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Х 93        Хрестоматія з хорового диригування : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів : 

випуск ІІ. Частина 3, 3-тє видання / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : 

ФОП Цьома С.П., 2016. – 229 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. 



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. 



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; розмежування 

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 техніки; 

поєднання різних ритмічних малюнків у правій 

і лівій руках; засвоєння прийомів показу 

пунктирного ритму; 

• оволодіння прийомами дробленого вступу 

(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. 

         



5 

Розділ ІІІ 

Динаміка. Синкопи. Стаккато. 
 

Твори без супроводу 
 

Весеннее утро 
Вірші І.Бєлоусова       Музика Ц.Кюї 

 

Основні диригентські завдання: ретельно показати контрастну динаміку в різних 

темпах, звернути увагу на музичне фразування, цезури. 
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Веснянка 
Вірші О.Олеся        Музика П.Козицького 

Жваво  

 



7 

 
 

 

 

Диригентський жест – легке non legatо. Контрастність динаміки, швидкий темп, 

солююча роль партії сопрано, акценти, різна ритміка хорових голосів – такі труднощі 

виконання цього твору. 
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Осенний клен 
Вірші В.Татаринова       Музика О.Кастальського 

 

Спокійно 

 
 

Основне диригентське завдання – відтворення в жесті динамічної палітри твору. 

Рекомендується звернути увагу на музичне фразування, ритміку хорових голосів 

(поліфонічна фактура), різночитання в хорових партіях, цезури, фермати, що знімаються. 
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Ой дуб-дуба 
Українська народна пісня 

         Обробка П.Козицького 

 



10 

 
 

Швидкий, жартівливий характер пісні, контрастна динаміка, різноманітна ритміка 

голосів, агогічні зміни, скоромовка хору – все це повинно знайти відтворення в 

диригентському жесті. 
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Мене мати одну мала 
Українська народна пісня 

        Обробка Т.Сидоренко-Малюкової 

Жваво 

 



12 

 
 

Основне диригентське завдання – відтворення синкопованого ритму в 

різноманітній динаміці, різному темпі. 

Рекомендується звернути увагу на музичне фразування, ритміку хорових голосів 

(розмежування функцій рук). 
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Steal away (Ты уйдешь) 
Негритянська народна пісня 

Російський текст В.Бетакі 

Не поспішаючи 

 



14 

 
 

Виконання основного технічного завдання – показ синкопованого ритму 

ускладнюється повільним темпом, характером звуковедення legatо, широкою динамічною 

палітрою від pp до f. 

 

 

 

На вулиці скрипка грає 
Українська народна пісня 

         Обробка П.Мережина 

Рухливо  
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Основні диригентсько-виконавські труднощі: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (legatо, staccato) у відповідності зі змістом текстів куплетів, 

ритмікою хорових партій; показ хору різноманітної динаміки, вступів і зняттів на різних 

долях такту в різних темпах. 

Твір рекомендується для розвитку емоційності студента. 

 

 

Тик-так 
Російський текст       Музика О.Лассо 

   Д.Тонського        Перекладення для хору 

               В.Соколова 

 

Помірно 
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Синкопований ритм, різні темпи, динамічні відтінки, ритміка хорових голосів, різні 

види вступів і зняттів хору, елементи звукового зображення («тик-так», «ку-ку» тощо) – 

основні труднощі виконання цього твору. 

 

 

Неудачное свидание 
Вірші невідомого       Музика О.Цфасмана 

автора         Перекладення для хору 

       В.Моделя 

 

Жваво 

 



19 

 
 

Основне диригентське завдання – співставлення двох характерів звуковедення: 

staccato і legatо. 

Необхідно звернути увагу на пунктирний та синкопований ритм, ритміку хорових 

партій, музичне фразування, динаміку твору. 
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Jomebogy’s knocing at your door 

(Кто-то стучится в дверь) 
Негритянська народна пісня 

Російський текст В.Бетакі 

Швидко 

 
Виконання основного технічного завдання – показ синкопованого ритму спочатку 

солісту – альту, а потім хору в різноманітній динаміці. 
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Зоряна ніч 
Слова і музика А.Кос-Анатольського 

Помірно 
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Звуковедення – legatо. Основна диригентська складність – показ синкопованого 

ритму в помірному темпі, різноманітній динаміці. 

Слід звернути увагу на ритмічну структуру хорових голосів (тріолі, витримані 

звуки), партію соліста (розмежування функцій рук). 

 

Щедрий вечір 
Вірші Ю.Рибчинського       Музика І.Поклада 

Рухливо. Весело 

 



23 

 



24 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Веселий, рухливий характер твору потребує від студента оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (легке non legatо, legatо) у відповідності до змісту тексту пісні. 

Рекомендується звернути увагу на чіткий показ хору пунктирного, синкопованого ритму, 

різноманітної динаміки, вступів і зняттів на різних долях такт 

 



25 

Тигры 
Вірші В.Татаринова       Музика М.Парцхаладзе 

 

Помірно 
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27 

 
 

Основне диригентське завдання – показ синкопованого ритму в різній динаміці, 

агогіці. 

Слід звернути увагу на ритмічний малюнок хорових голосів (розмежування 

функцій рук), фермату, що знімається, акценти. 
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Песня матросов 
Російський текст Н.Мясоєдова      Музика Й.Гайдна 

         Обробка для хору 

         О.Сапожнікова 

 

Пожвавлено 
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30 

 
Контрастність динаміки, одночасний показ різних хоровим партіям ритмічних 

структур (розмежування функцій рук), різночитання в хорових голосах, наявність фермат, 

синкоп – такі труднощі виконання даного твору. 

Рекомендується для диригування в другій половині навчального року. 
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Андантіно 
Вокаліз 

         Музика А.Хачатуряна 

         Перекладення для хору 

              С.Макарова 

 

Andantino 

 
Ліричний характер твору потребує кантиленного диригентського жесту – наспівне 

legatо. 

Рекомендується звернути увагу на динамічну палітру твору, синкопований ритм, 

різний ритмічний малюнок хорових голосів (розмежування функцій рук), фермату, на 

виконання мелодії на голосну «О», а хорового акомпанементу на склад «дум». 
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Гей, там у Татрах 
Польська народна пісня 

Український текст                  Обробка  П.Козицького 

      П.Тичини          
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Диригентський жест – non legatо . 

Основне диригентське завдання – показ синкопованого ритму в різній динаміці; 

зняттів і вступів комбінованим жестом; фермати, що знімається в кінці твору. 
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Шершень 
Вірші К.Слаковічувни       Музика З.Пенхерського 

Російський текст  

   М.Лапірова 

 



35 

 

Основні диригентсько-виконавські завдання: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (non legatо, legatо)у відповідності зі змістом текстів куплетів; показ 

контрастної динаміки, вступів і зняттів хору, різних ритмічних малюнків хорових партій в 

різних темпах. Твір корисний для розвитку емоційності студента. 

Рекомендується для диригування у другій половині навчального року. 
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Танец 
Російський текст М.Улицького      Музика Ф.Дуранте 

         Перекладення для дитячого хору 

          М.Макоди 

 

Помірно швидко 
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39 
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Робота над цим твором корисна для засвоєння диригентських прийомів staccato, 

legatо, ритміки хорових голосів (розмежування функцій рук), різноманітної динаміки в 

різній агогіці (прискорення, уповільнення тощо). 

Рекомендується для вивчення з більш підготовленими студентами у другому 

півріччі навчального року. 
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Полянка 
Російська народна пісня 

         Обробка В.Орлова 

 

Швидко 
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Диригентський жест різноманітний: заспів – legatо, приспів – staccato. Слід 

звернути  увагу на контрастну динаміку, акценти, різний ритмічний малюнок, 

різночитання в хорових партіях. 
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Ой, дуб, дуба 
Українська народна пісня 

         Обробка Н.Ракова 

 



45 

 

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

виконавських засобів, які найбільш точно передають веселий, жартівливий зміст тексту. У 

творі поєднуються різні характери звуковедення (non legatо, legatо, staccato), тож у 

диригентському жесті повинні знайти своє відбиття яскрава  динаміка, агогічні зміни, 

розмаїття ритміки хору. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 
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Ой гай, мати, гай зелененький 
Українська народна пісня 

         Обробка М.Лисенка 

 



47 

 
 

 
 

Диригентський жест – legatо. 

Твір має ряд виконавських труднощів: зміну темпів, поліфонічне викладення, 

контрастну динаміку. 

Необхідно звернути увагу на музичне фразування, ритміку хорових голосів, 

фермати, що не знімаються. 
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Ой коляда, колядниця 
Українська народна пісня 

         Обробка П.Козицького 

 



49 

 
Твір може бути використаний для роботи над різноманітною динамікою від pp до ff 

в різних темпах. 

Диригентський жест – пружне legatо. 

Рекомендується звернути увагу на чітке виконання ритмічних структур та 

особливості підтекстовки хорових голосів  (наприклад, витриманий звук, синкопа, 

рухлива мелодія), що потребує розмежування функцій рук. 
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Улетали птицы 
Вірші М.Вершиніна       Музика А.Новікова 

 

Помірно 
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Основні диригентські завдання: необхідно ретельно показати контрастну динаміку, 

синкопований ритм («ту-ру»); звернути увагу на ритмічний малюнок хорових партій і 

солістів (розмежування функцій рук); співставлення двох характерів звуковедення: legatо і 

staccato («плыли в небе»); фермату (що знімається). 



53 

Пішла мати на село 
Українська народна пісня 

         Обробка А.Логінова 
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Диригентський жест різноманітний (legatо, non legatо). 

Основні диригентські завдання: показати різноманітні зміни темпу і динаміки. У 

швидкому темпі (112-116,132) бажано перейти з чотиридольної схеми на дводольну (alla 

breve). 



56 

Тече вода 
Вірші Т.Шевченка       Музика І.Воробкевича 

Помірно 

 
 

 
 

 Рекомендується звернути увагу на зміст твору і проникливий характер музики. 

Виконавський план трьох куплетів не повинен повторюватись. 
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Привет зиме 
Вірші П.Вяземського       Музика М.Анцева 

 

Помірно 

 
Основні диригентсько-виконавські труднощі: оволодіння диригентським жестом – 

пружне legatо у відповідності до змісту тексту, показ хору різноманітної динаміки, зняттів 

на першу долю такту у змінному темпі, виконання фермати («яркие лучи»), що не 

знімається. 
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Данко 
Частина із «Угорського танцю» №1 

         Музика Й.Брамса 

         Перекладення для хору 

               Ю.Уланова 
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Виконання основного технічного завдання – показ синкопованого ритму, 

утруднюється швидким темпом, характером звуковедення legatо. 

Крім того певна складність полягає у одночасному показі різних ритмічних 

структур хоровим партіям, які співають закритим ротом. 

 



60 

Веселый канон 
Російський текст М.Павлової      Музика Л.Керубіні 

 

Рухливо 

 
 

Твір корисний для оволодіння диригентським жестом staccato в різній ритміці, в 

єдиному темпі. 
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Боже великий, єдиний 
Вірші О.Кониського       Музика М.Лисенка 

         Перекладення для хору 

              О.Кошиця 

Урочисто. Велично 

 



62 

 



63 

 
 

Глибокий і значущий зміст твору, характер і виразність його музичної мови 

вимагають емоційно насиченого диригентського жесту, в якому повинні знайти своє 

відбиття яскрава динаміка, агогічні зміни, фермати, розмаїття ритміки хору. 
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Хор тирольців 
із опери «Вільгельм Телль» 

Вірші Л.Яначека       Музика Дж.Россіні 
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Яскравий художній образ твору повинен бути переданий диригентським жестом – 

легке legatо, м’яким у заспіві (pp, p) і більш енергійним у приспіві (ff). В управлінні 

хоровими голосами рекомендується звернути увагу на їх мелодичну самостійність. Певну 

складність спричиняє показ своєрідного ритмічного малюнку (у перших сопрано – 

розспів: у других сопрано, альтів – речетатив). 
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Миндаль 
Вірші Н.Чачави        Музика Н.Баланчивадзе 

Переклад І.Петрової 

 



68 

 
 

 
 

 

Розмаїття динаміки, синкопований ритм, наявність фермат (що знімаються і не 

знімаються), різні ритміка хору і підтекстовка, різноманітні види вступів і зняттів хору – 

основні труднощі   виконання цього твору. 
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Горные вершины 
Вірші М.Лермонтова       Музика В.Полєнова 

         Перекладення для хору 

         О.Александрова 

 
 

Ліричний характер твору повинен бути переданий спокійним, кантиленним жестом 

legatо. 

Слід звернути увагу на різноманітну динамічну палітру ритміки хору, музичне 

фразування, фермату, що знімається (в кінці твору). 



70 

Краковяк 
Російський текст        Музика С.Карузо 

 К.Алемасової 

 
 

Диригентський жест – легке staccato – повинен передати рухливий, веселий 

характер твору. 

Показ синкопованого ритму, контрастної динаміки, агогічних змін, фермати (що не 

знімається – «близок»)  – основні диригентські завдання. 
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Ганка-крестьянка 
Із циклу «Уквальдські пісні» 

          

Переклад О.Годова                   Музика Л.Яначека 

 
 

Показ синкопованого ритму в різноманітній динаміці в єдиному темпі – основне 

диригентське завдання. Слід звернути увагу на ритміку хору (розмежування функцій рук). 
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Хорал 
Вірші Ш.Руставелі       Музика Н.Сулханішвілі 

Переклад Е.Александрової 

 
 

Контрастність темпів, розмаїття динаміки, ритміки хору, характер звуковедення 

legatо – основні диригентсько-виконавські труднощі даного твору. 
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Моря житейского волны 
        Вірші і музика В.Одоєвського 

Помірно 
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Диригентський жест – глибоке legatо. 

Твір корисний для роботи над різними нюансами в єдиному помірному темпі. 

Рекомендується звернути увагу на ритміку хорових голосів, тріолі, фермату, що 

знімається. 

 

Сосна 
Вірші М.Лермонтова      Музика М.Іпполітова-Іванова 
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Зміст даного твору визначає розмаїття його динаміки, вимагає застосування різних 

диригентських жестів – від насиченого, глибокого legatо до м’якого. 

Слід звернути увагу на особливості музичного фразування, ритміки хорових 

голосів, пов’язані з цим покази хоровим партіям дихання, вступів, зняттів. 

Рекомендується для вивчення у другій половині навчального року. 

 



77 

Будь счастлив в Новом году 
Вільний канон 

Російський текст В.Струкова      Музика Л.Бетховена 

 



78 

 
 

Радісний характер твору потребує диригентського жесту легке non legatо. 

Необхідно звернути увагу на ритмічний малюнок хорових голосів (переклички), 

пов’язаний з поліфонічним викладенням (канон); динаміку твору; єдиний темп. 
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Ave verum 
         Музика К.Сен-Санса 
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Глибокий духовний зміст хору повинен бути переданий глибоким, зібраним 

диригентським жестом. Виконавські труднощі полягають у великому об’ємі твору, а 

також у показі різної ритміки хорових голосів, різноманітної динаміки (часто контрастної) 

в єдиному темпі. 

Рекомендується для вивчення у другій половині навчального року з більш 

підготовленими студентами. 
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О, ясен май 
Український текст       Музика Й.Брамса 

     Є.Доломана 

 



83 

 
 

Досить складний за своїм емоційним змістом твір, який ставить перед диригентом 

ряд технічних завдань: ретельний показ перемінної (іноді контрастної) динаміки, 

агогічних змін, різної ритмічної фактури (поліфонічне викладення) хорових голосів. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року з більш 

підготовленими студентами. 
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Жок 
Молдавська народна пісня 

Український текст       Вірші і музика Т.Брату 

О.Новицького 

 

Швидко 
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Основні диригентські труднощі: різноманітний диригентський жест (legatо,  non 

legato, staccato )  у зв’язку зі зміною характеру звуковедення в хорових партіях; темпові і 

динамічні зміни; складна ритміка хорових голосів. 
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Березка 
Російська народна пісня 

         Обробка В.Лаптєва 

 

 



87 
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Твір має ряд диригентських труднощів: великий об’єм, емоційна напруга, 

багатоголосся партитури мішаного хору, зміна характеру звуковедення (від насиченого – 

«у нашей березы» – legatо до більш енергійного – «он косы ей чешет»), темпові і 

динамічні зміни, різноманітні вступи і зняття хорових голосів. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року з більш 

підготовленими студентами. 
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Неаполитанская песенка 
         Музика П.Чайковського 

         Перекладення для хору 

          М.Клімова 
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В роботі над твором важливо досягти різноманітного диригентського жесту у 

відповідності з різним характером звуковедення (legatо, non legatо, staccato). Безсумнівну 

складність викликає показ дихання (в різних темпах, контрастній динаміці) комбінованим 

жестом (на повну долю і дроблену). 

Рекомендується для диригування в другій половині навчального року. 
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Мрії 
         Музика Р.Шумана 

         Перекладення для хору 

              О.Свєшнікова 
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94 

 

 
 

Твір може бути використаний як матеріал для роботи над різноманітною 

динамікою (в першу чергу над відтінками pf, mp, p, pp); правильним виконанням фермат, 

що не знімаються (23, 25 тт.) і що знімаються (25 такт) в єдиному темпі; різноманітною 

ритмікою хору. Диригентський жест – legatо. Яскравість кульмінації (23 такт) слід 

підкреслити коротким, але енергійним crescendo і добре «поставленою» ферматою. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року з більш 

підготовленими студентами. 

 

 

 

Тиха украинская ночь 
Вірші О.Пушкіна       Музика Р.Щедріна 

         Перекладення для хору 

              І.Ліцвенко 
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97 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В роботі над твором важливо досягти різного диригентського жесту у відповідності 

з характером звуковедення: legatо (наспівне, глибоке, насичене), non legatо («казнь») у 

різних темпах, контрастній динаміці. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року з більш 

підготовленими студентами. 
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Ой послала мене мати 
Молдавська народна пісня 

Український текст І.Хоменка      Перекладення для хору 

Російський текст Я.Корняну           М.Пономаренка 
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101 
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Оволодіння різноманітним диригентським жестом legatо (жіночі голоси), non legatо 

(чоловічі голоси) у відповідності зі змістом текстів куплетів, різночитаннями і ритмікою 

хорових партій, показ хору синкопованого ритму у різноманітній динаміці, вступів і 

зняттів на різних долях такту – основні диригентсько-виконавські труднощі даного твору. 

Твір корисний для розвитку емоційності, творчої активності студента. 

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року з більш 

підготовленими студентами. 
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Твори з супроводом 

 

Сопілочка 
Вірші С.Майданської       Музика О.Беца 

Рухливо 
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Рухливий характер пісні вимагає чіткого виконання синкоп. Рекомендується 

звернути увагу на динаміку, а також на зняття звуку (не перетримувати) і своєчасний 

показ хору дихання. 
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Не шуми, калинонько 
Вірші Д.Луценка      Музика І.Шамо 
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Диригентський жест – legatо  – повинен передати ліричний, задушевний характер 

пісні. Твір корисний для роботи над різноманітною динамікою. 
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Про мышку на рояле 
Вірші І.Усачова        Музика М.Гоголіна 

 

Темп вальсу 
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Твір великий за об’ємом, має ряд виконавських труднощів: різноманітний характер 

звуковедення (non legatо, legatо, staccato),  різну ритміку голосів та музичного супроводу, 

зміну темпів, контрастну динаміку, фермату, що знімається в кінці твору, емоційність 

виконання. 

Рекомендується для вивчення з більш підготовленими студентами. 
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Приходи к нам в хор! 
                  Вірші і музика Є.Карпенка 
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119 
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за - зву 
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Основне диригентське завдання – показ синкопованого ритму в різноманітній 

динаміці. Слід звернути увагу на музичне фразування, ритмічний малюнок партії соліста, 

хорових голосів, музичного супроводу (розмежування функцій рук). 
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Наша речка, наше поле! 
частина №1із кантати «Щаслива пісня» 

 

Вірші М.Садовського       Музика О.Хромушина 

 

Рухливо 
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Виконанню основного технічного завдання – показу синкопованого ритму – сприяє 

швидкий темп, характер звуковедення пружне legatо, різноманітна динаміка. Складність 

полягає у показі різної ритміки хору, музичного супроводу. 
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Рідна земля 
Вірші Н.Іващенка       Музика С.Глушка 

Помірно  
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Основна диригентська складність – показ синкопованого ритму в різноманітній 

динаміці. 
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Вже весна 
Словацька народна пісня 

         Обробка А.Авдієвського 

Легко. Рухливо  
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Жвавий, радісний характер твору потребує диригентського жесту  non legatо. При 

показі синкоп необхідно дещо підкреслити першу долю. 
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Лягушенция 
        Вірші і музика П.Синявського 

         Перекладення для хору М.Гоголіна 
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Контрастна динаміка, різні види вступів і зняттів хору, різноманітний характер 

звуковедення (в залежності від змісту текстів куплетів пісні – staccato, legatо), 

колористичні прийоми («топ, топ...», «шлеп, шлеп...» тощо) – основні труднощі виконання 

даного твору. 
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Ах, подруженьки! 
Хор дівчат із опери «Аскольдова могила» 

               Музика О.Верстовського 
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Робота над даним твором корисна для засвоєння диригентських прийомів: 

насиченого жесту legatо, комбінованого жесту («зняття» – «вступ»), показу 

різноманітного ритмічного  малюнку хору і розгорнутого музичного супроводу, 

динамічних відтінків. 
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Лотос 
 

Вірші Г.Гейне        Музика П.Чеснокова 

 

Помірно. Сумно 
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Ніжний художній образ повинен бути переданий диригентським жестом – легке 

legatо. 

Основні диригентсько-виконавські завдання: показ різноманітної динаміки у 

відповідності до змісту тексту твору, зняттів хору (цезури) на другу долю такту 

комбінованим жестом. 
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Весна нам приносит цветы 
Хор із опери «Самсон і Далила» 

         Музика К.Сен-Санса 

 

Помірно. Наспівно 
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Основні виконавські труднощі: характер жесту наспівне legatо, показ музичного 

фразування через контрастну динаміку, ритміку хору і музичного супроводу. 
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Над цветами и травой 
         Музика Р.Глієра 

 

Спокійно 
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157 

 
Твір корисний для роботи над різноманітною  динамікою, перш за все над 

нюансами p, pp і ppp. 

Диригентський жест – м’яке legatо, більш енергійне на кульмінації («соловей»). 

Певна складність полягає у розмежуванні функцій рук (хор – музичний супровід), що 

пов’язане з ритмікою хорових голосів і акомпанементу. 
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Утром зорька 
Вірші С.Скитальця       Музика П.Чеснокова 

 

Не поспішаючи. Ніжно. Виразно 
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Ліричний, ніжний, спокійний характер твору потребує диригентського жесту – 

наспівне legatо. 

Рекомендується звернути увагу на показ різноманітної динаміки, розмежування 

функцій рук, що пов’язане з підтекстовкою, особливостями ритмічного малюнку хорових 

голосів та музичного супроводу. 
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Бажання 
Вірші С.Витвицького       Музика Ф.Шопена 

         Перекладення для хору 

              С.Орфєєва 
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Диригентський жест – м’яке legatо – повинен передавати ліричний, кантиленний 

характер твору. 

Необхідно звернути увагу на точний показ динаміки, різночитань в хорових партіях, а 

також на вірне виконання фермати, що не знімається («Промінь світив би вічно»). 
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Deep river 
Негритянська народна пісня 

         Обробка Т.Попова 
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Ліричний характер твору потребує плавного, спокійного диригентського жесту. 

Слід звернути увагу на музичне фразування, динаміку, синкопи, ритміку хору і 

супроводу, фермати, що не знімаються («river Lord») і знімаються (в кінці твору). 



166 

The Lord bless 

you and Keep you 
         Музика Дж.Раттера 
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Основне диригентське завдання – показ синкопованого ритму в різній динаміці, 

змінному темпі. 

Рекомендується ретельно показати контрастну динаміку, звернути увагу на зміну 

голосоведення в хорових партіях та музичному супроводі (розмежування функцій рук), 

фермату, що знімається («amen»). 
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Хор девушек 
із опери «Євгеній Онегін» 

         Музика П.Чайковського 

 



171 

 



172 

 



173 
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Основні диригентські завдання: досягти виразного і технічно вірного показу 

різноманітних змін динаміки, агогіки. 

Диригентський жест – legatо (хор), поєднання legatо і staccato (музичний супровід). 
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Нам, княгиня, не впервые 
Хор із опери «Князь Ігор» 

         Музика О.Бородіна 
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Диригентський жест – non legatо, що змінюється в залежності від динаміки 

звучання хору – від зосереджено-грізного до енергійного («Город крепок, будь 

спокойна»). Особливу увагу слід звернути на чітке виконання акцентів, фразування 

хорових голосів та музичного супроводу. 
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Любо нам ночной порою 
Хор із опери «Русалка» 

                Музика О.Даргомижського 
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Характер жесту – staccato, легке legatо – повинен змінюватись у відповідності до 

змісту тексту твору та його динаміки. 
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Ave Maria 
         Музика Р.Шумана 

        Перекладення для хору В.Соколова 
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Складний за своїм емоційним змістом твір вимагає від диригента виконання 

складних технічних завдань: поліметрія (у хорі – 2/4, у музичному супроводі – 6/8); 

постійні зміни темпу, динаміки, різна ритміка хору і супроводу, наявність люфт пауз, 

цезур, фермат, що не знімаються і знімаються («nostrae»). 
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Романс 
Із кінофільму «Овод» 

         Музика Д.Шостаковича 
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Твір корисний для розвитку емоційності студента. 

Характер диригентського жесту повинен змінюватись у відповідності з музичним 

фразуванням , контрастною динамікою, ритмічним малюнком хорових партій і музичного 

супроводу. 
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Аврора 
           Музика Г.Доніцетті 
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Основні диригентські труднощі – показ синкопованого ритму в різноманітній 

динаміці, фермат на паузі (музичний супровід) та що не знімаються («or beltade», «vieni»), 

акцентів у різному звуковеденні (staccato, legatо). 

Рекомендується для вивчення у другій половині навчального року з більш 

підготовленими студентами. 
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Ave Maria 
         Музика Й.-С.Баха – 

         Ш.Гуно 

Не поспішаючи. Виразно  
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Духовний зміст твору, його глибина, характер і виразність музики потребують 

м’якого та емоційно насиченого диригентського жесту, в якому повинні знайти своє 

відтворення яскрава динаміка, агогічні зміни, різноманітність ритміки хору та музичного 

супроводу. 
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Зимова картина 
Вірші О.Ющенка       Музика Б.Фільц 

Помірно  
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Робота над даним твором сприятиме засвоєнню диригентських прийомів 

звуковедення legatо, показу  різного характеру звучання та ритмічної фактури жіночого 

хору й музичного супроводу. 

Рекомендується для вивчення у другій половині навчального року. 
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Зима 
Вірші О.Пушкіна       Музика Р.Глієра 
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Основні диригентсько-виконавські труднощі: великий об’єм твору, оволодіння 

різноманітним диригентським жестом (legatо, non legatо, marcato) у відповідності зі 

змістом текста твору, показ хору різноманітної динаміки в різних темпах, акцентів, 

вступів і зняттів на різних долях такту, відтворення ритмічного малюнку музичного 

супроводу і хорових голосів. 

Твір корисний для розвитку творчого мислення та емоційності студента. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 



213 

Хор эльфов 
Із опери «Вінздорські кумасі » 

         Музика О.Ніколаї 

 



214 
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Зміна характеру жеста (staccato, legatо) у відповідності до емоційного характеру 

твору, ретельний показ динаміки та ритмічної фактури хорових партій і музичного 

супроводу – основні диригентські завдання. 
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Свет несет на землю радость 
Менует 

Російський текст Я.Родіонова      Музика Й.-С.Баха 

 

Грайливо 
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Виконанню  основного технічного завдання – показ синкопованого ритму – сприяє 

рухливий темп, характер звуковедення легке legatо, різноманітна динамічна палітра твору. 

Рекомендується звернути увагу на складність одночасного показу хоровим партіям 

різних ритмічних структур. 
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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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П.Тичини. Обробка  П.Козицького .... 32 

«Шершень». Вірші К.Слаковічувни. 
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