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Х 93        Хрестоматія з хорового диригування : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів : 

випуск ІІ. Частина 2, 2-ге видання / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : 

СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 161 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 ІІ 

Темпи. Фермати. 
 

Твори без супроводу 
 

Ах, не одна во поле дороженька 

Російська народна пісня 

Обробка П.Богданова 

Наспівно 

 
 

Ліричний характер пісні потребує плавного, спокійного диригентського жесту 

legato. Необхідно ретельно показати динамічні нюанси, звернути увагу на поліфонічну 

фактуру твору (розмежування функцій рук). 

 



6 

 

Один твой взгляд 
Російський текст       Музика Л.Бетховена 

О.Машистова 

 

 

 

 

Диригентський жест – legato – повинен передати ліричний характер твору. 

Рекомендується звернути увагу на динаміку, повільний темп твору, точний показ 

ритмічного малюнку хорових голосів (розмежування функцій рук), а також на правильне 

виконання фермати, що знімається в кінці твору («тает»). 
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Где ты, колечко? 
Грецька народна пісня 

Російський текст Е.Александрової     Обробка В.Соколова 

Не поспішаючи, м’яко 

 
Нескладний приклад управління жіночим хором, корисний для оволодіння жестом 

legato у повільному темпі, в нюансах mf, crescendo, diminuendo. Cлід звернути увагу на 

виконання фермати, що знімається (в кінці твору), на цезури, голосоведення в хорових 

партіях. 
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Праздник хора 
Вірші І.Крауса        Музика К.Глюка 

Російський текст Е.Котляр      Перекладення для хору 

         Г.Бекмана 

 

 

Основні виконавські труднощі: яскраве звучання хору, чіткі зняття  на різних долях 

такту. 

Важливо добитись збереження єдиного характеру жесту – non legato і єдиного 

темпу в різноманітній динаміці. 
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Котику сіренький 
Українська народна пісня 

Обробка Є.Валя 

 
 

Ліричний характер даного твору може бути переданий диригентським жестом – 

м’яке legato. Необхідно звернути увагу на точний показ різночитань (поліфонічна 

фактура) в хорових партіях в різній динаміці і у різних темпах, на виконання тріолей, 

фермати, що знімається (в кінці твору). 
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Домик над рекой 
Російський текст Т.Сікорської      Музика С.Ферстера 

        Обробка для хору О.Широкова 
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Твір має ряд виконавсько-диригентських труднощів: зміну темпів, контрастну 

динаміку, фермату, що не знімається («сыне»), синкопований ритм, різночитання в 

хорових партіях. 

Диригентський жест – legato. 
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Легенда 
Вірші О.Плєщєєва      Музика П.Чайковського 
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Твір ставить перед студентом різноманітні технічно-виконавські завдання: 

розкриття емоційного образу твору з допомогою різноманітного диригентського жесту – 

глибокого і більш енергійного (кульмінація) legato у відповідності зі змістом тексту, показ 

контрастної динаміки, вступів і зняттів хору на різних долях такту в різних темпах. 

Твір корисний для розвитку емоційності студента. Рекомендується для 

диригування у другому півріччі навчального року. 
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Ой дівчина-горлиця 
Українська народна пісня 

Обробка В.Пучка 
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Жартівливий характер пісні потребує жесту – легке non legato. 

Необхідно ретельно показати контрастну динаміку, звернути увагу на темпові 

зміни, ритміку хорових голосів (розмежування функцій рук), фермату, що не знімається 

(«побачив») і що знімається («дуже») в кінці твору. 

 

 

 

Ой ти, жайворонку 
Українська народна пісня 

Обробка С.Герасимчука 

Помірно  
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Ліричний, задушевний характер пісні повинен бути переданий плавним, спокійним 

диригентським жестом legato. 

Слід звернути увагу на зміни темпу, контрастну динаміку, співставлення жіночої та 

чоловічої груп з мішаним хором. 
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Яблонька 
Вірші О.Максаєва       Музика М.Парцхаладзе 

Не поспішаючи 
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Контрастність темпів, різноманіття динаміки, різні види вступів і зняттів хорових 

голосів – такі складнощі виконання цього твору. 
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Серенада 
Вірші О.Фета        Музика С.Танєєва 

 

Повільно 
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Основні диригентські завдання: досягти виразного і технічно правильного 

виконання фермат, що не знімаються («дитя»; «ночи») і що знімається в кінці твору 

(«дитя»); показати різноманітні зміни динаміки в єдиному повільному темпі  в 

звуковеденні legato. Слід звернути увагу на ритміку хорових партій (розмежування 

функцій рук). 

 

 

Соловей 
 

Вірші О.Дельвіга       Музика О.Алябьєва 
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22 

 
 

Твір корисний для роботи над різними, часто контрастними темпами, динамікою. 

Певні труднощі полягають у застосуванні комбінованого жесту на різних долях такту 

(«зняття» – «вступ»). Слід звернути увагу на точність зняттів перед паузою; правильне 

виконання фермат, що знімаються в різних темпах; голосоведення в хорових партіях. 

Характер диригентського жесту повинен змінюватись у відповідності зі змістом 

куплетів, їх контрастною динамікою, темпами. 

 

Журавель 
Українська народна пісня 

Обробка Р.Скалецького 
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Основні виконавсько-технічні завдання: диригентський жест – non legato, що 

змінюється в залежності від динаміки звучання хору – від легкого до більш пружкого в 

різних темпах; точне виконання ауфтактів; чітке розмежування функцій рук у зв’язку з 

елементами поліфонічного викладення голосів (витримані звуки – ліва рука; мелодія – права 

рука). 
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Достойно есть 
Музика П.Чайковського 

Перекладення для хору 

В.Ільїна 

Помірно 
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Диригентський жест – legato, який змінюється в залежності від динаміки звучання 

хору – від глибокого до більш енергійного. Особливу увагу необхідно звернути на: 

голосоведення в хорових партіях (поліфонічна фактура), що потребує розмежування 

функцій рук; динамічну палітру духовного твору; чітке виконання фермат. 

 



27 

Ой співаночки мої 
Українська народна пісня 

Обробка С.Людкевича 

 



28 

 

 

Твір має ряд виконавських труднощів: зміну темпів, співставлення звучання різних 

хорових голосів, контрастну динаміку. 

Рекомендується звернути увагу на розмежування функцій рук. 

 



29 

Молодичка-чарівничка 
Українська народна пісня 

Вірші І.Кутеня       Музика А.Кос-Анатольського 

Обробка З.Массарського 

Помірно, спокійно 

 



30 

 



31 

 
Твір ставить перед студентом різноманітні диригентсько-виконавські 

завдання:розкриття емоційного образу твору, показ складного ритмічного малюнку 

(поліфонічне викладення) в хорових голосах, в різних  темпах і різноманітній динаміці. 

Все це потребує певної свободи, рухливості  диригентського жесту, прояву творчої 

активності студента. 



32 

Маринонька 
Українська народна пісня 

Обробка Б.Фільц 

 



33 

 



34 

 

 

 

Даний твір – приклад управління жіночим хором з солістом, корисний також для 

оволодіння диригентським жестом legato у різних темпах, у нюансах рр, р, mp, mf, f. 

Рекомендується звернути увагу на розмежування функцій рук у зв’язку з 

голосоведенням у соліста і в хорових партіях. 



35 

О, приди ко мне 
Російський текст Л.Попової       Музика Й.-С.Баха 

 
 

Диригентський жест – legato – повинен передати ліричний характер твору. 

Необхідно звернути увагу на повільний темп, динаміку (p, pp) твору, на точний 

показ різночитань в хорових голосах («дай мне мир...»). 



36 

Гризельда 
Французька народна пісня 

Автор перекладу невідомий     Обробка О.Архангельського 

 

 

Швидкий темп, рухливий характер твору потребує жесту – легке legato. 

Рекомендується вибудовувати динамічний план твору у відповідності до музичного 

фразування та звернути увагу на ритміку хорових голосів в кінці куплету, чітке виконання 

фермати, що знімається. 

 



37 

Привет зиме 
Вірші П.Вяземського       Музика М.Анцева 

Помірно 

 
 

Написаний в характері російської народної пісні, твір потребує м’якого й 

енергійного legato, відповідно до динаміки, агогічних змін, музичного фразування в 

цілому. Слід звернути увагу на виконання фермати, що не знімається («яркие..»). 



38 

Сосна 
Вірші М.Лермонтова       Музика С.Танєєва 

                Перекладення для хору 

                  О.Кожевнікова 

 

Основні диригентсько-виконавські труднощі: зміна темпу (агогічна), різночитання 

в хорових голосах, різноманітна динаміка. 

Рекомендується розмежування функцій рук у відповідності з ритмічним малюнком 

в хорових партіях («восход, одна и грустна на утесе горючем...»). 



39 

Утро 
Вірші С.Єсеніна       Музика Р.Бойко 

Спокійно 

 
 

Твір корисний для роботи над різноманітною динамікою. Диригентський жест 

плавний на початку твору, повинен поступово перейти в більш енергійний (crescendo). 

 



40 

Стелися барвінку 
Українська народна пісня 

Обробка М.Лисенка 

 



41 

 

 

В роботі над твором важливо добитись різноманітного диригентського жесту у 

відповідності з характером звуковедення (legato, non legato, staccato) в різних темпах, 

контрастній динаміці. 



42 

Родина моя 
Вірші Ю.Полухіна       Музика М.Парцхаладзе 

 



43 

 

 

Основні диригентсько-виконавські труднощі: жест legato (м’який та енергійний);  

зміна темпів; контрастна динаміка; ритміка хорових партій (розмежування функцій рук) . 

Рекомендується для розучування з більш підготовленими студентами. 



44 

Ой там за яром 
Українська народна пісня 

Обробка М.Лисенка 

 



45 

 
 

Твір ліричного характеру потребує від диригента значної емоційної напруги. Слід 

звернути увагу на такі технічні завдання: показ характеру звуковедення legato в різних 

динамічних відтінках, в єдиному темпі; виконання фермати («яром», «йди»), що не 

знімається. В управлінні хоровими голосами слід звернути увагу на їх мелодичну 

самостійність. 
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Утоптала стежечку 
Вірші Т.Шевченка       Музика Ф.Колесси 

 



47 
 



48 
 



49 

 
 

Великий об’єм твору, різноманітні, часто контрастні нюанси, зміна темпів, 

поліфонічна фактура, потребують від диригента чіткого жесту, швидкої реакції і великої 

активності. 

Рекомендується для вивчення у другій половині навчального року з більш 

підготовленими студентами. 



50 

 

Et incarnatus 
Із месси «Pange lingua» 

Музика Ж.Депре 

 

 

 

 

Твір корисний для роботи над динамікою, нюансами рр, crescendo зокрема, у дуже 

повільному єдиному темпі. Слід звернути увагу на виконання фермат, що знімаються 

(«est.») і що не знімається («sancto»). 



51 

За рекою старый дом 
Музика Й.-С.Баха 

 

Написаний в характері колискової пісні, твір вимагає глибокого legato. 

Певна складність полягає у розмежуванні функцій рук, у зв’язку з ритмікою і 

особливостями підтекстовки хорових голосів (наприклад, ферматою, синкопою і 

розспівом складів). 

Всі куплети рекомендується виконувати piano, в єдиному темпі, також слід 

звернути увагу на виконання фермат, не знімаються («дом», «живут», «вокруг») і 

знімаються («заснут»). 



52 

Хорал 
із «Страстей по Матфею» 

Музика Й.-С.Баха 

Повільно 

 
Нескладний приклад управління мішаним хором, корисний для оволодіння 

диригентським жестом legato у повільному темпі, в нюансах р, рр. 

Слід звернути увагу на фермати, що не знімаються і знімаються (знімати 

комбінованим жестом). 



53 

Хорал 
Музика Й.-С.Баха 

Повільно 

 
 

Диригентський жест – legato – повинен передати духовний характер твору у 

повільному темпі. 

Рекомендується звернути увагу на правильне виконання фермат, що не знімаються 

(затримати обидві руки, потім продовжити диригувати наступну музичну фразу) і що 

знімається (в кінці твору). 



54 

Хорал 
Із мотета №1 

Музика Ф.Мендельсона 
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В роботі над твором важливо звернути увагу на правильне виконання фермат, що 

знімаються (знімати комбінованим жестом «зняття» – «вступ») і не знімаються в єдиному 

темпі. 



56 

Старинный напев 
Музика С.Рахманінова 

Перекладення для хору 

П.Левандо 

Не поспішаючи, спокійно 

 
 

Основні диригентсько-технічні завдання: характер звуковедення legato, в 

повільному темпі, динаміці p, pp, ppp, crescendo, diminuendo; одночасний показ різних 

ритмічних структур хорових партій, фермати в кінці твору, що знімається. 



57 

Пой в восторге русский хор 
Канон 

Вірші М.Вільєгорського,       Музика В.Одоєвського 

П.Вяземського, 

В.Жуковського, 

О.Пушкіна 

Рухливо 

 



58 

 

 
 



59 

 
Крім диригентського жесту non legato, певний інтерес викликає показ 

різноманітних вступів голосів на першу долю такту, різноманітної динаміки в залежності 

від змісту тексту твору в швидкому темпі. 

 

 

O bone Jesu! 
Музика Д.Палестрини 
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Стримано-зосереджений характер твору потребує диригентського жесту – 

глибокого  legato на початку  і енергійного в кінці твору. Основні диригентські завдання: 

показ ритміки хорових голосів, цезур,  контрастної динаміки в єдиному повільному темпі. 
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Вечерняя песня 
Музика Г.Перселла 

 

 



62 

 

 

Диригентський жест – legato. Необхідно звернути увагу на помірний темп твору, 

агогічні зміни (ritenuto, a tempo), почергові вступи жіночої і чоловічої груп мішаного хору 

на першу долю, ритмічний малюнок хорових партій, динамічні відтінки. 

 

Многолетие 
співалось Петру І в дні святкування Ништадського миру (1721 р.) 

Музика невідомого автора ХУІІІ ст. 

Перекладення для хору 

В.Ільїна 

Урочисто 

 



63 

 
 

Твір корисний для оволодіння такими диригентськими навичками: показ хоровим 

голосам ритмічного малюнку (розмежування функцій рук), музичного фразування й 

динаміки в залежності від змісту тексту в єдиному темпі. Урочистий характер твору 

потребує диригентського жесту non legato. 

 

 

Ave Maria 
Музика Я.Аркадельта 

 



64 

 
 



65 

 

 

 

Основне диригентське завдання – звуковедення legato у поєднанні з чітким показом 

вступів і зняттів, контрастної динаміки, фермат (що не знімаються і знімаються) в різних 

темпах. 
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Летняя песнь 
Вірші Ф.Рюккерта       Музика Р.Шумана  

Російський текст Е.Котляр 

 



67 

 



68 

 

 

 

Твір може бути використаний для відпрацювання жесту пружне і м’яке  legato та 

для розвитку емоційності студента. Значну складність спричиняє диригування в різних 

динамічних відтінках, показ вступів і зняттів (звичайні і комбіновані) на різних долях  

такту, виконання фермат, що знімаються, розмежування функцій рук. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

 

 

 

Желтый листочок 
Вірші В.Корізно        Музика Ю.Семеняко 

Переклад з білоруської мови автора 
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70 

 



71 

 



72 

 



73 

 

 

В роботі над твором важливо досягти диригентського жесту legato (м’яке, 

енергійне) у відповідності з характером звуковедення, у контрастній динаміці,  різних 

темпах. 

Певну складність створює показ дихання (в різних темпах) комбінованим жестом 

(«зняття» – «вступ»), розмежування функцій рук відповідно до ритмічного малюнку 

хорових партій. 

 

 

Буря мглою небо кроет 
Вірші О.Пушкіна      Музика О.Даргомижського 

        Перекладення для хору 

        Г.Дмитревського 

Жваво 
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75 

 



76 

 



77 

 

 

 
 

 

 

Основні виконавські труднощі: великий об’єм твору, яскраве звучання хору, 

різноманітна динаміка та ритміка хорових партій, фермата, що не знімається потребують 

вироблення навички диригентської свободи управління мішаним хором. 

Рекомендується для вивчення в другій половині навчального року з більш 

підготовленими студентами. 

 



78 

Кузнец 
із циклу «Дорогій» (шість мішаних хорів) 

Вірші Й.Сладека       Музика Й.Ферстера 

Переклад О.Подольської 
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Диригентський жест – non legato. Твір може бути використаний для роботи над 

контрастною динамікою в різних темпах. 

Необхідно досягти чіткого зняття звуку перед паузами (не перетримувати) та 

чіткого показу дихання в перекликах хорових голосів, що створює певну складність через 

швидкий темп твору. 

 

 

 

Прилетіла перепілонька 
Українська народна пісня 

 

Обробка Л.Ревуцького 
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Твір має ряд диригентсько-виконавських труднощів: великий об’єм (4 куплети), 

емоційна напруга, багатоголосся партитури мішаного хору, характер звуковедення legato 

(м’яке, енергійне), темпові й динамічні зміни, різноманітний ритмічний малюнок хорових 

партій, різноманітні вступи і зняття хорових голосів, фермати (що знімаються), наявність 

ауфтактів. Все це потребує певної диригентсько-виконавської свободи, тому твір 

рекомендується для вивчення у другій половині навчального року з більш підготовленими 

студентами. 

 

 

 

Реве та стогне Дніпр широкий 
Українська народна пісня 

Вірші Т.Шевченка       Обробка В.Іконника 
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86 

 



87 

 
 

Твір великий за об’ємом, складний за виконавським планом, корисний для 

розвитку емоційності студента. Характер диригентського жесту повинен змінюватись у 

відповідності зі змістом текстів куплетів, їх контрастною динамікою. Необхідно звернути 

увагу на ритміку хорових партій, партій солістів (розмежування функцій рук) та 

виконання фермат. 

Рекомендується для вивчення з більш підготовленими студентами у другій 

половині навчального року. 



88 

Твори з супроводом 

 

Весна 
Вірші О.Плеєщєєва       Музика П.Чайковського 

         Перекладення для хору 

          В.Соколова 

 

Швидко, з натхненням 

 



89 

 
 

Диригентський жест – legato. Основні диригентські завдання: показати 

різноманітні зміни темпу й динаміки; добитись виразного і технічно-вірного виконання 

фермат, що не знімаються («привет скорей...») і знімаються («летит»); розмежовувати 

функції рук в управлінні хоровими голосами і музичним супроводом. 
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Цвіте бузок 
Вірші М.Солодченка       Музика О.Іванова 

Повільно  
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95 
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97 

 
 

 

 

 

Твір корисний для роботи над різними, часто контрастними динамічними 

відтінками. Слід звернути увагу на темпові зміни у відповідності зі змістом куплетів та на 

розмежування функцій рук (хор – музичний супровід). 
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Світанок 
Вірші А.Каспрука       Музика В.Верменича 

Повільно  

 



99 
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101 

 



102 
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Твір, складний за своїм виконавським планом, корисний для розвитку емоційності 

студента. 

Характер диригентського жесту повинен змінюватись у відповідності зі змістом 

твору, темповими змінами та контрастною динамікою. 
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Про чудаков 
Вірші Ю.Владімірова       Музика М.Гоголіна 

Дуже швидко 

 



105 
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Основні диригентські завдання: необхідно ретельно показати контрастну динаміку, 

зміни в темпі; звернути увагу на голосоведення і ритмічний малюнок хорових партій,  

музичного супроводу; співставити два характери звуковедення – legato і staccato – у 

диригентському жесті. 
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Колокольчики звенят 
Вірші О.Пушкіна       Музика П.Чеснокова 

Швидко 
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109 

 
 

Веселий характер пісні потребує  диригентського жесту, який змінюється у 

відповідності до змісту твору, його динаміки. 

Твір нескладний за своїм виконавським планом, корисний для розвитку 

емоційності студента. 
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Молодому дирижеру 
Вірші М.Вайнштейн       Музика Є.Леонова 

 



111 
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Твір може бути використаний як матеріал для роботи над різноманітною 

динамікою. Диригентський жест повинен відповідати урочистому характеру твору: 

енергійний, вольовий.Яскравість кульмінації («славный») слід підкреслювати точним 

виконанням витриманого акорду в хорі (ліва рука) на енергійному crescendo, подати 

мелодичну лінію музичного супроводу (права рука) і чітко зняти на першу долю такту 

двома руками. 
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Вальс 
Вірші В.Сарнович       Музика Й.Брамса 

Російський текст Д.Сєдих     Перекладення для хору 

         І.Ліцвенко 
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Звуковедення – legato. Неважкий приклад для управління мішаним хором у 

помірному темпі,  в нюансах р, mp, poco crescendo, poco diminuendo.  

Необхідно комбінованим жестом чітко показати дихання хору після вступу 

музичного супроводу (4 такт) та знімати хор в кінці куплетів. 
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Откуда приятный и нежный тот звон 
Хор із опери «Чарівна флейта» 

         Музика В.Моцарта 
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Для даного твору характерне співставлення двох штрихів (характерів 

звуковедення) – пружкого legato і staccato. 

Рекомендується звернути увагу на динамічну палітру хору,  правильне виконання 

фермати («жизнь»), що не знімається, голосоведення в хорових партіях та музичному 

супроводі. 
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AgnusDei 
        Музика Дж.Грубера 
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Звуковедення – legato. 

Певна складність для диригування зумовлена поліфонічною фактурою твору, 

зміною темпів,  різноманітністю динаміки. 

Основні диригентсько-виконавські завдання: передати в диригентському жесті 

контрастність темпів, динамічну палітру, різні види вступів і зняттів хорових голосів. 
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Розлилися круті бережки 
Українська народна пісня 

         Обробка М.Лисенка 

 

Помірно 
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Диригентський жест – non legato в залежності від динаміки звучання хору – від 

легкого до енергійного. Особливу увагу потрібно звернути на точне виконання акцентів та 

фермат, що не знімаються («Гей...») і знімаються («Не журитися»; «Не змарніла»). 
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Мне ли, молодцу... 
Вірші О.Кольцова       Музика М.Балакірєва 
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Рухливий, танцювальний характер твору вимагає диригентського жесту – non 

legato, в залежності від динаміки – легкого та більш енергійного. Слід звернути увагу на: 

темпові зміни; елементи поліфонічного викладу (підголоски, імітація), які потребують  

чіткого розмежування функцій рук; фермати, що знімаються. 
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Гомонить земля піснями 
Вірші М.Сингаївського       Музика В.Верменича 

Швидко  
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Твір має ряд диригентсько-виконавських труднощів: зміну темпів, співставлення 

звучання чоловічого, жіночого і мішаного хорів,  контрастну динаміку, складний за 

ритмічною структурою музичний супровід. 

В роботі над твором важливо досягти різноманітного диригентського жесту у 

відповідності з характером  звуковедення (legato, non legato), темпом, динамікою. 
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Гопак 
Хор із опери «Сорочинський ярмарок» 

Вірші народні        Музика М.Мусоргського 

         Перекладення для хору 

         В.Федорова 

Весело, з гумором 
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136 
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Твір може бути використаний як матеріал для роботи над різною динамікою (ppp, 

pp, p, mf, f, sf), темпами, характером звуковедення  (staccato, non legatо, legato). 

Диригентський жест легкий, невеличкий (staccato) на початку твору (pp), повинен 

перейти в енергійний (пружке legatо), вольовий (non legatо). Рекомендується звернути 

увагу на чітке виконання акцентів, на ритмічний малюнок музичного супроводу, хорових 

партій (розмежування функцій рук). 

Рекомендується для диригування у другій половині навчального року. 
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Аріозо матері 
З кантати «Нам потрібен мир» 

 

Вірші Г.Рубльова       Музика А.Новікова 

Переклад з російської       Перекладення для хору 

   Є.Доломана            А.Білогубки 

Не поспішаючи 
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Яскравий художній, лірико-драматичний образ твору потребує диригентського 

жесту legatо, енергійного у вступі та вокалізі, глибокого у заспіві і приспіві (з текстом), в 

залежності від динаміки і темпу. 

В управлінні хоровими голосами необхідно звернути увагу на їхню мелодичну 

самостійність (розмежування функцій рук), на виконання акцентів, фермати, що 

знімається (в кінці твору), на музичний супровід. 

Рекомендується для диригування у другій половині навчального року. 
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Дороги 
Вірші Л.Ошаніна       Музика А.Новікова 
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Глибокий і значущий зміст твору, характер і виразність його  музичної мови 

потребують як стриманого, так і емоційного насиченого жесту, в якому повинні знайти 

своє відтворення динамічні, агогічні зміни, розмаїття ритміки хору, музичного супроводу. 

Рекомендується для диригування у другій половині навчального року. 
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Ель и пальма 
Вірші Г.Гейне       Музика М.Римського-Корсакова 

Переклад М.Михайлова 
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153 
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Твір лірико - драматичного характеру потребує від диригента значної напруги. В 

зв’язку з цим складні й виконавсько-технічні завдання: показ різного характеру 

звуковедення, вступів і зняттів на різних долях такту, різноманітних динамічних нюансів, 

тріолей, ритміки хорових партій і музичного супроводу, акцентів, фермат, що знімаються і 

не знімаються в кінці твору. 

Рекомендується для диригування у другій половині навчального року. 
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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) 
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