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Х 93        Хрестоматія з хорового диригування : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів : 

випуск ІІ. Частина 5, 2-ге видання / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 198 с. 

 
Основу посібника складає програмний матеріал з хорового диригування для 

студентів ІІ курсів та викладачів, який апробовано експериментально в Сумському 

державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка протягом  

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

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

Запропоновано оригінальні підходи щодо професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх вчителів музики – хормейстерів.  

Хрестоматія може бути адаптована в курс вивчення хорового диригування як 

навчально-методичний посібник для студентів і викладачів середніх і вищих 

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

 

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

частинах) упорядкована у відповідності до завдань навчальної дисципліни 

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

диригування як навчально-методичний посібник для студентів другого 

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

мистецько-культурних навчальних закладів. Вона є логічним 

продовженням раніше виданої «Хрестоматії з хорового диригування», 

випуск І (для студентів 1-го курсу). 

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

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

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

і зарубіжної класики, сучасних композиторів. В короткій анотації-

рекомендації, що супроводжує кожен твір, висвітлюються характерні 

особливості даного твору та основні диригентсько-виконавські завдання. 

Основне призначення посібника – допомога викладачам хорового 

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

хорового репертуару. Зважаючи на неоднорідність (професійно-

педагогічний рівень) контингенту студентів (без музичної підготовки, 

випускники ДМШ, педагогічних та музично-педагогічних коледжів, 

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

на диригентські завдання навчальної дисципліни «Хорове диригування», а 

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

багаторічний досвід. 

Враховуючи те, що в теперішній час недостатньо навчально-

методичної, хрестоматійної літератури з хорового диригування, дана 

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

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

та мистецько-культурних середніх та вищих навчальних закладів 

джерелом необхідної інформації, практичної диригентсько-хорової 

підготовки, сприятиме надбанню ними власного професійно-педагогічного 

досвіду як майбутніх педагогів-музикантів-хормейстерів, керівників 

навчальних, самодіяльних та професійних колективів. 
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Пояснювальна записка 

 
Успішне вирішення завдань музично-

естетичного та художньо-творчого розвитку 

дітей засобами хорового співу знаходиться в 

прямій та безпосередній залежності від рівня 

професійно-педагогічної майстерності, еруди-

ції, культури вчителя музичного мистецтва-

хормейстера. Тому навчальна дисципліна 

«Хорове диригування» займає центральне 

місце в циклі спеціальних дисциплін, які 

вивчає майбутній фахівець на протязі всіх 

років навчання (заняття індивідуальні). 

Мета навчальної дисципліни «Хорове 

диригування» – виховати висококваліфіко-

ваного фахівця, здатного вирішувати важливі 

завдання музичного виховання в такому виді 

музичної діяльності як хоровий спів, при-

щепити необхідні диригентські, технічно-

виконавські вміння, навички для організації 

та проведення вокально-хорової діяльності 

учнів шкіл різного типу в умовах урочної та 

позакласної роботи, допомогти студенту ово-

лодіти елементами педагогічної майстерності. 

Основними завданнями на другому курсі 

навчання хорового диригування являється: 

• поглиблення знань з теоретичних основ 

техніки диригування, вдосконалення вмінь, 

навичок диригування, подальше засвоєння 

простих диригентських схем в різних 

динамічних показниках, темпах, різному 

характері звуковедення: основні диригентські 

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

звуковедення legato і non legato; розмежу-

вання функцій рук та взаємозамінність лівої 

та правої рук (при показі витриманих звуків, 

динаміки, кульмінації музичного твору та при 

управлінні хоровими голосами і музичним 

супроводом); 

 розвиток диригентського апарату: поси-

лення уваги до формування кистьової тех-

ніки; поєднання різних ритмічних малюнків у 

правій і лівій руках; засвоєння прийомів 

показу пунктирного ритму; 

• оволодіння прийомами дробленого всту-

пу (на неповну долю ) на різних долях такту в 

основних розмірах; 

• засвоєння прийомів показу характеру 

звуковедення staccato, акцентів (роль кисті 

при виконанні цих штрихів) ; 

• показ різних варіантів синкоп у 

диригентському жесті; 

• відпрацювання прийомів «вступів» з 

різних долей у різних динамічних відтінках і 

темпах; 

• оволодіння прийомами переходу до 

швидких і повільних темпів; 

• засвоєння прийомів виконання різних 

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

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

різних долях такту, комбінованого зняття 

фермат; 

• засвоєння диригентських прийомів 

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

використанням (в залежності від темпу і 

характеру) диригентських схем «на чотири»  

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

(«дводольна» – подовжений рух у швидких 

темпах); 

• оволодіння прийомами передачі pp, ff, 

ppp, fff, рухливої (crescendo і diminuendo) та 

контрастної динаміки (subito f, subito p; 

sforzando, акценти); 

• оволодіння прийомами показу елемен-

тарного чергування простих і складних 

розмірів. 

Відповідно до певного порядку засвоєння і 

вдосконалення певних груп диригентських 

прийомів, знань, умінь і навичок усі твори 

(без супроводу, з супроводом) у даній 

хрестоматії угруповані в  досить об’ємних 

п’яти частинах: 

І. Розмежування функцій рук. 

ІІ. Темпи. Фермати. 

ІІІ. Динаміка. Синкопи. Staccato. 

IV. Шестидольний розмір. 

V. Елементарне чергування простих і 

складних розмірів. 

Але такий розподіл навчального матеріалу 

умовний, оскільки кожен твір, можна 

використовувати для одночасного оволодіння 

студентами різними диригентсько-

виконавськими  навичками відповідно  до  

програми  навчальної дисципліни «Хорове 

диригування», 2-ий курс. 
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Частина V 

Елементарне чергування 

простих і складних розмірів 

 

Твори без супроводу 

 

Пропоют петухи 
Вірші Г.Ходосова             Музика С.Стемпневського 

 

Нескладний приклад елементарного чергування простих розмірів 3/4 і 2/4. Твір 

корисний для оволодіння диригентським жестом legato в різній ритміці, динаміці, в 

єдиному темпі. 
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Чом, чом, чом, земле моя 
Українська народна пісня 

        Обробка А.Авдієвського 

 
 

Глибокий і значущий зміст твору, його характер і музичне фразування 

вимагають різнохарактерного диригентського жесту legato (глибоке, енергійне), в 

якому повинні знайти своє відтворення перемінний розмір, яскрава динаміка, агогічні 

зміни, ритміка хору. Виконавський план трьох куплетів не повинен повторюватись. 
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Ген Арагві мчить 
Грузинська народна пісня 

Український текст 

О.Пономарьова 

Помірно  

 
 

Рекомендується звернути увагу на зміст твору і проникливий характер музики. 

Необхідно урізноманітнити характер виконання всіх куплетів. Слід звернути увагу на 

чергування розмірів 3/4 і 2/4, динаміку, ритміку хорових голосів. 
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Роза 
Вірші О.Пушкіна       Музика Р.Бойка 

 

Радісно, грайливо 
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Диригентський жест – legato. Слід звернути увагу на чіткий показ хоровим 

голосам вступів на першу долю та зняттів на другу (повну і дроблену); чергування 

розмірів 3/4 і 2/4; контрастної динаміки; агогічних змін. 

 

Зацвіли черешні 
Вірші О.Богачука       Музика Г.Майбороди 
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Основні виконавські труднощі: оволодіння диригентським жестом legato у 

відповідності до змісту тексту твору; показ різноманітної динаміки, чергування 

розмірів 3/4 і 4/4, тенуто, агогічних змін, цезур, різної ритміки хорових голосів. 
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Та тече вода з-під города 
Українська народна пісня 

         Обробка М.Лисенка 

 



12 

 
 

Цікавий приклад чергування простих і складних розмірів 3/4 («на три»), 4/4 («на 

чотири»), 6/4 («на шість»). Слід звернути увагу на зміст тексту твору. Виконавський 

план куплетів повинен бути різноманітним.  

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року. 

 

Кущ калини процвітає 
Українська народна пісня 

         Обробка М.Шраменка 
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Основні диригентсько-виконавські завдання: оволодіння диригентським жестом 

– legato (м’яке, пружке, енергійне) у відповідності до змісту тексту пісні; чергування 

розмірів 2/4 і 4/4; чіткий показ різної ритміки і динаміки; правильне виконання фермати 

(«зігравсь») у кінці твору. 

 

Сховалось сонце за горою 
Українська народна пісня 

         Обробка Г.Верьовки 
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При роботі над твором слід особливу увагу звернути на пошуки диригентсько-

виконавських засобів, що найбільш точно передають ліричний, сповнений любові до 

України, характер твору. Тож в диригентському жесті повинні знайти своє відтворення 

яскрава динаміка, ритміка хору, перемінний розмір (3/4; 4/4), агогічні зміни. Бажано 

урізноманітнити виконавський план куплетів. 
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В зеленім ліску 
Щедрівка 

         Обробка М.Даук 

 
 

Ліричний характер твору вимагає диригентського жесту legato. 

Рекомендується звернути увагу на перемінний розмір (2/4 і 3/4), різну ритміку 

хорових голосів (розмежування функцій рук), фермати, що не знімаються («Божий...»), 

контрастну динаміку, диригуючи двома руками в єдиному темпі. 
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Ave Maria 
         Музика Я.Аркадельта 

 
 

Диригентський жест – наспівне legato. Слід звернути увагу на динамічну палітру 

твору, спокійний темп, перемінний розмір 3/4 («на три») і 2/4 («на два»), агогічні зміни, 

цезури, фермату, що знімається («Jesus»). 
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Ніч 
Вірші М.Гоголя        Музика В.Іконника 

 

Помірно 

 
 

Контрастність динаміки, одночасний показ хоровим голосам різних ритмічних 

структур (розмежування функцій рук), різночитання в хорових партіях, перемінний 

розмір (3/4; 2/4; 4/4), агогічні зміни, наявність акцентів, фермат, що знімаються – такі 

диригентсько-технічні труднощі виконання даного твору. 
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Кружеляла ластівка 
Вірші А.Демиденка       Музика Л.Дичко 

Не поспішаючи 
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Даний твір – цікавий приклад управління жіночим хором, корисний також для 

оволодіння диригентським жестом legato у перемінному розмірі (4/4; 3/4), різних 

темпах, контрастній динаміці. 

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

знімається («весняному»; «сурмить»; «ластівка») і що знімається («людьми»). 
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Весна 
Вірші Н.Зідарова       Музика О.Яковчука 
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22 

 



23 

 

Диригентський жест змінюється в залежності від характеру звучання хору 

(legato, staccato) – від легкого до більш пружкого, енергійного. Особливу увагу 

необхідно звернути на голосоведення в хорових партіях (поліфонічна фактура), що 

потребує розмежування функцій рук; динамічну палітру твору (часто контрастну); 

перемінний розмір (4/4; 2/4); агогічні зміни. 
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Пам’ять все жива 
Вірші О.Блока        Музика О.Ушкарьова 
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Твір ставить перед студентом різноманітні диригентсько-виконавські завдання: 

розкриття емоційного образу твору, показ хоровим партіям складного ритмічного 

малюнку (поліфонічне викладення, тріолі), різночитань в різноманітній динаміці, 

перемінному розмірі (3/4; 2/4), різній агогіці. Все це потребує певної свободи 

диригентського жесту. 

 



26 

Херувимская песнь 
         МузикаО.Галіцина 

 

Повільно 
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Стримано-зосереджений характер духовного твору потребує диригентського 

жесту – глибоке legato. Основні диригентські завдання: показ перемінного розміру (4/4 

– «на чотири»; 6/4 – «на шість»), ритміки хорових голосів, цезур, контрастної динаміки 

в єдиному повільному темпі. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 
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Купала на Йвана 
Українська народна пісня 

         Обробка Є.Карпенка 

 

Помірно 
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Ліричний характер твору потребує диригентського жесту legato. Певну 

складність викликає розкриття художнього образу пісні, передача контрастної 

динаміки, ритміки хорових партій (поліфонічна фактура), показ фермат, що не 

знімаються. Слід досягти максимально можливої природності і органічності при показі 

хору частого чергування розмірів 3/4 («на три») і 2/4 («на два»), пов’язаних з народно - 

пісенною основою музики. 
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Весно, моя нене 
Вірші Д.Павличка       Музика Б.Фільц 

Помірно  
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Даний твір можна використати для оволодіння такими диригентсько-

виконавськими навичками: звуковедення legato; розмежування функцій рук (почергова 

затримка однієї руки на витриманих звуках при одночасному тактуванні мелодії 

іншою); невимушене виконання багаточисельних чергувань метру (3/4 і 2/4) в різних 

темпах, різній динаміці; правильне виконання фермати, що знімається («обняти») в 

кінці твору. 
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Пороша 
Вірші С.Єсеніна        Музика Е.Єлісєєвої 

 



35 

 
 

Характер диригентського жесту – legato. При диригуванні цього твору бажано 

досягти органічного виконання постійних змін метру: 4/4 («на чотири»), 3/4 («на три»), 

6/4 («на шість») в різноманітній динаміці і агогіці. Слід звернути увагу на ритмічний 

малюнок хорових голосів (розмежування функцій рук) та на фермату в середині твору, 

що знімається («много»). 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 
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Жаворонок 
Вірші М.Танка        Музика Р.Бойка 
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Звуковедення – legato. Характерним для даного твору є: чергування простих 

розмірів 3/4 («на три») і 2/4 («на два»); розмежування функцій рук; чіткий показ 

хоровим голосам вступів і зняттів, витриманих звуків відповідно до ритміки хорових 

партій; правильне виконання фермати в кінці твору («весны»), що знімається; 

відтворення в жесті контрастної динаміки. 



38 

Ручей 
Вірші М.Садовського       Музика В.Мураделі 
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Диригентський жест – legato (м’яке і більш пружке енергійне в кінці твору). 

Робота над твором сприятиме вихованню навички диригентської свободи управління 

хоровими голосами (чіткий показ чергувань перемінного метру: 3/4 – «на три»; 2/4 – 

«на два»; розмежування функцій рук) в різних темпах і різноманітній динаміці. 
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Осень 
Вірші Г.Андрєєвої      Музика В.Корзіна  
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Цікавий і корисний приклад для розвитку емоційності студента, роботи над 

різним за характером жестом (legato, staccato) в перемінному розмірі (2/4; 3/4), темпі, 

в різній динаміці; розмежуванням функцій рук у відповідності до голосоведення та 

ритмічного малюнку хорових партій. 
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Осенняя гамма 
Вірші Л.Станчева       Музика О.Яковчука 
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Основні диригентсько-виконавські труднощі: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (legato, staccato, marcato) у відповідності до змісту твору; показ 

хоровим партіям акцентів, чергувань перемінного метру (4/4; 3/4; 2/4), контрастної 

динаміки, вступів і зняттів на різних долях такту, агогічних змін; розмежування 

функцій рук відповідно до ритміки хорових голосів. 
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Зимняя сказка 
Вірші С.Вігдарова       Музика В.Корзіна 

Повільно  
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Звуковедення – legato. 

Виконання основних технічних завдань – невимушений чіткий показ 

багаточисельних чергувань простих розмірів 3/4 («на три») і 2/4 («на два»), одночасний 

показ хоровим партіям різних ритмічних структур (розмежування функцій рук), 

контрастної динаміки, диригуючи двома руками, що сприяє вихованню диригентсько-

виконавської свободи. 
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Кое-как 
Вірші Л.Кондрашенко      Музика М.Парцхаладзе 

 

Рухливо, з гумором 
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Основні виконавсько-технічні завдання: оволодіння різноманітним характером 

диригентського жесту (non legato, legato) в різних темпах, перемінному метрі: 6/8 («на 

два») і 8/8 («на два») у темпі «більш рухливо» і «на чотири» у темпі «менш рухливо»; в 

різноманітній динаміці; показ синкоп, різних ритмічних малюнків хорових партій 

(розмежування функцій рук), вступів і зняттів хору, поєднання мелодичної лінії соліста 

і хорових партій. 
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Gaudeamus 

Будем веселиться 
Старовинна студентська пісня 

Переклад Г.Машистова       Перекладення для хору 

          Г.Ковальова 
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Простий приклад трирядкової хорової партитури. Урочистий характер твору 

потребує жесту  non legato. Слід звернути увагу на: чергування розмірів 4/4 і 3/4; чіткий 

показ хоровим партіям вступів і зняттів, «ланцюгового дихання» (великі фрази), 

динамічних нюансів, диригуючи двома руками. 



53 

 

Поле чистое 
Російська народна пісня 

         Обробка О.Лядова 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Основні диригентські завдання: показ звуковедення legato в різних нюансах, 

чергування розмірів 4/4 («на чотири») і 3/4 («на три»), розмежування функцій рук в 

управлінні хоровими голосами чоловічого хору. 

Виконавський план куплетів рекомендується урізноманітнити. 
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Ой, як виорем нивочку 
Українська народна пісня 

         Обробка В.Польовика 

 

 
 

Звуковедення – legato (м’яке, пружке). Необхідно звернути увагу на чергування 

тридольного (3/4) і чотиридольного метру (4/4) в рухливому темпі. Диригентський жест 

повинен змінюватись у відповідності до змісту текстів куплетів пісні. 
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Заповіт 
Українська народна пісня 

Вірші Т.Шевченка      Обробка О.Кожевнікова 

 

Повільно, наспівно 
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Глибокий зміст даного твору, виразність його музичної мови, характер – 

вимагають від диригента жесту legato. Основні диригентські завдання: показ у 

повільному темпі постійного чергування простих розмірів – 3/4 («на три»)і 2/4 («на 

два»); ритміки хорових голосів (розмежування функцій рук), динамічних відтінків, 

фермати, що не знімається («окропіте») в середині твору і що знімається («словом») в 

кінці твору. 



57 

Гроза 
Вірші І.Бєлоусова       Музика Ц.Кюї 

         Перекладення для хору 

         О.Кожевнікова 

Помірно 

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

технічних засобів, які найбільш точно передають лірико-драматичний зміст тексту і 

проникливий характер музики. Так драматичний характер першої частини («Из-за гор и 

леса...» – йде гроза) змінюється радісним і світлим звучанням мішаного хору 

(«пронеслася туча»). Отже диригентський жест legato буде більш енергійним на 

початку твору і м’яким, наспівним у другій  частині.  Рекомендується  невимушено 

перейти  з  чотиридольного  (І частина) на тридольний розмір (друга частина); 

відтворити в диригентському жесті контрастну динаміку та темпові зміни. 
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Вівчар 
Вірші І.Кутеня        Музика М.Колесси 

 

Широко 
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Основні диригентські труднощі: показ звуковедення  в єдиному темпі, але в 

різних динамічних нюансах, перемінному метрі (3/4 – «на три; 2/4 – «на два»»); 

розмежування функцій рук в управлінні хоровими партіями мішаного хору. Слід 

звернути увагу на правильне виконання фермат на паузі, фермат, що не знімаються 

(«гм...») і що знімаються. 
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Прошла война 
Вірші О.Твардовського       Музика Р.Щедріна 

 

Спокійно. Стримано 
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Художній образ твору вимагає диригентського жесту legato різного характеру 

(глибоке, енергійне ). В управлінні хоровими голосами слід звернути увагу на їхню 

мелодичну самостійність, агогічні та метричні зміни (3/4; 4/4; 2/4), динамічну палітру 

твору. 

Рекомендується для диригування у другому півріччі. 

 

Ой вийду я на гіроньку 
Українська народна пісня 

         Музика М.Лисенка 
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Чіткий диригентський жест повинен передати танцювальний характер твору. 

Основні диригентсько-виконавські труднощі полягають у показі хоровим 

голосам різноманітної динаміки; вступів і зняттів на різних долях такту в різних 

темпах: виконання фермат, що знімаються. Слід звернути увагу на почергові зміни 

розміру 2/4 і 3/4. У швидкому темпі (allegretto vivo) необхідно розмір 2/4 диригувати 

«на раз», а в кінці твору (два останні такти –  poco rit) – «на два». 
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У лузі, у лузі – червона калина 
Українська народна пісня 

        Обробка Ю.Корчинського 

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

твору. Необхідно звернути увагу на диригування перемінного розміру 6/8 (у 

повільному темпі – «на шість») і 2/4 (у швидкому темпі «на два»); ритміку хорових 

партій; динаміку; фермати, що знімаються. 
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Ты взойди, взойди, солнце красное 
Російська народна пісня 

        Обробка М.Мусоргського 

        Перекладення для хору 

        В.Каліннікова 

 

Рухливо 

 
 

 
Нескладний приклад чотирирядкової партитури, Твір може бути використаний 

для відпрацювання жесту legato та розвитку емоційності студента. 

Значну складність створює показ хоровим партіям вступів і зняттів на другу 

долю такту (дводольна схема), чергування дводольної (2/4) і тридольної (3/4) схем, 

наявність акценту, різної ритміки хорових голосів, фермати, що знімається (в кінці 

твору). Виконавський план куплетів рекомендується урізноманітнити. 
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Над ручьем 
Вірші В.Федорова      Музика О.Флярковського 

 

Помірно 
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Глибокий зміст твору вимагає від диригента значної емоційної напруги. Складні 

також і технічні завдання: показ характеру звуковедення у відповідності до змісту 

твору, різної ритміки хорових голосів, динамічних нюансів у єдиному темпі. 

Рекомендується звернути увагу на те, що початок твору в помірному темпі  в 

розмірі 6/8 диригується «на два», перемінний розмір 3/4  («небо им спасенное...») – «на 

три». 
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Колыбельная 
Російська народна пісня 

         Обробка Р.Щедріна 

 

Повільно 

 



70 

 
 

Основні диригентсько-технічні завдання: диригентський жест – наспівне legato; 

показ різноманітної ритміки хорових голосів (розмежування функцій рук), синкоп, у 

партії тенорів зокрема, почергових змін метру 2/4 і 3/4, фермат, що знімаються, 

динамічної палітри твору в єдиному темпі. 
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Вечерний лес еще не спит 
Вірші С.Маршака      Музика О.Флярковського 

 

Повільно. Наспівно 
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Ліричний, задушевний характер пісні повинен бути переданий плавним, 

спокійним диригентським жестом legato. 

Рекомендується звернути увагу на перемінний розмір (3/4 і 2/4), зміни темпу, 

контрастну динаміку, акценти, фермату на паузі, ритмічний малюнок хорових партій. 
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Ночевала тучка золотая 
Вірші М.Лермонтова      Музика П.Чайковського 
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Основне диригентське завдання: показ звуковедення legato ( м’яке, глибоке) у 

контрастній динаміці, різному темпі, перемінному метрі (3/4 – «на три» і 2/4 – «на 

два»). 
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Веснянка 
Білоруська народна пісня 

         Обробка В.Соколова 

 

Швидко, весело 
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Чіткий, енергійний (staccato) і в той же час легкий (legato) диригентський жест 

повинен передати образ хороводу, що ритмічно рухається і людей, які закликають 

весну. Основні виконавсько-технічні труднощі полягають у показі різноманітної 

динаміки, ритміки хору, вступів хорових голосів на різних долях такту (повних і 

дроблених) у швидкому темпі. 
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Зима 
Вірші Є.Баратинського       Музика В.Каліннікова 

Переклад з російської 

П.Засенка 

 



79 

 
 

 

Твір ставить перед студентом різноманітні технічно-виконавські завдання: 

розкриття емоційного образу твору з допомогою різноманітного диригентського жесту 

– глибокого і більш енергійного (legato, non legato, marcato) у відповідності зі змістом 

тексту; показ контрастної динаміки, ритмічного малюнку хорових голосів, вступів і 

зняттів хору на різних долях такту в різних темпах. 

Твір корисний для розвитку емоційності і музичного мислення студентів. 

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року. 
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Твори з супроводом 

 

Песня о земной красоте 
Вірші В.Суслова        Музика Я.Дубравіна 

 

Спокійно. Завмираючи 
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Диригентський жест – legato. 

Слід звернути увагу на чіткий показ дроблених вступів; чергування розмірів 

4/4 (чотиридольна схема) і 2/4 (дводольна схема); динамічну палітру та ритміку 

музичного супроводу і хору (розмежування функцій рук). 

 

Благослови мене, весно 
Вірші О.Марченка       Музика О.Глотова 
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Ліричний характер твору вимагає жесту  наспівне legato. 

Основні диригентсько-виконавські труднощі полягають у показі різноманітної 

динаміки (музичне фразування), ритмічного малюнку (розмежування функцій рук) 

хорових голосів та музичного супроводу. Такти 4/4 рекомендується диригувати за 

чотиридольною схемою, а такти 2/4 – за дводольною. 
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Подивись, який день –  красень! 
Вірші І.Мазіна        Музика Є.Карпенка 

Переклад І.П’янкової 
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Звуковедення – legato. Необхідно звернути увагу на чергування розмірів 4/4 

(чотиридольна схема) і 2/4 (дводольна схема); синкопований ритм; чіткі вступи і зняття 

на дроблені і повні долі; ритмічний малюнок хору і музичного супроводу; різноманітну 

динаміку хору. 



92 

Пісня про мрію 
Вірші В.Курінського      Музика В.Шаповаленка 

 

В темпі вальсу  
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Основні диригентсько-виконавські завдання:  оволодіння різноманітним 

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

відтворення у жесті перемінного розміру 3/4 (вальс) і 4/4 (марш); показ хору 

контрастної динаміки, вступів і зняттів, різної ритміки хорових голосів і музичного 

супроводу. Твір корисний для розвитку емоційності студента. 
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Зимние цветы 
частина №5 із кантати «Щаслива пісня» 

Вірші М.Садовського       Музика О.Хромушина 

 

 
 

Спокійно 
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Твір корисний для роботи над чергуванням диригентських схем 4/4, 3/4 і 2/4 в 

різних темпах; розмежуванням функцій рук у відповідності з ритмічним малюнком 

хорових партій і музичного супроводу; відтворенням у жесті контрастної динаміки. 

 



112 

Заповіт 
Вірші Т.Шевченка      Музика Г.Гладкого 

Перекладення для хору К.Стеценка 

Помірно 
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Твір не складний за своїм виконавським планом, корисний для розвитку 

музичного мислення та емоційності студента. Характер диригентського жесту повинен 

змінюватись у відповідності до змісту тексту пісні, чергування розмірів (4/4 і 3/4). 

Рекомендується звернути увагу на правильне виконання фермати, що не 

знімається (в середині твору – «степу...»)  і знімається (в кінці твору – «милий»), на 

ритміку хорових голосів і музичного супроводу (розмежування функцій рук). 
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Под музыку Вивальди 
Вірші О.Величанського     Музика В.Берковського і С.Нікітіна 

       Перекладення для хору В.Моделя 

 

Помірно 
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Даний твір можна використати для оволодіння такими виконавсько-технічними 

навичками: звуковеденням (legato, staccato); вільним показом почергової зміни 

диригентських схем (2/4 і 3/4); розмежуванням функцій рук (затримка однієї руки на 

витриманих звуках при одночасному тактуванні іншою); показом хору дроблених 

вступів і зняттів на різні долі такту; відтворенням в жесті контрастної динаміки та 

ритмічних структур хору і музичного супроводу. 
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Люблю 
Вірші В.Гіна        Музика Я.Дубравіна 

         Перекладення для хору 

         С.Грибкова 

Повільно. Виразно  
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Диригентський жест – legato. 

Рекомендується звернути увагу на постійне чергування розмірів 3/4 і 2/4. Слід 

досягти чіткого показу вступів, зняттів, витриманих звуків (розмежування функцій 

рук), динаміки в єдиному повільному темпі. 
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Тече ріка 
Вірші К.Дрока        Музика Б.Буєвського 

         Перекладення для хору 

         О.Чеботарьової 

 

Рухливо 
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Чергування тридольного і дводольного розмірів, швидкий темп, різноманітна 

ритміка хору і музичного супроводу, контрастна динаміка – основні диригентські 

завдання, все це потребує свободи диригентського жесту. 

 



130 

Песня темного леса 
        Вірші і музика О.Бородіна 

        Перекладення для хору 

        О.Глазунова 

 



131 

 



132 

 
 

Диригентський жест – різноманітний, виражений різним характером 

звуковедення: глибоке legato,  non legato, marcato. Слід звернути увагу на чергування 

дводольного і тридольного розмірів; темпові зміни, контрастну динаміку, ритмічний 

малюнок хорових голосів і акомпанементу (розмежування функцій рук), акценти. 
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Чорний крук 
Хор із опери «Богдан Хмельницький» 

         Музика К.Данькевича 

 

Повільно. Сумно 
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Основні диригентські труднощі: чергування розмірів 3/4, 4/4; різноманітний 

диригентський жест (legato, non legato, marcato) у зв’язку зі зміною характеру 

звуковедення в хорових партіях, музичному супроводі; темпові і динамічні зміни; різна 

ритміка хорових голосів і акомпанементу. 
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На камені стою 
Українська народна пісня 

         Обробка А.Кушніренка 

 

Не дуже швидко, грайливо 
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Цікавий за своїм змістом твір, який ставить перед диригентом ряд технічно-

виконавських  завдань: ретельний показ перемінної динаміки (іноді контрастної), 

синкопованого ритму, акцентів, чергування розмірів 2/4 і 3/4 (дводольної і тридольної 

схем), агогічних змін, різної ритмічної фактури хорових голосів і музичного супроводу. 
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Жаворонок 
Вірші В.Жуковського       Музика В.Каліннікова 
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Зміна темпів, розмаїття динаміки, ритміки хору і супроводу, кантиленний 

характер звуковедення, чергування розмірів 2/4 і 3/4 – основні диригентсько-

виконавські труднощі даного твору. 
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Яблуневий цвіт 
Вірші Д.Луценка      Музика І.Шамо 
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Твір корисний для роботи над перемінним розміром (3/4 і 4/4), різноманітною 

динамікою. Слід звернути увагу на ритміку хорових голосів (витримані звуки, 

підголоски в альтовій партії) та музичного супроводу (розмежування функцій рук). 
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Могила 
Вірші О.Кольцова       Музика П.Чеснокова 

 

Дуже повільно  
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Диригентський жест різноманітний: (І і ІІІ частини – глибоке legato, ІІ частина – 

енергійне legato). Рекомендується звернути увагу на перемінний розмір (2/4 і 6/8) і 

зміни темпу,   так   розмір 2/4    (І, ІІІ частини)  диригується  за  дводольною  схемою, 

але  й  6/8     (ІІ частина)  у зв’язку із дуже швидким темпом диригується «на два». 
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Мелодия 
Російський текст     Музика А.Дворжака 

Д.Тонського      Перекладення для дитячого хору 

        В.Суханова 

 

Повільно 
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Приклад поліметрії: хорові партії викладені в розмірі 2/4, а музичний супровід у 

шестидольному розмірі (6/8). Ліричний характер твору, повільний темп вимагають 

дроблення кожної метричної  одиниці. Слід звернути увагу на контрастну динаміку, 

різний ритмічний малюнок, різночитання в хорових партіях, синкопований ритм. 

Рекомендується для розучування у другому півріччі. 
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Вербы 
Вірші О.Бєляєвсьеої       Музика Ц.Кюї 

 

Не поспішаючи 
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Диригентський жест – наспівне і енергійне legato – повинен передати різне 

звучання хору: дещо приглушене, спокійне в першій частині і яскраве  в другій 

(«победила весна»). Слід звернути увагу на чіткий показ хоровим партіям почергових 

вступів і зняттів на першу долю, різного ритмічного малюнку хору та музичного 

супроводу, перемінного розміру та змінного темпу, фермат на паузі, що знімаються, 

контрастної динаміки. Так І частина твору викладена у повільному темпі у розмірі 6/8 – 

диригується за шестидольною схемою («на шість»), а ІІ частина звучить у рухливому 

темпі в розмірі  4/4 – диригується за чотиридольною схемою («на чотири»).  

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року. 
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Музыка 
Вірші В.Левіна        Музика А.Калниня 
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Великий об’єм, урочистий і значущий зміст твору, характер і виразність його 

музичної мови, вимагають емоційно насиченого диригентського жесту, в якому 

повинні знайти своє відтворення, яскрава динаміка, перемінний розмір (2/4 і 3/4), 

агогічні зміни, розмаїття ритміки хору і музичного супроводу, фермати. 

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року. 



180 

Ах ты, свет Людмила... 

Не проснется птичка утром 
Хори із фіналу опери «Руслан і Людмила» 

         Музика М.Глінки 
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Твір великий за об’ємом з яскравими музичними образами потребує різного 

характеру диригентського жесту (legato, non legato, staccato, marcato): наспівного  і 

дещо підкресленого   (акцент на другій долі – «Ах ты, свет Людмила...») ,  глибокого  

(«Горе нам!»), відривчастого (діалог між Свєтозаром і Фарлафом), наспівного («Не 

проснется птичка утром...»). Серйозна складність полягає у розкритті художніх образів 

твору (народу, Людмили, Свєтозара, Фарлафа),  передачі яскравої динаміки, ритміки, 

насиченого звучання хору і оркестру. 

Слід досягти максимально можливої природності й органічності при показі змін 

розміру (2/4 перший хор і 6/8 другий хор), пов’язаних з епосом, народно - пісенною 

основою музики (обидва розміри диригуються «на два»). 

Рекомендується для диригування у другому півріччі навчального року. 
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ДОДАТКИ 

Позначення, що використовуються в музичній літературі 

 

І. ТЕМПИ (За метрономом) 
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ІІ. ДИРИГЕНТСЬКІ СХЕМИ 
 

 

 

У швидких темпах «на два» (подовжений рух) 

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

Чотиридольний метр Шестидольний метр 

Складні метри 

Дводольний метр Тридольний метр 

Складні метри 

Прості метри 

Дев'ятидольний метр Дванадцятидольний метр 

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

1. Диригентські схеми дано для правої руки. (Рухи для лівої руки мають дзеркальний вигляд) 
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«Ave Maria». Музика Я.Аркадельта .................................................................... 16 

«Gaudeamus. Будем веселиться». Старовинна студентська пісня.  

Переклад Г.Машистова. Перекладення для хору Г.Ковальова ............... 51 

«Ах ты, свет Людмила... Не проснется птичка утром».  
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