорових партій (особливо у басів і альтів) та музичне 

фразування. Швидкої реакції диригента потребують вступи і зняття басової партії. 

 

 

Ночь отошла 
Російський текст П.Богданова     Музика Й.–С.Баха 

 

Повільно 
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Ліричний характер твору бажано передати диригентським жестом наспівне 

legato. 

Поліфонічне викладення даної трирядкової партитури потребує розмежування 

функцій рук у чіткому показі хоровим голосам вступів (на повні і дроблені долі такту) 

та точних зняттів на різних долях такту; виконання  фермати в кінці твору, що 

знімається. 

 

 

Не бушуйте, ветры буйные 
Російська народна пісня 

Обробка О.Юрлова 
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Цей твір, з яскраво емоційними художніми образами, ставить перед диригентом 

цікаві виконавсько-технічні завдання: показ різного за характером звуковедення legato 

(м’яке, наспівне – у першому куплеті, глибоке – у другому, яскраве, світле – у 

третьому) в єдиному темпі; контрастних динамічних відтінків, різночасових вступів 

хорових голосів, витриманих звуків (розмежування функцій рук). 

 

 

Песня о криницах 
Вірші В.Карпенка       Музика А.Ешпая 
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Диригентський жест – legato – повинен передати різне звучання хору: 

приглушене у першому, другому куплетах, в кінці третього (р, рр) і яскраве в третьому 

куплеті (crescendo, f) при збереженні єдиного темпу. Необхідно строго розмежовувати 

функції рук в управлінні хором у першому (сопрано – ліва рука; альти – права рука), 

другому (соло сопрано – ліва рука, хор – права рука), третьому(сопрано, тенори – ліва 

рука; альти, баси – права рука) куплетах. 

 

 

 

Чуєш, брате мій 
Українська народна пісня 

Обробка К.Стеценка 
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Основні диригентсько-виконавські труднощі: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (legato, non legato, marcato) у відповідності зі змістом текстів 

куплетів; показ акцентів, фермат, різноманітної динаміки, почергових вступів і зняттів 

на різних долях такту, що вимагає чіткого розмежування функцій рук. Твір корисний 

для розвитку емоційності студента. Рекомендується для диригування у другій половині 

навчального року. 

 

 

Пролісок 
Вірші В.Сосюри        Музика Г.Майбороди 

 

Повільно 
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54 

Звуковедення – legato. 

Виконання основного технічного завдання – одночасний показ хоровим партіям 

різних ритмічних структур (розмежування функцій рук) – сприяє вихованню 

диригентсько-виконавської свободи. 

 

Всех цветочков боле 
Вірші І.Дмитрієва       Музика О.Алябьєва 

 

Повільно 
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Приклад чотирирядкової партитури. Звуковедення – legato. Певна складність 

полягає у розмежуванні функцій рук при показі почергових вступів хоровим голосам, 

витриманих звуків, виконання фермати, що знімається в кінці твору. 

 

 

Посмотрите-ка, добрые люди 
Російська народна пісня 

Обробка М.Римського-Корсакова 

Грайливо 
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Диригентський жест – легке та енергійне legato у відповідності зі змістом текстів 

куплетів  пісні. 

Робота над твором сприятиме вихованню навички диригентської свободи 

управління мішаним хором. 

 

 

 

Нет мне отрады 
Вірші Б.Залесського      Музика Ф. Шопена 

Переклад на російську мову     Перекладення для хору П.Левандо 

О.Машистова 
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Твір корисний для роботи над розмежуванням функцій рук у зв’язку з різним 

ритмічним малюнком у хорових партіях. Слід звернути увагу на динаміку твору, 

виконання фермат (на паузі, що знімаються і не знімаються). 

 

 

Славим юность 
Російський текст К.Алемасової      Музика В.Моцарта 
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Твір корисний для оволодіння такими диригентсько-виконавськими навичками: 

звуковедення пружне legato, розмежування функцій рук (почергові вступи, затримки 

однієї руки на витриманих звуках при одночасному диригуванні іншою), виконання 

фермати в кінці твору, що знімається. 

 
Mater amabilis 

Музика В.Моцарта 
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Диригентський жест – legato. Слід звернути увагу на особливості музичного 

фразування й ритміки, що обумовлені самостійністю хорових голосів (розмежування 

функцій рук). 

 

 

Утро 
Вірші О.Годова       Музика Д.Бортнянського 
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Основні диригентські завдання: звуковедення legato, розмежування функцій рук, 

яке пов’язане з ритмікою, особливостями підтекстовки, мелодичним фразуванням  

(витримані звуки в одній партії, рухлива мелодія – в іншій).  

Фрагмент із «Херувимської №7». У зв’язку з використанням іншого тексту 

змінена назва твору. 

 

 

 

Сон 
Вірші К.Аксакова      Музика Д.Бортнянського 

 

Повільно 
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2. Ты напевы райських песен 

Рассыпаешь надо мной; 

Ты поешь: мой мир чудесен, 

Улетим туда со мной!.. 

3. Ты поешь, и это пенье 

Наполняет душу мне: 

В ней тоска, в ней сожаленье 

По далекой стороне. 

 

 

Ліричний характер твору потребує диригентського жесту – м’яке legato. 

Рекомендується звернути увагу на динаміку твору, музичне фразування та ритмічні 

структури у хорових партіях, що потребує розмежування функцій рук при управлінні 

хоровими голосами. 

Фрагмент із «Херувимської №3». У зв’язку з використанням іншого тексту 

змінена назва твору. 

Распев 
Фрагмент із «Літургії» 

Музика П.Чайковського 

Перекладення для хору П.Левандо 

Повільно 
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Глибокий духовний зміст даного твору, виразність його музичної мови, характер 

вимагають від диригента наспівного жесту legato. Основні диригентсько-виконавські 

завдання: показ у повільному темпі різноманітної динаміки; розмаїття ритміки хорових 

голосів (розмежування функцій рук); виконання фермат, що знімаються. 
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Ой у полі жито 
Українська народна пісня 

Обробка С.Орфєєва 

 

Повільно 
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При роботі над твором слід звернути особливу увагу на пошуки диригентсько-

виконавських засобів, які найбільш точно передають драматичний зміст тексту і 

проникливий характер музики. Так, скорботний оповідальний характер першого і 

другого куплетів змінюється наспівним драматичним звучанням мішаного хору в 

третьому куплеті («Ой як вийшла мила»). Закінчення (кода) твору не повинно 

повторювати виконавського плану першого куплету. Слід звернути увагу на 

розмежування функцій рук на протязі всього твору, диригуючи двома руками. 
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Твори з супроводом 
 

Ау, ау! 
Вірші О.Дітеріхса      Музика В.Дементьєва 

 

Рухливо 
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Диригентський жест – легке legato. Твір може бути використаний для 

вироблення навички розмежування функцій рук (у заспіві: хор – ліва рука, музичний 

супровід – права рука; у приспіві: сопрано – ліва рука;  альти –права рука; музичний 

супровід – взаємозамінність рук). 
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Цвіркун 
Вірші П.Беранже      Музика Ж.Рамо 

 

Рухливо 
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Диригентський жест – legato. Твір корисний для роботи над розмежуванням 

функцій рук у відповідності з голосоведенням у хорових партіях. 

Комбінований жест («зняття» – «дихання») повинен бути м’яким, відповідно до 

характеру твору, але в той же час досить чітким, щоб забезпечити збереження єдиного 

рухливого темпу твору. 



74 

До-ре-мі 
Хор із мюзиклу «Звуки музики» 

Російський текст М.Цейтліної     Музика  Р.Роджерса 

 

Помірно 
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Основні диригентські труднощі: оволодіння жестом legato (м’яке та пружке), 

відповідно до змін характеру звуковедення; показ різноманітної динаміки; 

розмежування функцій рук (соло, хор, музичний супровід). 

 



78 

Куявяк 
Польська народна пісня 

Російський текст      Перекладення для хору 

К.Алемасової       М.Нахімовського 

 

Рухливо 

 



79 

 
 

 

Даний твір корисний для розвитку емоційності студента. Основні диригентські 

завдання: оволодіння жестом non legato в рухливому темпі, різноманітній динаміці; 

розмежування функцій рук (права – музичний супровід, ліва – соло – у заспіві; у 

приспіві – ліва – сопрано, альт;  права – тенор, бас; музичний супровід – 

взаємозамінність рук). 
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Колыбельная 
Вірші народні       Музика О.Гречанінова 

 

Спокійно 
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Ліричний характер твору потребує диригентського жесту – наспівне legato. Слід 

звернути увагу на особливості музичного фразування й динаміки. Показ дихання 

здійснюється комбінованим жестом («зняття» – «вступ»). Рекомендується 

розмежування функцій рук (ліва рука – хор; права рука – музичний супровід). 
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Заря лениво догорает 
Вірші С.Надсона      Музика Ц.Кюї 

 

Рухливо 

 



83 

 
 

Основні диригентські завдання: легке legato у поєднанні з показом різних 

динамічних відтінків; розмежування функцій рук в залежності від голосоведення і 

різного ритмічного малюнку  хорових партій, музичного супроводу. 
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Катит весна 
Вірші Г.Гейне        Музика П.Чеснокова 

 

Повільно. Велично 
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Диригентський жест повинен відповідати  характеру даного твору: насичене  

(І,ІІІ частини) та легке (ІІ частина) legato у поєднанні з показом різних динамічних 

нюансів. 

Рекомендується розмежування функцій рук у відповідності з ритмічним малюнком 

хорових голосів і музичного супроводу. 
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Парижское танго 
Німецький текст Г.Бушора      Музика К.Брюна 

Переклад М.Підберезівського      Перекладення для хору 

         Т.Овчиннікової  

 

У темпі танго 
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89 

 



90 

 



91 

 
 

Насичене звучання мішаного хору, багаточисельні дроблені вступи на різних 

долях такту потребують вольового диригентського жесту. Слід звернути увагу на 

особливості характеру звуковедення, музичного фразування та пов’язані з цим покази 

дихання і вступів хоровим партіям відповідним диригентським жестом  (non legato, 

legato). 
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Калинонька 
Вірші С.Алєксєйцева       Музика М.Черниша 

 

Помірно 

 



93 

 



94 

 
Ліричний характер пісні вимагає диригентського жесту legato. Основні 

диригентсько-виконавські труднощі: самостійна виразна роль супроводу, показ 

хоровим партіям різноманітних динамічних відтінків, зняттів і вступів на різних долях 

такту – все це потребує розмежування функцій рук. Важливо досягти необхідної 

емоційності й свободи в управлінні хором. 



95 

Маричка 
Вірші М.Ткача        Музика С.Сабадаша 

Переклад В.Татарінова       Перекладення для хору 

         Г.Фармаковського 

  

Спокійно 

 



96 

 



97 
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Диригентський жест – legato – повинен відповідати ліричному характеру даного 

твору та  відтворювати різні динамічні нюанси. 

Рекомендується розмежування функцій рук у відповідності з ритмічним 

малюнком та голосоведенням у соліста, в хорі, музичному супроводі. 



99 

На потоці, коло броду 
Вірші Г.Гайсинюка      Музика О.Глушицької 

 

Не поспішаючи 
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101 

 
 

Твір корисний для розвитку навички рухливої самостійності кожної руки в 

управлінні хоровими голосами, музичним супроводом. 

Диригентський жест – legato. 



102 

Мы поем веселья песни 
Хор із опери «Викрадення із Сералю» 

Вірші К.Алемасової     Музика В.Моцарта 

       Перекладення для дитячого хору 

        С.Благообразова 
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104 

 



105 

 



106 
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Характер звуковедення – legato.  

Рекомендується розмежовувати руки: лівою рукою «утримувати» половинні 

тривалості в хорі, а правою вести акомпанемент; відтворювати в жесті ритмічний 

малюнок, голосоведення хорових партій та музичного супроводу. 
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Янка 
Білоруська народна пісня 

Обробка О.Туренкова 

 

Помірно швидко 

 



109 

 



110 

 
 

Основні виконавські завдання: звуковедення пружне legato, комбінований жест, 

розмежування функцій рук (затримка однієї руки на витриманих звуках при 

одночасному тактуванні іншою). 
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Улетай на крыльях ветра 
Хор із опери «Князь Ігор» 

Музика О. Бородіна 

 



112 

 



113 

 



114 

 



115 

 



116 

 
 

Відносно складний за своїм емоційним змістом твір, який ставить перед 

диригентом ряд технічних завдань: відтворення в диригентському жесті різноманітної 

ритмічної фактури хорових партій і супроводу, динаміки, що змінюється (контрастної). 

 



117 

Песня о мечте 
Вірші В.Степанова       Музика В. Чернишова 

         Перекладення для хору 

         І.Гейнріхса 

 

Помірно 
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119 

 



120 

 



121 

 



122 

 



123 

 



124 

 
 

Піднесений, наспівний характер твору потребує диригентського жесту – глибоке 

legato. Диригентсько-виконавські завдання: показ хоровим голосам різночасових 

вступів, зняттів у різноманітній динаміці. 

Рекомендується розмежовувати функції рук в управлінні хоровими голосами та 

звернути увагу на виразне значення складного за своєю ритмічною структурою 

музичного супроводу. 

 
Quando corpus morietur 
частина №12 із кантати «StabatMater» 

Музика Дж.Перголезі 

 



125 

 



126 

 
Звуковедення – legato. 

Поліфонічна фактура хору, самостійна виразна роль музичного супроводу – все 

це потребує розмежування функцій рук в управлінні хоровими голосами і музичним 

супроводом, певної свободи диригентського жесту. 



127 

Куrіе 
частина із «St.Aloisius - Messe» 

Музика Дж.Грубера 

Перекладання для хору 

Г.Ластовченко 

 



128 

 



129 

Варіант партитури для чотирьохголосного складу хору 

 
Диригентський жест – legato. Основні диригентські труднощі: показ хоровим 

партіям вступів та зняттів на різних долях такту (поліфонічна фактура), розмежування 

функцій рук в управлінні хоровими голосами і музичним супроводом (взаємозамінність 

рук). 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 



130 

Пливе човен 
Вірші народні        Музика М.Лисенка 

 

Не поспішаючи 

 

 



131 

 



132 

 



133 

 



134 

 



135 

 



136 

 
 

Ліричний характер пісні потребує плавного, спокійного диригентського жесту 

legato. 

Необхідно показати контрастну динаміку і звернути увагу на ритмічну 

структуру, голосоведення в хорових партіях та супроводі.  

Рекомендується розмежування функцій рук. 



137 

Задремали волны 
№4 із циклу «Шість хорів» 

Вірші Р.К.        Музика С.Рахманінова 

                   Перекладення для хору 

         О.Кожевнікова 

Помірно 
 

 



138 

 



139 

 
 

Основні диригентські труднощі: показ звуковедення legato в різних нюансах, 

розмежування функцій рук в управлінні хоровими партіями і музичним супроводом. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі. 



140 

Летите, голуби! 
Із кінофільму «Ми за мир!» 

Вірші М.Матусовського        Музика І.Дунаєвського 

 

Помірно рухливо 

 



141 

 



142 

 



143 

 
 

 



144 

 



145 

 
 

 

Характер звуковедення – legato, яке передає радісний характер пісні. Вступи 

хору, музичному супроводу на різні долі такту (повні та дроблені), енергійні чіткі 

зняття на другій, третій, четвертій долях такту (не перетримуючи на паузі), показ 

різноманітної динаміки у відповідності зі змістом куплетів, розмежування функцій рук 

у відповідності з ритмічним малюнком у хорових партіях, музичному супроводі – такі 

основні виконавсько-диригентські завдання. Твір корисний для розвитку емоційності 

студента. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі. 



146 

 

ДОДАТКИ 

Позначення, що використовуються в музичній літературі 

 

І. ТЕМПИ (За метрономом) 
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ІІ. ДИРИГЕНТСЬКІ СХЕМИ 
 

 

 

У швидких темпах «на два» (подовжений рух) 

У швидких темпах «на три» У швидких темпах «на чотири» 

Чотиридольний метр Шестидольний метр 

Складні метри 

Дводольний метр Тридольний метр 

Складні метри 

Прості метри 

Дев'ятидольний метр Дванадцятидольний метр 

Мішані метри 
П'ятидольний метр (2+3) П'ятидольний метр (3+2) 

1. Диригентські схеми дано для правої руки. (Рухи для лівої руки мають дзеркальний вигляд) 



148 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК ТВОРІВ 
 

«Куrіе». частина із «St.Aloisius - Messe». Музика Дж.Грубера.  

Перекладення для хору. Г.Ластовченко .................................................... 127 

«Mater amabilis». Музика В.Моцарта................................................................. 59 

«Miserere». Музика А.Лотті ................................................................................ 33 

«Quando corpus morietur». частина №12 із кантати «StabatMater».  

Музика Дж.Перголезі .................................................................................. 124 

«Аллилуйя». Музика О.Кожуховської ................................................................ 26 

«Ау, ау!» Вірші О.Дітеріхса. Музика В.Дементьєва ......................................... 69 

«Венеция ночью». Вірші О.Фета. Музика С.Танєєва ....................................... 22 

«Веснянка». Українська народна пісня. Обробка О.Яковчука ......................... 27 

«Вечер». Вірші Д.Тонського. Музика О.Алябьєва. Перекладення для хору 

О.Салоннікової ............................................................................................. 7 

«Вечерняя песня». Вірші О.Плєщєєва. Музика М.Мусоргського.  

Перекладення для хору Є.Леонова ............................................................. 46 

«Всех цветочков боле». Вірші І.Дмитрієва. Музика О.Алябьєва .................... 54 

«Девчонка везла воду». Вірші В.Вікторова. Музика В.Мураделі ................... 24 

«Дивная новина». Колядка. Обробка А.Гнатишина ........................................ 16 

«До двору, женчики». Українська народна пісня. Обробка Р.Скалецького ... 19 

«До-ре-мі». Хор із мюзиклу «Звуки музики». Російський текст  

М.Цейтліної. Музика  Р.Роджерса ........................................................... 74 

«Дружба». Російський текст Е.Александрової. Музика Л.ван Бетховена ...... 13 

«За річкою, за Дунаєм». Українська народна пісня. Обробка М.Леонтовича ... 17 

«Задремали волны». №4 із циклу «Шість хорів». Вірші Р.К. Музика 

С.Рахманінова. Перекладення для хору О.Кожевнікова ......................... 137 

«Занялася заря». Вірші І.Сурикова. Музика В.Сокольського ........................... 11 

«Заря лениво догорает». Вірші С.Надсона. Музика Ц.Кюї .............................. 82 

«Калинонька». Вірші С.Алєксєйцева. Музика М.Черниша ............................... 92 

«Канцонетта». Музика Л.Піччині. Перекладання для хору П.Левандо ............ 43 

«Катит весна». Вірші Г.Гейне. Музика П.Чеснокова......................................... 84 

«Колыбельная». Вірші народні. Музика О.Гречанінова ................................... 80 

 «Куявяк». Польська народна пісня. Російський текст К.Алемасової  

Перекладення для хору М.Нахімовського .................................................. 78 

«Лесная ночь». Вірші П.Хейзе. Російський текст К.Алемасової.  

Музика Й.Брамса.  ....................................................................................... 44 

«Летите, голуби!» Із кінофільму «Ми за мир!». Вірші М.Матусовського.  

Музика І.Дунаєвського ................................................................................ 140 

«Липы снова цветут». Німецька народна пісня. Російський текст  

В.Вікторова. Обробка Г.Струве................................................................ 8 

«Лянок». Білоруська народна пісня. Обробка С.Грибкова ............................... 14 

«Маричка». Вірші М.Ткача. Музика С.Сабадаша. Переклад В.Татарінова.  

Перекладення для хору Г.Фармаковського ............................................... 95 

«Мы поем веселья песни». Хор із опери «Викрадення із Сералю». Вірші 

К.Алемасової. Музика В.Моцарта. Перекладення для дитячого  

хору С.Благообразова .................................................................................. 102 

«На вулиці скрипка грає». Українська народна пісня. Обробка  

С.Калюжного ............................................................................................... 20 



149 

«На потоці, коло броду». Вірші Г.Гайсинюка. Музика О.Глушицької ............. 99 

«На севере диком». Вірші М.Лермонтова. Музика О.Даргомижського ........ 23 

«Над річкою бережком». Українська народна пісня.  

Обробка М.Леонтовича .............................................................................. 32 

«Не бушуйте, ветры буйные». Російська народна пісня.  

Обробка О.Юрлова ...................................................................................... 48 

«Нет мне отрады». Вірші Б.ЗалесськогО. Переклад на російську мову 

О.Машистова. Музика ФШопена. Перекладення для хору П.Левандо .. 56 

«Ноктюрн». Вірші Р.Рождественського. Музика А.Бабаджаняна.   

Перекладення для хору В.Моделя ............................................................... 38 

«Ночь отошла». Російський текст П.Богданова. Музика Й.–С.Баха ............. 47 

«Ой летіла горлиця». Українська народна пісня.  

Обробка Б.Лятошинського ......................................................................... 41 

«Ой рана на Йвана». Білоруська народна пісня. Обробка О.Прохорова ........ 37 

«Ой у полі жито». Українська народна пісня. Обробка С.Орфєєва ................ 66 

«Ой ходить сон». Українська народна пісня. Обробка М.Макоди ................... 5 

«Осінь починається». Вірші М.Лисича. Музика Ю.Щуровського ................... 12 

«Осінь». Вірші Д. Павличка. Музика Ж.Колодуб ................................................ 29 

«Парижское танго». Німецький текст Г.Бушора. Переклад М.Підберезівського. 

Музика К.Брюна. Перекладення для хору Т.Овчиннікової ....................... 87 

«Певец». Силезька народна пісня. Російський текст М.Павлової ................... 6 

«Песня о криницях». Вірші В.Карпенка. Музика А.Ешпая .............................. 49 

«Песня о мечте». Вірші В.Степанова. Музика В. Чернишова.  

Перекладення для хору І.Гейнріхса ............................................................ 117 

«Пливе човен». Вірші народні. Музика М.Лисенка ........................................... 130 

«Подоляночка». Українська народна пісня. Обробка Л.Ревуцького ............... 18 

«Посмотрите-ка, добрые люди». Російська народна пісня. Обробка  

М.Римського-Корсакова ............................................................................. 55 

«Пролісок». Вірші В.Сосюри. Музика Г.Майбороди .......................................... 52 

«Распев». Фрагмент із «Літургії». Музика П.Чайковського. Перекладення  

для хору П.Левандо ...................................................................................... 64 

«Свята ніч». Текст оригіналу Й.Мора. Музика Ф.Грубера. Перекладення  

для хору Л.Байди .......................................................................................... 34 

«Славим юность». Російський текст К.Алемасової. Музика В.Моцарта ..... 57 

«Сон». Вірші К.Аксакова. Музика Д.Бортнянського.......................................... 62 

«Улетай на крыльях ветра». Хор із опери «Князь Ігор».  

Музика О. Бородіна ..................................................................................... 111 

«Улетали лебеди». Вірші В.Приходько. Музика О.Туманян ............................. 35 

«Утренний привет». Із циклу «Прекрасна мельничиха». Вірші В.Мюллера.  

Музика Ф.Шуберта. Перекладення для хору В.Самаріна ....................... 10 

«Утро». Вірші О.Годова. Музика Д.Бортнянського ........................................... 60 

«Цвіркун». Вірші П.Беранже. Музика Ж.Рамо ................................................. 71 

«Чуєш, брате мій». Українська народна пісня. Обробка К.Стеценка ............ 50 

«Щедрик». Українська народна пісня. Обробка М.Леонтовича ...................... 30 

«Янка». Білоруська народна пісня. Обробка О.Туренкова ................................ 108 



150 

ЗМІСТ 

 
Частина І 

Розмежування функцій рук 

 

Твори без супроводу 
 

«Ой ходить сон». Українська народна  

пісня. Обробка М.Макоди .................. 5 

«Певец». Силезька народна пісня.  

Російський текст М.Павлової ............. 6 

«Вечер». Вірші Д.Тонського. Музика 

О.Алябьєва. Перекладення для хору 

О.Салоннікової .................................... 7 

«Липы снова цветут». Німецька  

народна пісня. Російський текст 

В.Вікторова. Обробка Г.Струве ......... 8 

«Утренний привет». Із циклу «Прекрасна 

мельничиха». Вірші В.Мюллера.  

Музика Ф.Шуберта. Перекладення  

для хору В.Самаріна ............................ 10 

«Занялася заря». Вірші І.Сурикова.  

Музика В.Сокольського ...................... 11 

«Осінь починається». Вірші М.Лисича.  

Музика Ю.Щуровського ..................... 12 

«Дружба». Російський текст 

Е.Александрової. Музика  

Л.ван Бетховена ................................... 13 

«Лянок». Білоруська народна пісня.  

Обробка С.Грибкова ............................ 14 

«Дивная новина». Колядка. Обробка 

А.Гнатишина ........................................ 16 

«За річкою, за Дунаєм». Українська  

народна пісня. Обробка  

М.Леонтовича ...................................... 17 

«Подоляночка». Українська народна  

пісня. Обробка Л.Ревуцького ............. 18 

«До двору, женчики». Українська  

народна пісня.  

Обробка Р.Скалецького ...................... 19 

«На вулиці скрипка грає».  

Українська народна пісня.  

Обробка С.Калюжного ........................ 20 

«Венеция ночью». Вірші О.Фета.  

Музика С.Танєєва ................................ 22 

«На севере диком». Вірші М.Лермонтова. 

Музика О.Даргомижського ................ 23 

«Девчонка везла воду». Вірші  

В.Вікторова. Музика В.Мураделі ...... 24 

«Аллилуйя». Музика О.Кожуховської ..... 26 

«Веснянка». Українська народна пісня.  

Обробка О.Яковчука ........................... 27 

«Осінь». Вірші Д. Павличка. Музика 

Ж.Колодуб ............................................ 29 

«Щедрик». Українська народна пісня.  

Обробка М.Леонтовича ....................... 30 

«Над річкою бережком».  

Українська народна пісня.  

Обробка М.Леонтовича ....................... 32 

«Miserere». Музика А.Лотті ..................... 33 

«Свята ніч». Текст оригіналу Й.Мора.  

Музика Ф.Грубера. Перекладення  

для хору Л.Байди ................................. 34 

«Улетали лебеди». Вірші В.Приходько.  

Музика О.Туманян ............................... 35 

«Ой рана на Йвана».  

Білоруська народна пісня.  

Обробка О.Прохорова ......................... 37 

«Ноктюрн». Вірші Р.Рождественського. 

Музика А.Бабаджаняна.   

Перекладення для хору В.Моделя ...... 38 

«Ой летіла горлиця».  

Українська народна пісня.  

Обробка Б.Лятошинського .................. 41 

«Канцонетта». Музика Л.Піччині.  

Перекладання для хору П.Левандо .... 43 

«Лесная ночь». Вірші П.Хейзе. Російський 

текст К.Алемасової. 

Музика Й.Брамса. ................................ 44 

«Вечерняя песня». Вірші О.Плєщєєва.  

Музика М.Мусоргського.  

Перекладення для хору Є.Леонова ..... 46 

«Ночь отошла». Російський текст 

П.Богданова. Музика Й.–С.Баха ......... 47 

«Не бушуйте, ветры буйные».  

Російська народна пісня.  

Обробка О.Юрлова .............................. 48 

«Песня о криницах». Вірші В.Карпенка.  

Музика А.Ешпая .................................. 49 

«Чуєш, брате мій».  

Українська народна пісня.  

Обробка К.Стеценка ............................ 50 

«Пролісок». Вірші В.Сосюри.  

Музика Г.Майбороди .......................... 52 

«Всех цветочков боле».  

Вірші І.Дмитрієва.  

Музика О.Алябьєва.............................. 54 

«Посмотрите-ка, добрые люди».  

Російська народна пісня.  

Обробка М.Римського-Корсакова ...... 55 

«Нет мне отрады». Вірші Б.Залесського. 

Переклад на російську мову 



151 

О.Машистова. Музика Ф.Шопена.  

Перекладення для хору П.Левандо ..... 56 

«Славим юность». Російський текст 

К.Алемасової. Музика В.Моцарта ...... 57 

«Mater amabilis». Музика В.Моцарта ...... 59 

«Утро». Вірші О.Годова. Музика 

Д.Бортнянського ................................... 60 

«Сон». Вірші К.Аксакова. Музика 

Д.Бортнянського ................................... 62 

«Распев». Фрагмент із «Літургії».  

Музика П.Чайковського.  

Перекладення для хору П.Левандо ..... 64 

«Ой у полі жито». Українська народна  

пісня. Обробка С.Орфєєва ................... 66 

 

Твори з супроводом 
 

«Ау, ау!» Вірші О.Дітеріхса.  

Музика В.Дементьєва .......................... 69 

«Цвіркун». Вірші П.Беранже.  

Музика Ж.Рамо ..................................... 71 

«До-ре-мі». Хор із мюзиклу «Звуки  

музики». Російський текст  

М.Цейтліної. Музика  Р.Роджерса ...... 74 

«Куявяк». Польська народна пісня.  

Російський текст К.Алемасової  

Перекладення для хору 

М.Нахімовського .................................. 78 

«Колыбельная». Вірші народні.  

Музика О.Гречанінова ......................... 80 

«Заря лениво догорает». Вірші С.Надсона. 

Музика Ц.Кюї ....................................... 82 

«Катит весна».  

Вірші Г.Гейне.  

Музика П.Чеснокова ............................ 84 

«Парижское танго».  

Німецький текст Г.Бушора.  

Переклад М.Підберезівського.  

Музика К.Брюна.  

Перекладення для хору  

Т.Овчиннікової ..................................... 87 

«Калинонька». Вірші С.Алєксєйцева.  

Музика М.Черниша .............................. 92 

«Маричка». Вірші М.Ткача. Музика 

С.Сабадаша. Переклад В.Татарінова.  

Перекладення для хору 

Г.Фармаковського................................ 95 

«На потоці, коло броду».  

Вірші Г.Гайсинюка.  

Музика О.Глушицької ......................... 99 

«Мы поем веселья песни». Хор із опери 

«Викрадення із Сералю». Вірші 

К.Алемасової. Музика В.Моцарта.  

Перекладення для дитячого хору 

С.Благообразова ................................... 102 

«Янка». Білоруська народна пісня.  

Обробка О.Туренкова .......................... 108 

«Улетай на крыльях ветра».  

Хор із опери «Князь Ігор».  

Музика О. Бородіна ............................. 111 

«Песня о мечте». Вірші В.Степанова.  

Музика В. Чернишова.  

Перекладення для хору І.Гейнріхса ... 117 

«Quando corpus morietur».  

Частина №12 із кантати «Stabat Mater». 

Музика Дж.Перголезі .......................... 124 

«Куrіе». Частина із «St.Aloisius - Messe». 

Музика Дж.Грубера. Перекладення  

для хору. Г.Ластовченко ..................... 127 

«Пливе човен». Вірші народні.  

Музика М.Лисенка .............................. 130 

«Задремали волны». №4 із циклу  

«Шість хорів». Вірші Р.К. Музика 

С.Рахманінова. Перекладення  

для хору О.Кожевнікова ..................... 137 

«Летите, голуби!». Із кінофільму  

«Ми за мир!».  

Вірші М.Матусовського.  

Музика І.Дунаєвського ....................... 140 

 

ДОДАТКИ ................................................ 146 

АЛФАВІТНИЙ  

ПОКАЖЧИК ТВОРІВ ...................... 148 
 

 



152 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання 

 

Укладач: 

СТЕФІНА Надія Василівна 
 

 

ХРЕСТОМАТІЯ  

З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ 
 

навчально-методичний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів 
 

 

 

Випуск ІІ 

 

Частина 1 
 

Третє видання 
 

 

Комп’ютерна верстка С. П. Цьома 

 

Підп. до друку 14.11.2016. 

Формат 60×84/8. Гарнітура Times New Roman. Папір офсетний.  

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 13,4. Ум. фарб.-відб. 13,4.  

Обл.-вид. арк. 17,1. Тираж 100 пр. Зам. № 75-1 
 

 

Видавець і виготовлювач: 

ФОП Цьома С.П.. 40002, м. Суми, вул. Роменська, 100. 

Тел.: 066-293-34-29. 

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 

серія ДК, № 5050 від 23.02.2016. 
 


