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Х 93        Хрестоматія з хорового диригування : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів : 

випуск ІІ. Частина 4, 2-ге видання / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015..  – 286 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; 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 IV 
Шестидольний розмір 

а) шестидольна схема 

повільні темпи 

«на шість» 

Твори без супроводу 
Ой піду я полем 

Українська народна пісня 

Обробка Є.Карпенка 

Повільно. Виразно 
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Ліричний, проникливий характер твору повинен бути переданий диригенським 

жестом legato. 

Характерним для даного твору є: розмежування функцій рук; чіткий показ 

вступів і зняттів; витриманих звуків; фермат, що не знімаються (4, 16 тт.) і знімаються 

(8,12,20 тт.); використання у жесті засобів емоційної виразності. 
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Під осінь 

Вірші В.Масляка      Музика Б.Матюка 

Перекладення для мішаного хору 

   М.Колесси 
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  Диригентський жест – legato. Необхідно звернути увагу на одночасний вступ 

хорових партій; витримані звуки; зняття на п’яту долю; фермату, що знімається в кінці 

твору; динамічну палітру твору та її відтворення у диригентському жесті. 

 

Мадригал 
 Вірші М.Лермонтова       Музика Р.Бойка 

 

 Наспівно 

 



9 

 
 

Основні диригентські завдання: жест – м’яке legato у поєднанні з чітким показом 

зняттів, вступів; різноманітних динамічних відтінків; темпових змін (агогіки); 

ритмічного малюнку хорових голосів (розмежування функцій рук). 
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Ой весно, весно, да весняночко 
Українська народна пісня 

Обробка В.Степурка 

Повільно 

 
 

Диригентський жест – legato. Слід звернути увагу на показ фермат (2,4 тт.), що 

не знімаються. 

 

 

Свята ніч, тиха ніч 
Музика Ф.Грубера 

Велично 
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Легке звучання хору, ясне фразування потребує диригентського жесту legato. 

Рекомендується звернути увагу на чіткий показ хоровим партіям вступу на першу 

долю, «ланцюгового» дихання, зняттів на четверту долю; розмежування функцій рук. 

Край родной и любимый 
ВіршіЕ.Заліте       Музика О.Жилінського  

Російський текст      Перекладення для хору 

 В.Алатирцева        Н.Стефіної 

 

Не поспішаючи. Виразно 
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Твір корисний для розвитку навички рухливої самостійності кожної руки у 

показі хоровим партіям ритмічної структури, виразного фразування. Диригентський 

жест – legato. Рекомендується більш різноманітно виконувати куплети пісні у 

відповідності зі змістом текстів. 

 

Ой вербо, вербо 
Українська народна пісня 

Обробка Р.Скалецького 

Повільно 
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Твір корисний для роботи над диригентським жестом legato. Необхідно звернути 

увагу на чіткий і одночасно м’який показ (почергово: сопрано-альти)  вступів на першу 

долю та зняттів на шосту. 

 

 

Обеліски 
Вірші М.Лисича       Музика Ю.Щуровського 

 

Стримано. Повільно 
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Даний твір корисний для розвитку емоційності, музичного мислення студента. 

Основні диригентські труднощі: оволодіння жестом legato в різних динамічних 

відтінках; чіткі зняття на різних долях такту; розмежування функцій рук (почергові 

вступи хорових партій на фоні витриманих звуків); показ фермати, що знімається в 

кінці твору. 

 

 

 

Лорелей 
Вірші Г.Гейне        Музика Ф.Зільхера 

 

Повільно 
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Диригентський жест – legato. Слід звернути увагу на дроблений вступ хорових 

голосів на шосту долю; зняття на п’яту долю; розмежування функцій рук в управлінні 

хоровими партіями; показ різноманітної динаміки. 
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Горные вершины 
Вірші М.Лермонтова       Музика Г.Смірнової 

 

Повільно 

 
Твір диригується за шестидольною схемою. Плавне legato відповідає 

оповідальному характеру цієї музики. Рекомендується звернути увагу на особливості 

голосоведення (різночасові вступи хорових партій потребують постійного 

розмежування функцій рук), темпові зміни, динамічну палітру твору. 
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Ручеек 
Музика С.Комітаса 

Спокійно 

Диригентський жест – legato, який передає кантиленний характер звучання хору. 

Рекомендується розмежування функцій рук у зв’язку з різним ритмічним малюнком у 

хорових партіях. 
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Осинка 
Вірші і музика Е.Єлісєєвої 

Повільно 
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Ліричний характер твору повинен знайти своє втілення в наспівному 

диригентському жесті. 

Слід звернути увагу на показ початку музичних фраз як із сильної першої, так і 

із слабкої п’ятої долей такту; різного ритмічного малюнку альтової і сопранової партій; 

різноманітної динаміки; темпових змін; фермати (34 т.), що не знімається. 
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Какая ночь! 
Вірші невідомого автора      Музика Ф.Шуберта 

 

Дуже повільно 
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Диригентський жест – legato. Характерним для даного твору є розмежування 

функцій рук; чіткий показ вступів і зняттів, витриманих звуків, фермат, що не 

знімаються (4, 19, 23, 33, 37 тт.) і що знімається (38 т.) в кінці твору; використання в 

жесті засобів емоційної виразності. 
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Степь да степь кругом 
Російська народна пісня 

Обробка М.Захарова 

Повільно. Виразно 
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25 

 

 

 
 

Диригентський жест – глибоке legato – повинен передати драматизм у звучанні 

хору. Необхідно добитись виразної динаміки при дотриманні єдиного повільного темпу 

і плавного характеру звуковедення. 

 

Летний день 
Вірші Е.Топеліуса       Музика С.Лінсен 

Російський текст А.Хурмеваара 
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Ліричний характер твору потребує диригентського жесту – м’яке legato. Певна 

складність полягає у показі хору вступів на шосту долю, розмежуванні функцій рук у 

зв’язку з різним ритмічним малюнком та особливостями підтекстовки в хорових 

партіях. 
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Думи мої 
Вірші Т.Шевченка       Музика Є.Козака 

 

Спокійно 

 



28 

 
 

Твір написаний в характері думи, вимагає глибокого legato. Основні 

диригентські завдання: розмежування функцій рук, що зумовлене ритмічною 

структурою і особливостями підтекстовки, синкопою, розспівом складів тощо; показ 

агогічних змін і різноманітної динаміки. 

 



29 

Вечірня пісня 
 Вірші Б.Кирчіва                Музика О.Нижанківського 

                 Перекладення для мішаного 

                 хору С.Людкевича 

Повільно 

 



30 

 



31 

 
 

Характер звуковедення – legato. Рекомендується звернути увагу на чіткий показ 

хору вступів на шосту долю та зняттів на різні долі такту; відтворення у жесті 

різноманітної динаміки у відповідності зі змістом твору; показ фермат, що не 

знімаються (19, 24 тт.) і знімаються (2, 32 тт.); показ по можливості мелодичної лінії 

соліста. 
 



32 

Пісне моя 
 Вірші І.Франка        Музика Д.Січинського 

  

 Повільно 

 



33 

 



34 

 
 

 Диригентський жест повинен відповідати характеру даного твору. 



35 

Гей, воли мої! 
Українська народна пісня 

Обробка Р.Бойко 

 



36 

 



37 

 
 

 Окрім основного диригентського завдання (legato) у даному творі необхідно 

звернути увагу на показ хоровим партіям різного ритмічного малюнку, перемінної 

динаміки у повільному темпі. 

 

 

Тихая звездная ночь 
 Вірші  О.Фета             Музика Д.Аракішвілі 

 



38 

 
 Ліричний характер твору повинен знайти своє відтворення в кантиленному 

диригентському жесті. 

 Слід звернути увагу на показ початку музичних фраз на першу долю та знять на 

п’яту долю такту; розмежування функцій рук у зв’язку з різноманітним ритмічним 

малюнком у хорових партіях. 



39 

Твори з супроводом 

 

 

Исходила младешенька 
Російська народна пісня 

Обробка М.Римського-Корсакова 

Повільно 

 
 

Звуковедення – legato. Диригентський жест повинен змінюватись у відповідності 

до змісту текстів куплетів. 



40 

Лебідь 
Вірші Є.Юр’єва        Музика К.Сен-Санса 

 

Повільно 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 
 

Ліричний характер твору повинен знайти своє відтворення в наспівному 

диригентському жесті – legato. 

Слід звернути увагу на мелодичну виразність хорових голосів, на розмежування 

функцій рук (хор і музичний супровід). 

 

 

Край ты мой заброшенный 
Частина №2 із «Поеми пам’яті Сергія Єсеніна» 

Вірші С.Єсеніна        Музика Г.Свиридова 

 

 



47 

 



48 

 



49 

 



50 

 

 

 
 

 

 

 

Диригентський жест – legato. Необхідно досягти виразної динаміки при 

збереженні даного повільного темпу і характеру звуковедення. Рекомендується 

звернути увагу на розмежування функцій рук в управлінні хором і музичним 

супроводом. 

 



51 

Сосны 
Музика В.Каліннікова 

 



52 

 

Даний твір відносно нескладний приклад для роботи над шестидольною схемою. 

Диригентський жест повинен відповідати характеру даного твору : legato у поєднанні з 

показом різних динамічних нюансів. 

Рекомендується розмежування функцій рук в залежності від голосоведення і 

різного ритмічного малюнку у соліста, хору, музичному супроводі. 



53 

Зачарована Десна 
Вірші Д. Луценка       Музика І.Шамо 

 



54 

 



55 

 
 

Оволодінню шестидольним розміром сприяє просте музичне фразування, рівне 

звучання хору і музичного супроводу у повільному темпі. Диригентський жест – legato. 

 



56 

Балада про трьох синів 
Вірші В. Вихруща                   Музика М.Колесси 

 

Повільно 

 



57 

 



58 

 



59 

 
 

Диригентський жест legato. Основні виконавські труднощі: показ хоровим 

партіям вступів на дроблені долі такту, розмежування функцій рук (хорові партії й 

музичний супровід). 

 

Білі гуси 
Вірші О.Олеся        Музика Б.Фільц 

 

Повільно 

 



60 

 



61 

 



62 

 
 

 
 

 

Легке звучання хору, виразне фразування потребує диригентського жесту legato. 

Рекомендується звернути увагу на чіткий показ зняттів і вступів на різні повні та 

дроблені долі такту, розмежування функцій рук, особливості музичного фразування і 

динаміки. 

 



63 

Журавленок 
Вірші І.Шаферана      Музика Е.Колмановського 

        Перекладення для хору 

             С.Дунаєвського 

 

Повільно 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 
 

 

Твір корисний для роботи над шестидольною схемою. В показі спільного 

звучання соліста з жіночим хором та музичним супроводом необхідно точно 

розмежовувати функції рук (соліст, хор та музичний супровід). 

 



69 

Хор русалок 
Із опери «Утоплена» 

Музика М.Лисенка 

 

Повільно 

 



70 

 



71 

 



72 

 



73 

 
 

Диригентський жест – legato. Показ дихання здійснюється комбінованим 

жестом. Певна складність полягає у виконанні вступів, зняттів на різні долі такту. 

Необхідно добитись розмежування рук (хор та музичний супровід), чіткого показу 

кожній хоровій партії вступів і зняттів. 

 

 

Червона калина, чого в лузі гнешся? 
Вірші Т. Шевченка       Музика Б.Фільц 

 

Не поспішаючи 

 



74 

 



75 

 



76 

 



77 

 



78 

 

Ліричний характер твору потребує диригентського жесту legato. 

Поліфонічний склад письма даного твору вимагає показу хоровим партіям 

почергових вступів, підголосків. Слід звернути увагу на інструментальний вступ та 

розмежування функцій рук (хор та музичний супровід). 

 

 

Цей великий світ 
Вірші Р.Рождественського              Музика В.Чернишова 

 



79 

 



80 

 



81 

 



82 

 



83 

 



84 

 
 

 

Великий об’єм твору, насичене звучання хору і соліста, самостійна виразна роль 

соліста, хору і музичного супроводу – все це потребує певної свободи диригентського 

жесту, розмежування функцій рук. Твір досить складний, рекомендується для 

розучування у другому півріччі. 

 



85 

Думи мої 
Українська народна пісня 

Вірші Т.Шевченка              Обробка С.Орфєєва 

Повільно  

 



86 

 
 

 

Лірико-драматичний характер пісні повинен передати наспівний та енергійний 

диригентський жест – legato. Музичне фразування потребує деякого підкреслення 

другої та п’ятої долі (восьма - чверть). 

 



87 

Шуміть смерічки 
Вірші і музика Р.Савицького 

Повільно 

 



88 

 



89 

 



90 

 
 

Диригентський жест – legato. Слід звернути увагу на розмежування функцій рук 

(хор – музичний супровід), показ фермат, що знімаються («щастю кінець», «вдаль 

понести») і не знімаються («голос розлуки»), вступів та зняттів комбінованим жестом. 



91 

Серенада 
Вірші М.Некрасова              Музика П.Булахова 

Повільно. Наспівно 

 



92 

 



93 

 
 

Диригентський жест – легке legato, що передає кантиленний характер звучання 

хору. Слід звернути увагу на показ хору фермати, що знімається («дитя»), вступів на 

першу долю та зняттів на третю, розмежування функцій рук (хор –  музичний 

супровід). 



94 

Пожелание друзьям 
Вірші і музика Б.Окуджави 

Перекладення для хору 

В.Гончарова 

Повільно 

 



95 

 



96 

 
Твір корисний для розвитку емоційності студента. Основні диригентські 

труднощі: оволодіння жестом legato, зняття на третю, четверту долі такту, вступ на 

шосту долю такту, показ синкоп, фермати на паузі, що знімається, розмежування 

функцій рук, відтворення в жесті динамічної палітри твору. 



97 

Александра 
Вірші Д.Сухарєва       Музика С.Нікітіна 

і Ю.Візбора        Перекладення для хору 

          В.Моделя 

 

Повільно. Спокійно 

 



98 

 



99 

 



100 

 

 
Основні диригентські труднощі: показ звуковедення legato, розмежування 

функцій рук в управлінні хоровими партіями і музичним супроводом. 



101 

Берізка 
Вірші В.Сосюри        Музика Р.Верещагіна 

Переклад П.Сингаївського 

Повільно  

 



102 

 



103 

 



104 

 



105 

 



106 

 
 

Твір може бути використаний для розвитку навички функціональної 

скоординованості кожної руки в показі ритмічної структури і фразування хору й 

супроводу. Диригентський жест – legato. 



107 

Старый замок 
Вірші В.Соколова      Музика М.Мусоргського 

 



108 

 



109 

 



110 

 



111 

 
 

Диригентський жест – глибоке legato –  повинен передати зосереджено-сумне 

звучання хору. Необхідно добитись виразної динаміки при збереженні єдиного 

повільного темпу й характеру звуковедення. Рекомендується розмежовувати функції 

рук в управлінні хором (витримані звуки) і музичним супроводом. 



112 

Колыбельная песня 
Російський текст Ю.Хазанова      Музика Л.Керубіні 

 



113 
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115 

 



116 

 



117 

 
 

Диригентський жест – легке legato – повинен відповідати ліричному спокійному 

характеру твору. 

Особливості ритмічного малюнку дають можливість дещо розмежовувати 

функції рук. Одне із важливих диригентських завдань – чіткий показ хоровим партіям 

вступів і зняттів на різних долях такту. 



118 

б) шестидольна схема 

швидкі темпи 

«на два»  

Твори без супроводу 

 

 

Збиралися дівки гукати весну 
Сумська веснянка 

Швидко  

 
 

 



119 

 
 

Твір корисний  для диригування на початковому етапі засвоєння шестидольного 

розміру у швидкому темпі. Веселий характер пісні потребує диригентського жесту 

легке legato. Слід звернути увагу на ритмічну лінію хорової партії – синкопа на другій 

долі «на два», що повинно знайти відтворення в диригентському жесті (характерний 

подовжений рух). 

 

Ой у полі криниченька 
Українська народна пісня 

Обробка В. Степурка 

 
 

Основне диригентське завдання – виконання багаточисельних синкоп 

(подовжений рух). Виконавський план куплетів повинен бути різноманітним. 

Швидко  



120 

Хоровод 
Російський текст             Музика Ф.Шуберта 

К.Алемасової       Перекладення для хору 

              І.Пономарькова 

 

Швидко 

 
 

 
 

Веселий характер твору ставить перед диригентом такі виконавські завдання: 

передати в єдиному швидкому темпі яскраво емоційне звучання мішаного хору, чітко 

показати хору багаточисельні акценти, вступи і зняття. 



121 

Чом ти на мене заволала 
Українська народна пісня 

Обробка С.Котенка 

 

Рухливо 
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Даний твір з яскравими художніми образами ставить перед диригентом цікаві 

виконавсько-технічні завдання: показ різного характеру звуковедення (легке legato,  non 

legato) в різних агогічних нюансах; контрастної динаміки; акцентів; різночасових 

вступів хорових голосів з різних долей такту. 
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Закат солнца 
Музика В.Моцарта 

Перекладення для хору 

О.Луканіна 

 
 

Диригентський жест – легке legato. Рекомендується звернути увагу на 

контрастну динаміку твору, зняття комбінованим жестом на другу долю такту. 



124 

Баркарола 
Вірші Л.Штольберга             Музика Ф.Шуберта 

Переклад О.Плєщєєва                       Перекладення для хору 

                 В.Шляпкіна 

 

Помірно швидко 

 



125 

 
 

Радісний характер твору, швидкий темп, різноманітна динаміка вимагають 

м’якого диригентського жесту legato. 

 



126 

Серенада 
Вірші О.Фета                Музика М.Бернарда 

 
 

В роботі над даним твором важливо досягти жесту legato у відповідності з 

м’яким, просвітленим характером звуковедення, у контрасній динаміці, різній агогіці. 

Слід звернути увагу на розмежування функцій рук відповідно до ритмічного 

малюнку хорових партій. 



127 

 

У моря 
Пісня острова Капрі 

 

Російський текст           Перекладення для хору 

Ю.Гончаренка                Н. Шереметьєвої 

 

Легко. Рухливо 

 



128 

 
 

Диригентський жест – legato, що змінюється в залежності від змісту тексту 

твору. Необхідно звернути увагу на ритміку хорових партій, фермату, що знімається 

(«льется»). 

 

Пьер-музыкант 
Норвезька народна пісня 

Російський текст         Обробка Я.Дубравіна 

О.Фадєєвої 

 



129 

 



130 

 
 

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

для розвитку емоційності студента. 

Значну складність створює показ вступів і зняттів (звичайні і комбіновані) на 

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

 

Серенада 
Із опери «Пертська красуня» 

Російський текст       Музика Ж.Бізе 

П.Бернацького         Перекладення для хору 

                                                                                                                                         Б.Ляшко 

 



131 

 



132 

 
 

Диригентський жест – legato – повинен передати ліричний характер твору. 

Необхідно досягти виразної динаміки при збереженні характеру звуковедення. 

Рекомендується розмежування функцій рук в управлінні хором і солістом. 

 

Утренняя серенада 
Вірші В.Шекспіра       Музика Ф.Шуберта 

                   Перекладення для хору 

          Л.Шохіна 
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134 

 
 

Основні диригентсько-виконавські завдання: характер звуковедення legato в 

різноманітній динаміці; одночасний показ хоровим партіям різних ритмічних структур. 

 

Гей, зозуля 
Вірші А.Демиденка       Музика В.Іконника 

 

 



135 

 



136 

 
 

Яскрава динаміка, характер твору потребують енергійного диригентського жесту. 

Певну складність спричиняє показ короткого дихання між музичними фразами 

(«Ку-ку»), синкоп, акцентів. 

 

До тебе прийшли, пане Іване Колядка 
Обробка Є.Карпенка 

 

 

С. 

А. 
 
 

 
 

 

 

Т. 

Б. 
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138 

 
 

Зміст твору, характер і виразність його музичної мови вимагають емоційного 

диригентського жесту, в якому повинні знайти своє відтворення різноманітна ритміка 

хорових голосів, агогічні та динамічні зміни. 
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Весна идет 
Вірші Ф.Тютчева           Музика О.Гречанінова 

 



140 

 



141 

 
 

Радісний характер твору, швидкий темп вимагають як енергійного, пружкого, 

так і спокійного, кантиленного диригентського жесту («И тихих, теплых майских 

дней...»). 

Рекомендується звернути увагу на різноманітну динаміку та ритмічний малюнок 

хорових партій (розмежування функцій рук). 



142 

Пью за здравие Мери 
Вірші О.Пушкіна               Музика О.Даргомижського 

 
 

Великий і в той же час урочистий характер твору потребує легкого і чіткого 

диригентського жесту. 

Ясний показ у швидкому темпі перекликів між басовою і теноровою партіями 

сприяє виробленню навички функціональної скоординованості кожної руки. 

 



143 

Луна 
Музика невідомого  

англійського композитора XVI 

Рухливо   

 
 

Диригентський жест – пружке non legato. Поліфонічне викладення потребує 

розмежування функцій рук у показі чітких дроблених вступів, точних зняттів голосів на 

різних долях такту. 

Певна виконавська складність полягає в досягненні динамічного ефекту «луни» 

при збереженні єдиного рухливого темпу твору. 



144 

Вечер 
Італійська народна пісня 

Вірші Д.Пюнського       Обробка О.Свєшнікова 

 

Легко, рухливо 

 



145 

 
 

Ліричний характер пісні повинен бути переданий плавним, спокійним 

диригентським жестом legato. 

 

На лодке 
Російський текст       Обробка О.Свєшнікова 

О.Машистова 

 



146 

 
 

Крім основного диригентського завдання (legato легке і пружке де акценти), 

певний інтерес становить показ хоровим партіям вступів та зняттів на повну і дроблену 

долі, фермати, що не знімається («моя»), динамічних та агогічних нюансів. 

 

 

Горлинка 
Вірші П.Комарова        Музика М.Коваля 

 

Помірно швидко 

 



147 

 



148 

 
 

Різний темп, контрастна динаміка, ритміка хорових голосів вимагають від 

диригента чіткого і плавного жесту, розмежування функцій рук, швидкої реакції і 

великої активності. 

 

Май 
Вірші О.К.Толстого       Музика М.Анцева 

 

Жваво 

 



149 

 



150 

 
 

Диригентський жест – легке legato. Слід звернути увагу на чіткий показ 

перекликів між хоровими партіями; динамічні та агогічні зміни. 

 

Колыбельная песня 
Музика І.Барнбі 

 



151 

 
 

Ліричний характер твору потребує наспівного диригентського жесту. 

Слід звернути увагу на чіткий показ хоровим партіям вступів і зняттів; фермату, 

що не знімається («сынок»). 

 

Очи, как тост, подымишь ты 
Англійська народна пісня 

Переклад О.Єфременкова             Обробка Ю.Яковлєва 

 

 



152 

 



153 

 
 

Диригентський жест – legato, що сприятиме відтворенню ліричного характеру 

звучання хору. 

 

Канон 
Російський текст                Музика А.Брукнера 

М.Павлової 

 

Рухливо, легко 

 

 



154 

 

 

 
 

 

 

Рухливий характер твору потребує жесту легке legato. Необхідно звернути 

увагу на ритміку хорових голосів, показ вступів з другої дробленої долі такту 

(розмежування функцій рук). 
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Осень 
Вірші О.Пушкіна      Музика Б.Лятошинського 

 



156 

 



157 

 
 

Диригентський жест legato. Необхідно звернути увагу на різноманітну агогіку, 

динаміку твору. Певну складність спричиняє показ хоровим голосам вступів із різних 

долей такту і у досить складному розмежуванні функцій рук. 

Даний твір рекомендується для вивчення з більш підготовленими студентами у 

другому півріччі навчального року. 



158 

Венецианская ночь 
Вірші І.Козлова        Музика М.Глінки 

              Перекладення для хору 

               М.Балакірєва 

 



159 

 



160 

 



161 

 



162 

 
 

Основні диригентські завдання: досягти виразного і технічно правильного 

показу різноманітних змін динаміки при збереженні єдиного темпу і характеру 

звуковедення; чіткого показу вступів, витриманих звуків. Швидкої реакції диригента 

потребують різночасові вступи хорових голосів на повну і дроблену долі такту. 

Твір рекомендується для вивчення з більш підготовленими студентами у 

другому півріччі навчального року. 
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Твори з супроводом 

Зимові дні 
Вірші С.Жупаніна      Музика А.Кос-Анатольського 

 

Жваво 

 



164 

 
 

 



165 

 
 

Диригентський жест – legato. 

Необхідно звернути увагу на чіткий показ початку музичних фраз як із сильної 

першої, так і з другої, слабкої долі такту; різної ритміки хорових голосів; різноманітної 

динаміки; агогічних змін; фермат, що знімаються і не знімаються (в кінці твору). 

 



166 

Як чудово запахли троянди 
Вірші О.Новицького      Музика В.Верменича 

 

Помірно 

 



167 

 



168 

 



169 

 
 

 
 

Ліричний характер твору вимагає кантиленного диригентського жесту. 

Необхідно досягти виразної динаміки при дотриманні єдиного характеру звуковедення 

і темпу. 
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Тополина баркарола 
Вірші В.Сосюри       Музика П.Майбороди 

 



171 

 



172 

 



173 

 

 

 

Характер звуковедення – legato. 

Рекомендується звернути увагу на чіткий показ хору вступів та зняттів; 

відтворення в жесті різноманітної динаміки у відповідності зі змістом куплетів пісні; 

показ різної ритміки хорових партій та музичного супроводу. 
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Пастушки в вечер на лугу 
        Анонім XVIII ст. 

 
 

Виразне музичне фразування, легке звучання хору, потребують жесту legato. 

 



175 

Поет зима – аукает 
Вірші С.Єсеніна       Музика В.Бєлого 

 

Рухливо. Виразно 

 



176 

 



177 

 
 

Основні диригентські труднощі полягають у відтворенні звуковедення legato, 

контрастної динаміки та розмежуванні функцій рук в управлінні хором і музичним 

супроводом. 

 

Запылал восток зарею 
Із опери «Весілля Фігаро» 

Російський текст      Музика В.Моцарта 

І.Пономарькова 

 



178 

 



179 

 
 

Веселий, граціозний характер твору потребує диригентського жесту пружке 

legato. Слід звернути увагу на музичне фразування, чітко показати хору вступи та 

зняття комбінованим жестом. 

 

Метелик і фіалка 
Вірші В.Гюго       Музика Г.Форе 

 



180 

 



181 

 
 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основні диригентські завдання: звуковедення legato; виконавський план 

куплетів повинен бути різноманітним. 

 



183 

Осень 
        Музика В.Каліннікова 

 



184 

 
 

Рухливий характер твору ставить перед диригентом наступні виконавсько-

технічні завдання: передати в єдиному темпі яскраво емоційне звучання жіночого хору; 

чітко показати вступи і зняття хоровим партіям та відтворити різну ритміку хорових 

голосів, музичного супроводу. 



185 

Танец 
Вірші К.Шніцера      Музика Ф.Шуберта 

Переклад М.Павлової 

 



186 

 



187 

 
 

Диригентський жест – легке legato. Рекомендується звернути увагу на 

контрастну динаміку твору, зняття хору комбінованим жестом («зняття» - «вступ») на 

другу долю такту. 

 



188 

С дальнего ранчо 
Аргентинська народна пісня 

Переклад Т.Сікорської      Обробка Х.Ромеро 

        Перекладення для хору 

        О.Зінов’єва 

 

Помірно 

 



189 

 



190 

 



191 

 



192 

 
 

Основні диригентсько - виконавські завдання: характер звуковедення non legato; 

відтворення в жесті синкопованого ритму, контрастної динаміки, співставлення жіночої 

та чоловічої груп мішаного хору. 
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Утро 
Вірші О.Пушкіна      Музика М.Іпполітова-Іванова 

 



194 

 



195 

 
 

Даний твір ставить перед диригентом цікаві виконавські завдання: показ різного 

характеру звуковедення (легке legato, non legato), контрастної динаміки, вступів 

хорових голосів з різних долей такту, акцентів у єдиному темпі. 



196 

Хор цветов 
Із музики до весняної казки О.М.Островського «Снігуронька» 

        Музика П.Чайковського 

 



197 

 



198 

 



199 

 

Диригентський жест – legato. 

 

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

музичного супроводу. 
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Колокольчики 
Вірші О.Толстого      Музика М.Анцева 

 

Помірно швидко 

 



201 

 



202 

 



203 

 



204 

 
 

 
 

Твір ліричний за характером, потребує диригентського жесту legato. Передбачає 

розмежування функцій рук в управлінні хоровими партіями (сопрано, альт) і музичним 

супроводом, функціональну скоординованість диригентського жесту. 
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Пришла весна 
Вірші І.Бєлоусова      Музика О.Гречанінова 

 

Швидко. Весело 

 



206 

 



207 

 



208 

 
 

Звуковедення – легке legato – повинно передати ліричне звучання хору. 

Рекомендується звернути увагу на динамічну палітру хору; зміну темпу; почерговий 

показ хоровим голосам вступів та зняттів (розмежування функцій рук); відтворення 

ритмічного малюнку хорових партій і музичного супроводу в диригентському жесті. 



209 

Весна 
Вірші Ю.Жадовської      Музика Р.Глієра 

 

Швидко. Радісно 

 



210 

 



211 

 



212 

 



213 

 



214 

 
Характер звуковедення – legato (м’яке і енергійне, пружке), що передає 

радісний, піднесений характер твору. 

Основні диригентські труднощі: розмежування функцій рук в управлінні 

хоровими голосами і музичним супроводом (взаємозамінність рук); показ хоровим 

партіям почергових вступів та зняттів на різних долях такту (поліфонічна фактура) в 

різноманітній динаміці, перемінних темпах. 

Рекомендується для вивчення в другому півріччі навчального року. 



215 

Осенняя песня 
Український текст В.Гужви    Музика Ф.Мендельсона-Бартольді 

Російський текст В.Коломійцова 

 

Схвильовано 

 



216 

 



217 

 



218 

 



219 

 



220 

 



221 

 
Диригентський жест – legato (м’яке, енергійне). Вступи хору, музичного 

супроводу на різні долі такту та чіткі зняття (не перетримуючи на паузі); показ 

контрастної динаміки у відповідності зі змістом тексту твору; розмежування функцій 

рук, що зумовлено ритмічним малюнком хорових партій та музичного супроводу – такі 

основні виконавсько-технічні диригентські завдання.  Твір корисний для розвитку 

емоційності студента. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі. 



222 

Києве мій 
Вірші Д.Луценка     Музика І.Шамо 

 

 

 



223 

 



224 

 



225 

 



226 

 



227 

 



228 

 



229 

 



230 

 
 

Основні диригентські труднощі: показ звуковедення legato в різних нюансах, 

функціональна скоординованість рук в управлінні солістом, хоровими партіями і 

музичним супроводом. 



231 

Хор работниц 
Із опери «Кармен» 

        Музика Ж.Бізе 

 



232 

 



233 

 



234 

 



235 

 



236 

 



237 

 



238 

 

Цей твір великий за об’ємом, з яскравим емоційно-художнім образом висуває 

перед диригентом цікаві виконавсько-технічні завдання: показ різного характеру 

звуковедення (legato, staccato) в єдиному темпі, контрастних динамічних нюансів, 

різноманітних вступів (на повну та дроблену долі) хорових голосів, ритміки музичного 

супроводу. Все це потребує швидкої реакції диригента та розмежування функцій рук. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі. 

 

Україно моя 
Вірші А.Навроцького      Музика Є.Станковича 

 

Урочисто 
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240 

 



241 

 



242 

 



243 

 



244 

 



245 

 



246 

 



247 

 



248 

 
 

 

 

 

 

 

Основні диригентсько-виконавські труднощі: великий об’єм твору; оволодіння 

різноманітним диригентським жестом (legato,  non legato, marcato) у відповідності до 

змісту тексту твору; показ хору різноманітної динаміки, вступів і зняттів на різних 

долях такту (дроблених, повних), ритмічного малюнку хорових голосів та музичного 

супроводу. Твір корисний для розвитку емоційності та творчого мислення студента. 

Рекомендується для диригування у другому півріччі. 

 



249 

Огни погашены 
Хор із опери «Алєко» 

Вірші О.Пушкіна      Музика С.Рахманінова 

 



250 

 



251 

 



252 

 
 

Диригентський жест legato (м’яке, пружке). Показ хоровим партіям почергових 

вступів та зняттів на другу дроблену долю (поліфонічна фактура), розмежування 

функцій рук (взаємозамінність) в управлінні хоровими голосами і музичним 

супроводом – основні виконавсько-технічні завдання. 

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року. 



253 

Тарантелла 
із опери «Анджело» 

        Музика Ц.Кюї 

 



254 

 



255 

 



256 

 



257 

 



258 

 



259 

 
 

 

Основні диригентські завдання: показ звуковедення пружке legato в різних 

динамічних нюансах і єдиному швидкому темпі; розмежування функцій рук в 

управлінні хоровими партіями і музичним супроводом. 

Рекомендується  для вивчення у другому півріччі. 

 



260 

Зеленый шум 
Вірші М.Некрасова      Музика П.Чеснокова 

 

Дуже швидко.  Наспівно 
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263 
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265 

 



266 

 



267 

 
 

Яскравий художній образ твору вимагає різного характеру диригентського 

жесту (marcato, non legato, legato). В управлінні хоровими голосами і музичним 

супроводом слід звернути увагу на їхню мелодичну самостійність, темпові зміни, 

динамічну палітру твору. 



268 

На плаю 
Українська народна пісня 

        Обробка С.Орфєєва 

 



269 

 



270 

 



271 

 
 

 

 
 

 

 

Радісний, рухливий характер твору вимагає від диригента значної емоційної 

напруги. Складні також і технічні завдання: показ хоровим партіям характеру 

звуковедення у відповідності зі змістом текстів куплетів; вступів і зняттів на різних 

долях такту; контрастної динаміки; ритмічного малюнку хорових голосів і музичного 

супроводу (особливо в кінці твору). 

 



272 

Фрагмент фінального хору 
Із Дев’ятої симфонії 

Вірші Ф.Шиллєра      Музика Л. ван Бетховена 
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Диригентський жест – енергійне  non legato, що передає урочистий характер 

звуковедення мішаного хору. 

Необхідно звернути увагу на різноманітну динамічну палітру, швидкий темп, 

ритміку хору і музичного супроводу. 

 



277 

ДОДАТКИ 

Позначення, що використовуються в музичній літературі 

 

І. ТЕМПИ (За метрономом) 

 



278 

 

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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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ТВОРІВ 
 

 

«Александра». Вірші Д.Сухарєва і Ю.Візбора. Музика С.Нікітіна.  

Перекладення для хору В.Моделя ............................................................... 97 

«Балада про трьох синів». Вірші В. Вихруща. Музика М.Колесси .................. 56 

«Баркарола». Вірші Л.Штольберга. Переклад О.Плєщєєва.  

Музика Ф.Шуберта. Перекладення для хору В. Шляпкіна ...................... 124 

«Берізка». Вірші В.Сосюри. Переклад П.Сингаївського.  

Музика Р.Верещагіна.  ................................................................................. 101 

«Білі гуси». Вірші О.Олеся.  Музика Б.Фільц ...................................................... 59 

«Венецианская ночь». Вірші І.Козлова. Музика М.Глінки.  

Перекладення для хору М.Балакірєва ........................................................ 158 

«Весна идет». Вірші Ф.Тютчева.  Музика О.Гречанінова ................................. 139 

«Весна». Вірші Ю.Жадовської. Музика Р.Глієра ................................................ 209 

«Вечер». Італійська народна пісня. Вірші Д.Пюнського.  

Обробка О.Свєшнікова ........................................................................................... 144 

«Вечірня пісня». Вірші Б.Кирчіва. Музика О.Нижанківського.  

Перекладення для мішаного хору С.Людкевича ....................................... 29 

«Гей, воли мої!» Українська народна пісня. Обробка Р.Бойко ........................ 35 

«Гей, зозуля». Вірші А.Демиденка. Музика В.Іконника ..................................... 134 

«Горлинка». Вірші П.Комарова. Музика М.Коваля ........................................... 145 

«Горные вершины». Вірші М.Лермонтова. Музика Г.Смірнової ................... 17 

«До тебе прийшли, пане Іване Колядка». Обробка Є.Карпенка ................... 136 

«Думи мої». Вірші Т.Шевченка. Музика Є.Козака ............................................. 27 

«Думи мої». Українська народна пісня. Вірші Т.Шевченка.  

Обробка С.Орфєєва ..................................................................................... 85 

«Журавленок». Вірші І.Шаферана. Музика Е.Колмановського.  

Перекладення для хору  С.Дунаєвського .................................................... 63 

«Закат солнца». Музика В.Моцарта. Перекладення для хору О.Луканіна...... 124 

«Запылал восток зарею». Із опери «Весілля Фігаро». Російський текст 

І.Пономарькова. Музика В.Моцарта ......................................................... 177 

«Зачарована Десна». Вірші Д. Луценка. Музика І.Шамо ................................. 49 

«Збиралися дівки гукати весну». Сумська веснянка ....................................... 118 

«Зеленый шум». Вірші М.Некрасова. Музика П.Чеснокова ............................. 260 

«Зимові дні». Вірші С.Жупаніна. Музика А.Кос-Анатольського...................... 163 

«Исходила младешенька». Російська народна пісня.  

Обробка М.Римського-Корсакова .............................................................. 39 

«Какая ночь!» Вірші невідомого автора. Музика Ф.Шуберта ....................... 21 

«Канон». Російський текст М.Павлової. Музика А.Брукнера .......................... 153 

«Києве мій». Вірші Д.Луценка. Музика І.Шамо ................................................. 222 

«Колокольчики». Вірші О.Толстого. Музика М.Анцева .................................. 200 

«Колыбельная песня». Музика І.Барнбі............................................................. 150 

«Колыбельная песня». Російський текст Ю.Хазанова. Музика Л.Керубіні . 112 

«Край родной и любимый». ВіршіЕ.Заліте. Російський текст В.Алатирцева. 

Музика О.Жилінського. Перекладення для хору Н.Стефіної .................. 11 

«Край ты мой заброшенный». Частина №2 із «Поеми пам’яті  

Сергія Єсеніна». Вірші С.Єсеніна. Музика Г.Свиридова ......................... 46 
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«Лебідь». Вірші Є.Юр’єва. Музика К.Сен-Санса ............................................... 40 

«Летний день». Вірші Е.Топеліуса. Російський текст А.Хурмеваара.  

Музика С.Лінсен .......................................................................................... 25 

«Лорелей». Вірші Г.Гейне. Музика Ф.Зільхера ................................................... 14 

«Луна». Музика невідомого англійського композитора XVI ............................. 143 

«Мадригал». Вірші М.Лермонтова. Музика Р.Бойка ....................................... 8 

«Май». Вірші О.К.Толстого. Музика М.Анцева ................................................. 148 

«Метелик і фіалка». Вірші В.Гюго. Музика Г.Форе ......................................... 179 

«На лодке». Російський текст О.Машистова. Обробка О.Свєшнікова ......... 145 

«На плаю». Українська народна пісня. Обробка С.Орфєєва ............................ 268 

«Обеліски». Вірші М.Лисича. Музика Ю.Щуровського .................................... 13 

«Огни погашены». Хор із опери «Алєко». Вірші О.Пушкіна.  

Музика С.Рахманінова ................................................................................ 249 

«Ой вербо, вербо». Українська народна пісня. Обробка Р.Скалецького ........ 12 

«Ой весно, весно, да весняночко». Українська народна пісня.  

Обробка В.Степурка ................................................................................... 11 

«Ой піду я полем». Українська народна пісня. Обробка Є.Карпенка ............. 5 

«Ой у полі криниченька». Українська народна пісня. Обробка В. Степурка .. 119 

«Осенняя песня». Український текст В.Гужви. Російський текст 

В.Коломійцова. Музика Ф.Мендельсона-Бартольді. ............................... 215 

«Осень». Вірші О.Пушкіна. Музика Б.Лятошинського ..................................... 155 

«Осень». Музика В.Каліннікова ............................................................................ 183 

«Осинка». Вірші і музика Е.Єлісєєвої ................................................................. 19 

«Очи, как тост, подымишь ты». Англійська народна пісня. Переклад 

О.Єфременкова. Обробка Ю.Яковлєва ..................................................... 153 

«Пастушки в вечер на лугу». Анонім XVIII ст. ................................................ 174 

«Під осінь». Вірші В.Масляка. Музика Б.Матюка.  

Перекладення для мішаного хору М.Колесси ............................................ 7 

«Пісне моя». Вірші І.Франка. Музика Д.Січинського ........................................ 32 

«Поет зима – аукает». Вірші С.Єсеніна. Музика В.Бєлого ............................... 175 

«Пожелание друзьям». Вірші і музика Б.Окуджави.  

Перекладення для хору В.Гончарова .......................................................... 94 

«Пришла весна». Вірші І.Бєлоусова. Музика О.Гречанінова ........................... 205 

«Пьер-музыкант». Норвезька народна пісня. Російський текст О.Фадєєвої. 

Обробка Я.Дубравіна .................................................................................. 128 

«Пью за здравие Мери». Вірші О.Пушкіна. Музика О.Даргомижського....... 142 

«Ручеек». Музика С.Комітаса ............................................................................. 18 

«С дальнего ранчо». Аргентинська народна пісня. Переклад Т.Сікорської. 

Обробка Х.Ромеро. Перекладення для хору О.Зінов’єва ......................... 188 

«Свята ніч, тиха ніч». Музика Ф.Грубера ......................................................... 10 

«Серенада». Вірші М.Некрасова. Музика П.Булахова ....................................... 91 

«Серенада». Вірші О.Фета. Музика М.Бернарда .............................................. 126 

«Серенада». Із опери «Пертська красуня». Російський текст П.Бернацького. 

Музика Ж.Бізе. Перекладення для хору Б.Ляшко ..................................... 130 

«Сосны». Музика В.Каліннікова ........................................................................... 51 

«Старый замок». Вірші В.Соколова. Музика М.Мусоргського ........................ 107 

«Степь да степь кругом». Російська народна пісня. Обробка М.Захарова ... 23 

«Танец». Вірші К.Шніцера. Переклад М.Павлової. Музика Ф.Шуберта. ....... 185 
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«Тарантелла». Із опери «Анджело». Музика Ц.Кюї .......................................... 253 

«Тихая звездная ночь». Вірші  О.Фета. Музика Д.Аракішвілі ........................ 37 

«Тополина баркарола». Вірші В.Сосюри. Музика П.Майбороди .................... 170 

«У моря». Пісня острова Капрі. Російський текст Ю.Гончаренка.  

Перекладення для хору Н. Шереметьєвої ................................................. 127 

«Україно моя». Вірші А.Навроцького. Музика Є.Станковича ......................... 238 

«Утренняя серенада». Вірші В.Шекспіра. Музика Ф.Шуберта.  

Перекладення для хору Л.Шохіна ............................................................... 132 

«Утро». Вірші О.Пушкіна. Музика М.Іпполітова-Іванова ................................. 193 

«Фрагмент фінального хору». Із Дев’ятої симфонії. Вірші Ф.Шиллєра.  

Музика Л. ван Бетховена ............................................................................ 272 

«Хор работниц». Із опери «Кармен». Музика Ж.Бізе ........................................ 231 

«Хор русалок». Із опери «Утоплена». Музика М.Лисенка ................................ 69 

«Хор цветов». Із музики до весняної казки О.М.Островського  

«Снігуронька». Музика П.Чайковського.................................................... 196 

«Хоровод». Російський текст К.Алемасової. Музика Ф.Шуберта.  

Перекладення для хору І.Пономарькова .................................................... 120 

«Цей великий світ». Вірші Р.Рождественського. Музика В.Чернишова ....... 78 

«Червона калина, чого в лузі гнешся?» Вірші Т. Шевченка.  

Музика Б.Фільц ............................................................................................ 73 

«Чом ти на мене заволала». Українська народна пісня.  

Обробка С.Котенка ..................................................................................... 121 

«Шуміть смерічки». Вірші і музика Р.Савицького ............................................ 87 

«Як чудово запахли троянди». Вірші О.Новицького. Музика В.Верменича .. 166 
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ЗМІСТ 

Частина IV 

Шестидольний розмір 

 
а) шестидольна схема 

повільні темпи 

«на шість» 

 

Твори без супроводу 
«Ой піду я полем».  

Українська народна пісня.  

Обробка Є.Карпенка ........................... 5 

«Під осінь». Вірші В.Масляка.  

Музика Б.Матюка. Перекладення  

для мішаного хору М.Колесси ........... 7 

«Мадригал». Вірші М.Лермонтова.  

Музика Р.Бойка .................................... 8 

«Ой весно, весно, да весняночко».  

Українська народна пісня.  

Обробка В.Степурка ............................ 10 

«Свята ніч, тиха ніч».  

Музика Ф.Грубера ............................... 10 

«Край родной и любимый».  

Вірші Е.Заліте.  

Російський текст В.Алатирцева.  

Музика О.Жилінського.  

Перекладення для хору Н.Стефіної ... 11 

«Ой вербо, вербо». Українська народна  

пісня. Обробка Р.Скалецького ........... 12 

«Обеліски». Вірші М.Лисича. Музика 

Ю.Щуровського ................................... 13 

«Лорелей». Вірші Г.Гейне. Музика  

Ф.Зільхера ............................................ 14 

«Горные вершины». Вірші М.Лермонтова. 

Музика Г.Смірнової ............................ 17 

«Ручеек». Музика С.Комітаса .................. 18 

«Осинка». Вірші і музика Е.Єлісєєвої .... 19 

«Какая ночь!» Вірші невідомого автора. 

Музика Ф.Шуберта ............................. 21 

«Степь да степь кругом». Російська 

народна пісня. Обробка М.Захарова .. 23 

«Летний день». Вірші Е.Топеліуса.  

Російський текст А.Хурмеваара. 

Музика С.Лінсен. ................................. 25 

«Думи мої». Вірші Т.Шевченка.  

Музика Є.Козака .................................. 27 

«Вечірня пісня». Вірші Б.Кирчіва.  

Музика О.Нижанківського. 

Перекладення для мішаного хору 

С.Людкевича ........................................ 29 

«Пісне моя». Вірші І.Франка. Музика 

Д.Січинського ...................................... 32 

«Гей, воли мої!» Українська  

народна пісня. Обробка Р.Бойко ........ 35 

Тихая звездная ночь. Вірші  О.Фета.  

Музика Д.Аракішвілі ........................... 37 

 

Твори з супроводом 
«Исходила младешенька».  

Російська народна пісня.  

Обробка М.Римського-Корсакова ...... 39 

«Лебідь». Вірші Є.Юр’єва.  

Музика К.Сен-Санса ............................ 40 

«Край ты мой заброшенный».  

Частина №2 із «Поеми пам’яті  

Сергія Єсеніна». Вірші С.Єсеніна. 

Музика Г.Свиридова............................ 46 

«Сосны». Музика В.Каліннікова ............. 51 

«Зачарована Десна». Вірші Д. Луценка. 

Музика І.Шамо ..................................... 53 

«Балада про трьох синів».  

Вірші В. Вихруща.  

Музика М.Колесси ............................... 56 

«Білі гуси». Вірші О.Олеся.   

Музика Б.Фільц .................................... 59 

«Журавленок». Вірші І.Шаферана.  

Музика Е.Колмановського. 

Перекладення для хору  

С.Дунаєвського .................................... 63 

«Хор русалок». Із опери «Утоплена». 

Музика М.Лисенка ............................... 69 

«Червона калина, чого в лузі гнешся?» 

Вірші Т. Шевченка. 

 Музика Б.Фільц ................................... 73 

«Цей великий світ». Вірші 

Р.Рождественського.  

Музика В.Чернишова .......................... 78 

«Думи мої». Українська народна  

пісня. Вірші Т.Шевченка.  

Обробка С.Орфєєва ............................. 85 

«Шуміть смерічки». Вірші і музика 

Р.Савицького ........................................ 87 

«Серенада». Вірші М.Некрасова.  

Музика П.Булахова .............................. 91 

«Пожелание друзьям». Вірші і музика 

Б.Окуджави. Перекладення  

для хору В.Гончарова .......................... 94 

«Александра». Вірші Д.Сухарєва і 

Ю.Візбора. Музика С.Нікітіна. 

Перекладення для хору В.Моделя ...... 97 
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«Берізка». Вірші В.Сосюри.  

Переклад П.Сингаївського.  

Музика Р.Верещагіна.  ......................... 101 

«Старый замок». Вірші В.Соколова. 

Музика М.Мусоргського ..................... 107 

«Колыбельная песня».  

Російський текст Ю.Хазанова.  

Музика Л.Керубіні ............................... 112 

 

 

б) шестидольна схема 

швидкі темпи 

«на два»  

 

Твори без супроводу 
 

«Збиралися дівки гукати весну».  

Сумська веснянка ................................. 118 

«Ой у полі криниченька».  

Українська народна пісня.  

Обробка В. Степурка ........................... 119 

«Хоровод».  

Російський текст К.Алемасової.  

Музика Ф.Шуберта. Перекладення  

для хору І.Пономарькова ..................... 120 

«Чом ти на мене заволала».  

Українська народна пісня.  

Обробка С.Котенка ................................... 121 

«Закат солнца». Музика В.Моцарта. 

Перекладення для хору О.Луканіна ... 123 

«Баркарола». Вірші Л.Штольберга.  

Переклад О.Плєщєєва. Музика 

Ф.Шуберта. Перекладення для хору 

В.Шляпкіна ........................................... 124 

«Серенада». Вірші О.Фета.  

Музика М.Бернарда ............................. 126 

«У моря». Пісня острова Капрі. 

Російський текст Ю.Гончаренка. 

Перекладення для хору  

Н. Шереметьєвої ................................... 127 

«Пьер-музыкант». Норвезька народна 

пісня. Російський текст О.Фадєєвої. 

Обробка Я.Дубравіна ........................... 128 

«Серенада». Із опери «Пертська красуня». 

Російський текст П.Бернацького.  

Музика Ж.Бізе. Перекладення  

для хору Б.Ляшко ................................. 130 

«Утренняя серенада».  

Вірші В.Шекспіра.  

Музика Ф.Шуберта.  

Перекладення для хору Л.Шохіна ...... 132 

«Гей, зозуля». Вірші А.Демиденка.  

Музика В.Іконника ............................... 134 

«До тебе прийшли, пане Іване Колядка». 

Обробка Є.Карпенка ............................ 136 

«Весна идет». Вірші Ф.Тютчева.   

Музика О.Гречанінова ......................... 139 

«Пью за здравие Мери».  

Вірші О.Пушкіна.  

Музика О.Даргомижського................. 142 

«Луна». Музика невідомого  

англійського композитора XVI .......... 143 

«Вечер». Італійська народна пісня.  

Вірші Д.Пюнського.  

Обробка О.Свєшнікова ....................... 144 

«На лодке».  

Російський текст О.Машистова.  

Обробка О.Свєшнікова. ...................... 145 

«Горлинка». Вірші П.Комарова.  
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