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ПЕРЕДМОВА 

 

Дана «Хрестоматія з хорового диригування», випуск ІІІ (у шести 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 третього курсу і викладачів середніх і вищих 

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

Вона є логічним продовженням раніше виданих «Хрестоматій з хорового 

диригування», випуск І (для студентів 1-го курсу), випуск ІІ (для студентів 2-го курсу). 

Хрестоматія має 6 частин, об’ємна (811 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, яка супроводжує кожен твір, 

висвітлюються характерні особливості даного твору та основні диригентсько-

виконавські завдання. 

Основне призначення посібника – допомога викладачам хорового диригування і 

студентам 3-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 ІІІ (у шести частинах) стане для викладачів і студентів 3-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, 

ерудиції, 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 висококваліфікованого 

фахівця, здатного вирішувати важливі завдання 

музичного виховання в такому виді музичної діяльності 

як хоровий спів, прищепити 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 оволодіти елементами педагогічної 

майстерності. 

Основними завданнями на третьому курсі навчання 

хорового диригування являються: 

• поглиблення знань з теоретичних основ техніки 

диригування, подальше застосування простих 

диригентських схем в різних динамічних показниках 

(тривале crescendo і diminuendo), темпах (дуже швидких 

і дуже повільних), різному характері звуковедення: 

основні диригентські схеми (2/4; 3/4; 4/4); моменти 

вступів і зняттів (на повні і дроблені долі); звуковедення 

legato, staccato, non legato, marcato, tenuto; 

скоординованість (розмежування) функцій рук та 

взаємозамінність лівої та правої рук (при показі 

витриманих звуків, динаміки, кульмінації музичного 

твору та при управлінні хоровими голосами і музичним 

супроводом); 

• розвиток диригентського апарату: формування 

суглобово-м’язово-рухових відчуттів у процесі 

диригування; вміння знімати зайву напруженість 

диригентського апарату – релаксація; посилення уваги 

до кистьової техніки – самоконтроль, пружність кисті, 

відчуття звука; вільне користування всіма чинниками 

диригентського руху; поєднання різних ритмічних 

малюнків у правій і лівій руках; засвоєння прийомів 

показу різноманітного ритму, контрастної динаміки як 

миттєвої перебудови напруженості диригентського 

апарату; 

• оволодіння прийомами дробленого вступу (на 

неповну долю на різних долях такту в основних 

розмірах та в розмірах – 5/2; 5/4; 5/8; 3/2; 3/8); 

• засвоєння прийомів показу характеру звуковедення 

marcato; 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; 

• відпрацювання прийомів «зняттів» на різні долі у 

різних динамічних відтінках і темпах звичайним і 

комбінованим способом «зняття» – «вступ»; 

• засвоєння прийомів диригування у дуже повільних 

(дроблення кожної метричної одиниці) і дуже швидких 

темпах (скорочення кількості рухів, економність); 

• оволодіння прийомами  переходу до швидких і 

повільних темпів; 

• засвоєння прийомів виконання різних видів фермат 

(«що знімаються», «що не знімаються», «на паузі», «на 

тактовій рисці», «над частиною пульсуючої долі») на 

різних долях такту, комбінованого зняття фермат; 

• засвоєння диригентських прийомів показу 

несиметричного п’ятидольного розміру: 5/2; 5/4; 5/8, з 

використанням (в залежності від темпу і характеру) 

диригентських схем «на п’ять» («п’ятидольна» – 

повільні темпи, групування 3+2 і 2+3) та «на два» 

(«дводольна» – швидкі темпи, групування 3+2 і 2+3, 

подовжений рух); 

• оволодіння прийомами передачі pp, ff, ppp, pppp, 

fff, ffff, гнучкої довготривалої динаміки (crescendo, 

diminuendo) та контрастної динаміки (pf, fp, sf, sp, 

акценти); 

• засвоєння ряду складних диригентських схем у 

повільних темпах: 5/2; 5/4 і 5/8 за п’ятидольною схемою 

(3+2 і 2+3); 5/4 і 5/8 у швидких темпах за дводольною 

схемою (2+3 і 3+2); 3/2 і 3/8 за тридольною схемою в 

різних темпах і динаміці; 3/2 і 2/4 в повільних темпах з 

дробленням основної метричної одиниці; 4/4 allabreve; 

3/4, 3/8 і 2/4 у швидких темпах «на раз»; 

• оволодіння прийомами показу чергування простих, 

складних, складних несиметричних розмірів (5/4; 5/8); 

• засвоєння прийомів диригування поліфонічними 

творами – вільне володіння самостійністю функцій рук у 

творах мішаної, поліфонічної фактури. 

Відповідно до певного порядку засвоєння і 

вдосконалення певних груп диригентських прийомів, 

знань, умінь і навичок усі твори (без супроводу, з 

супроводом) у даній хрестоматії угруповано в досить 

об’ємних шести частинах: 

І. Розміри – 5/2; 5/4; 5/8. Повільні темпи – 

п’ятидольна схема. Швидкі темпи – дводольна 

схема. 

ІІ. Розміри – 3/2; 3/8. Тридольна схема. 

ІІІ. Дроблення основної метричної одиниці. 

ІV. Розміри – 4/4; С; С; 2/2; ALLA BREVE. 

V. Розміри – 3/4; 3/8 і 2/4 «на раз». 

VI. Поліфонічні твори. 

В репертуар студентів включаються розгорнуті 

номери з опер, ораторій, кантат, а також твори в дуже 

швидких (Vivace, Presto, Allegro assai) і дуже повільних 

(Largo assai, Lento) темпах з тривалими crescendo і 

diminuendo, прискореннями. Удосконалюючи навички 

набуті на І і ІІ курсах, слід ознайомити студентів з 

основними диригентськими прийомами для досягнення 

хорового ансамблю і строю. 

Розміщені в третьому випуску хрестоматії твори 

згруповані за диригентськими схемами, в окрему 

частину винесені поліфонічні твори. Але такий розпо-

діл навчального матеріалу умовний, тож слід мати на 

увазі, що кожен із взятих для вивчання творів (неза-

лежно від частини де він розміщений) можна вико-

ристовувати для одночасного оволодіння студентами 

різними диригентсько-виконавськими навичками від-

повідно до програми навчальної дисципліни «Хорове 

диригування», для студентів 3-го курсу. 
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Частина ІV 

Розміри – 4/4; С; 4/8; ₵; 2/2 

Alla Breve 

Швидкі темпи 

Дводольна схема 

Розмір 4/4 

Твори без супроводу 

 

Ой єсть в лісі калина 
Українська народна пісня 

Обробка Л. Ревуцького 

 

Жваво 

 
 

Твір нескладний за своїм виконавським планом, корисний для 

розвитку емоційності студента. Характер диригентського жесту повинен 

змінюватись у відповідності до змісту куплетів пісні. 
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Дударики – дудари  
Білоруська народна пісня 

Російський текст С. Лешкевича 

 

Швидко. Весело 

 
 

Веселий, жвавий характер пісні потребує енергійного жесту. Радимо 

звернути увагу на чіткий показ хору: вступів на першу долю, зняттів на 

другу долю такту, виразного музичного фразування. 

 

Мотылек 
Туркменська народна пісня 

Російський текст Н. Найдьонової  

 

Швидко, грайливо  

 
 

Рухливий, танцювальний характер твору вимагає диригентського 

жесту – легке nоn legato. Виконавський план куплетів пісні радимо 

урізноманітнити. 
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Как в лесу, лесочке 
Білоруська народна пісня 

Російський текст Я. Шведова  

 

Швидко. Весело 

 
Вибудовуючи виразне музичне фразування, слід звернути увагу на 

швидкий темп твору, зміст тексту куплетів, характер звуковедення (легке 

legato), динаміку. 

 

 

Около озера 
Киргизька народна пісня 

Вірші К. Малікова 

Російський текст В. Віннікова 

 

Жваво, весело 
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Диригентський жест – легке legato. Рекомендується звернути увагу на 

швидкий темп, перемінний розмір 4/4 і 6/4 (застосовується дводольна 

схема). Музичне фразування радимо вибудовувати в залежності від змісту 

тексту куплетів пісні. 

 

 

 

 

 

 

Гранатовое дерево 
Туркменська народна пісня 

Російський текст Л. Димової  

 

Дуже швидко  

 
 

Звуковедення – legato. Радимо вибудовувати музичну фразу у 

відповідності з логічними наголосами поетичного тексту та 

урізноманітнити виконавський план куплетів пісні. 

 



9 

Веснянка 
Українська народна пісня 

Російський текст Н. Найдьонової 

Жваво, радісно 

 
 

Диригентський жест – легке nоn legato, більш енергійне у приспіві. 

Робота над твором сприятиме розвитку емоційності студента. 

 

 

 

 

 

 

Закличка 
Білоруська народна пісня 

Перекладення для дитячого 

 хору І. Манишевої 

 

Швидко, весело 
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Рекомендується звернути увагу на зміст твору, швидкий темп, 

характер звуковедення – легке legato, почерговий вступ хорових голосів  

(1 т.), динаміку, вибудовуючи виразне музичне фразування. 

 

 

 

Ой есть в лесу калина 
Українська народна пісня 

Російський текст Н. Найдьонової 

Дуже швидко 

 
 

Рухливий характер твору потребує легкого nоn legato. Радимо 

звернути увагу на: зміст тесту куплетів; чіткий показ сопрано (1 т.) і 

альтам (3 т.) початку музичних фраз; урізноманітнення виконавського 

плану пісні. 
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Музика землі 
Вірші і музика А. Житкевича 

 

Швидко, лагідно 

 
Диригентський жест – легке legato, більш енергійне у приспіві. 

Необхідно звернути увагу на: чіткий показ ауфтактів до вступів і зняттів 

(застосування комбінованого способу «зняття» - «вступ»); виконавський 

план пісні. 
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Ой тайга, ой пурга! 
Чукотська народна пісня 

Російський текст                  Перекладення для хору 

О. Грачьова                        М. Грачьова 

Швидко, радісно 

 
 

Диригентський жест – legato. Основні виконавські завдання: чіткий 

показ солісту і хоровим партіям вступів і зняттів (розмежування функцій 

рук), виразного музичного фразування. 

 

 

 

Поедем, поедем 
Білоруська народна пісня 

Російський текст                Обробка 

І. Садофьєва                     Я. Дубравіна 

Швидко, жартівливо 
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Диригентський жест – legato, більш енергійне у третьому і четвертому 

куплетах. Слід звернути увагу на чіткий показ хоровим партіям почергових 

вступів, різного ритмічного малюнку (функціональна скоординованість 

рук), різноманітної динаміки (р-ff), що сприятиме вихованню 

диригентської свободи в управлінні мішаним хором. 
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По Исландии 
 

Вірші Г. Томсена               Музика С. Кальдалоунса 

Російський текст                   Перекладення для хору 

О. Берднікова                        В. Суханова 

 

Дуже швидко 
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Звуковедення – легке nоn legato. Радимо звернути увагу на зміст 

твору, дуже швидкий темп, розмір 4/4 (застосовується дводольна схема), 

різну ритміку соліста і хорових партій (розмежування функцій рук), 

синкопи, агогічні зміни (ritenuto), відтворення в жесті гнучкої динаміки 

(crescendo, diminuendo). 
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Дана-дана 
Угорська народна пісня 

Російський текст          Обробка Л. Бардоша 

К. Алемасової            

 

Дуже швидко, весело 
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При роботі над твором радимо звернути особливу увагу на пошуки 

диригентсько-виконавських засобів, які б найбільш точно передавали 

веселий характер. У творі поєднуються різні характери звуковедення 

(legato; nоn legato; marcato), тож в диригентському жесті повинні знайти 

своє відтворення яскрава динаміка, агогічні зміни, синкопи, акценти, 

розмаїття ритміки хору. Рекомендується для вивчення у другому півріччі 

навчального року. 

 

Как по бережку 
Російська народна пісня 

Обробка А. Новікова 

 

Легко, весело 
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Основні диригентські завдання: показ різноманітного звуковедення 

(legato; nоn legato; marcato) в різних нюансах, агогіці; розмежування 

функцій рук в управлінні солістом, хоровими голосами (співставлення 

звучання чоловічої, жіночої груп та мішаного хору). Рекомендується 

застосовувати дводольну схему. 
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Здравствуй, свободы вольное слово 
Російська народна пісня 

Обробка В. Соколова 

 

Рухливо, урочисто 

 
 

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

хоровим голосам вступів на першу долю та зняттів на третю (дроблену і 

повну). Радимо урізноманітнити виконавський план куплетів пісні. 
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Ворон к ворону летит 
Вірші О. Пушкіна         Музика О. Даргомижського 
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Основні диригентські труднощі: оволодіння диригентським жестом 

nоn legato у відповідності до змісту тексту твору; показ хоровим партіям 

різноманітної (часом контрастної) динаміки, чітких ауфтактів до вступів на 

другу дроблену долю (зважаючи на швидкий темп твір диригується за 

дводольною схемою), першу долю і зняттів на другу дроблену долю. 

Вибудовуючи виразне фразування, радимо звернути увагу на текст 

куплетів твору. 

 

Кум и кума 
Російський текст        Музика С. Монюшко 

Е. Александрової                  Перекладення для хору 

Т. Йотенко 

Швидко, жартівливо 
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Диригентський жест змінюється в залежності від змісту твору та характеру 

звучання хору (legato; nоn legato; staccato) – від легкого, наспівного до 

більш енергійного. Особливу увагу необхідно звернути на текст куплетів 

твору, швидкий темп, розмір 4/4 (застосовується дводольна схема), темпові 

та агогічні (ritenuto) зміни, ритміку, акценти (на першій долі), виконання 

фермати (що не знімається – 5 т.), контрастну динаміку, виразне музичне 

фразування. 

 

Великан и мышь 
Вірші А. Фройденберга         Музика Т. Минбаєва 

Російський текст Ю. Корінца 

 

Швидко, пошепки 
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Твір ставить перед студентом різноманітні диригентсько – 

виконавські завдання: розкриття емоційного образу твору; показ складного 

ритмічного малюнку (поліфонічний виклад), різночитань (нефіксоване 

вимовляння тексту) в хорових партіях у різноманітній (іноді контрастній) 

динаміці («Идите кошку проглотите!»). Все це потребує диференціації та 

певної свободи диригентського жесту. 

 

Саnzоn villаnesca 
Музика Дж. Нола 

Рухливо, виразно 
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Ясне музичне фразування, легке звучання хору - потребують жесту 

legato (наспівного та більш енергійного в кінці твору). 

 

Lа tortorella 

Моя голубка 
Французька народна пісня 

 

Російський текст         Музика Я. Обрехта 

Я. Серпіна 

 

Швидко 
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Основні диригентські труднощі: показ звуковедення legato, переважно 

тихої динаміки, скоординованість функцій рук в управлінні хоровими 

партіями мішаного хору (поліфонічний виклад), зважаючи на швидкий 

темп застосування дводольної схеми. Необхідно досягти виразного 

музичного фразування при дотриманні єдиного характеру звуковедення і 

темпу. 
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Антилопа – куду 
Хор із циклу «Дітки у клітці» 

Вірші С. Маршака                 Музика Є. Іршаї 
 

Весело, грайливо 
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Диригентський жест змінюється в залежності від характеру звучання 

хору (dolce – legato; відривчасто – staccato) – від наспівного до енергійного. 

Особливу увагу радимо звернути на: голосоведення в хорових партіях 

(поліфонічна фактура), що потребує розмежування функцій рук; чіткий 

показ хору вступів і зняттів (на повні і дроблені долі); виконання фермати 

на паузі (11 т.); застосування дводольної схеми, зважаючи на швидкий 

темп твору; гнучку динамічну палітру твору, вибудовуючи виразне 

музичне фразування. 
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Веники 
Російська народна пісня 

Обробка для мішаного хору 

Ф. Рубцова 
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Даний твір – цікавий приклад управління мішаним хором, корисний 

також для оволодіння різнохарактерним диригентським жестом (legato; nоn 

legato; marcato – на акцентах, гучній динаміці в кінці твору) у єдиному 

швидкому темпі, розмірі 4/4 (застосовується дводольна схема), контрастній 

динаміці. Радимо звернути увагу на ритміку хорових голосів 

(функціональна скоординованість рук), виконання акцентів, фермати (що 

знімається в кінці твору), виразне музичне фразування. Рекомендується 

для вивчення у другому півріччі навчального року. 
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Glоria patri 
Музика Г. Перселла 

Allegro 
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* В оригіналі – із супроводом фортепіано, що дублює хорові голоси. 

 

Основні диригентські труднощі: показ звуковедення legato у 

переважно гучній динаміці; розмежування функцій рук (зважаючи на 

поліфонічний виклад) в управлінні хоровими партіями мішаного хору 

(чіткий показ вступів та зняттів на повні і дроблені долі такту); 

застосування дводольної схеми (швидкий темп - Allegro); втілення у 

диригентському жесті виразного музичного фразування. 
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Твори з супроводом 
 

Ой єсть в лісі калина 
Українська народна пісня 

 

Обробка Л. Ревуцького 

Жваво, весело 
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Даний твір потребує диригентського жесту legato. Основні виконавські 

завдання: розмежування функцій рук (хор і музичній супровід); показ 

різного ритмічного малюнку (хору і музичного супроводу), рухливої 

динаміки, виразного музичного фразування. Радимо урізноманітнити 

виконавський план куплетів пісні. 

 

Бенито и Анита 
Із циклу «Сріблястий пасок» 

У стилі іспанської музики 
Вірші В. Вікторова                Музика Р. Бойка 
 

Швидко, грайливо 
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Диригентський жест повинен відповідати жартівливому характеру 

пісні (легке legato; staccato). Використовуючи у швидкому темпі дводольну 

схему, необхідно чітко показати музичному супроводу, хору вступи і 

зняття на повні і дроблені долі. Радимо звернути увагу на рухливу 

динаміку (crescendo, diminuendo), зміст тексту куплетів, вибудовуючи 

виразне музичне фразування. 
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Борзый конь 
 

Вірші В. Туманського                   Музика Ц. Кюї 
 

Швидко, виразно 

 



48 

 
 

Даний твір корисний для відпрацювання навички показу хору: вступів 

і зняттів на повні і дроблені долі такту (застосовується дводольна схема, 

зважаючи на швидкий темп); чіткого ритму; різноманітного характеру 

звуковедення (nоn legato; marcato). Радимо розмежовувати функції рук 

(ліва рука – хор; права рука – музичний супровід) у процесі вивчення 

даного твору та звернути увагу на його зміст, контрастну динаміку, 

музичне фразування. 
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Хорошо, что есть каникулы 
Вірші С. Богомазова                  Музика Д. Львова-Компанєйця 
 

Жваво, весело 
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Диригентський жест – legato (легке, більш енергійне) – повинен 

відповідати веселому характеру пісні. Виконавський план куплетів бажано 

урізноманітніти.  
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Песня о волшебном цветке 
Із телефільму «Шовкова китиця» 

Вірші М. Пляцковського           Музика Ю. Чічкова 
 

Швидко, виразно 
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Диригентський жест – legato (м’яке, пружке). Вибудовуючи виразне 

музичне фразування, рекомендується звернути увагу на текст куплетів 

твору, швидкий темп, чергування розмірів 4/4 («на два») і 2/4 («на раз»), 

гнучку (іноді контрастну) динаміку (crescendo, diminuendo), синкопи, 

ритміку хору і музичного супроводу (розмежування функцій рук: ліва рука 

– хор, права рука – музичний супровід). 
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Мальчишки  
Вірші І. Шаферана               Музика А. Островського 
 

Рухливо, мужньо 
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При роботі над твором слід особливу увагу звернути на пошук 

диригентсько-виконавських засобів, що найбільш точно передають його 

характер. У творі поєднуються різні характери звуковедення (legato; nоn 

legato; marcato), тож у диригентському жесті повинні знайти своє 

відтворення зміст твору, рухлива динаміка, різноманітна ритміка 

музичного супроводу і хору (ліва рука – хор, права рука – музичний 

супровід). 
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Песня о первой любви 
Вірші Л. Кукліна            Музика А. Петрова 
 

Рухливо, виразно 
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Ліричний характер твору потребує кантиленного жесту – м’яке legato. 

Вибудовуючи виконавський план пісні, рекомендується звернути увагу на 

зміст тексту куплетів, ритміку хору і музичного супроводу (диференція 

функцій рук), динамічні відтінки, агогічні зміни (ritenuto). 

 



58 

Лесной олень 
Вірші Ю. Ентіна                     Музика Є. Крилатова 
 

Швидко 
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Твір корисний для засвоєння навички звуковедення legato (м’яке, 

пружке) у швидкому темпі, розмірі 4/4 (застосовується дводольна схема), 

різноманітній динаміці. Рекомендується уникати формального 

підкреслення першої долі кожного такту, вибудовуючи музичне 

фразування у відповідності з логічними наголосами поетичного тексту. 
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Мы желаем счастья вам 
Вірші І. Шаферана              Музика С. Наміна 
 

Рухливо 
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Основні диригентські завдання: оволодіння жестом legato у поєднанні 

з чітким показом музичному супроводу та хоровим голосам вступів і 

зняттів, різного ритмічного малюнку (функціональна скоординованість 

рук: ліва рука – хор, права рука – музичний супровід), синкоп (переважно у 

мелодії), гнучкої динаміки в єдиному швидкому темпі (застосовується 

дводольна схема). 
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Спасибо, Музыка! 
Із кінофільму «Ми із джазу» 

Вірші Д. Іванова                        Музика М. Мінкова 
 

Рухливо, виразно 
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Твір може бути використаний для відпрацювання жесту legato та 

розвитку емоційності студента. Особливості ритмічного малюнку хору і 

музичного супроводу передбачають диференціацію функцій рук. Одне із 

важливих диригентських завдань – чіткий показ хору вступів і зняттів на 

повні і дроблені долі звичайним та комбінованим способом («зняття» - 

«вступ»), «ланцюгового дихання», виразного музичного фразування. 
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Пляска 
Із циклу «Сріблястий пасок» 

У стилі білоруської музики 
Вірші В. Вікторова                Музика Р. Бойка 
 

Жваво, весело 
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Даний твір може виконуватись дитячим хором з солістами, також 

корисний для оволодіння різноманітним диригентським жестом (legato; 

легке nоn legato) у швидкому темпі, контрастній динаміці, розмірі 4/4 

(застосовується дводольна схема). Рекомендується звернути увагу на 

розмежування функцій рук у зв’язку з різним голосоведенням у солістів, 

хорових партій, музичному супроводі. Музичне фразування радимо 

вибудовувати відповідно до змісту тексту куплетів пісні. 
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Детства последний звонк 
 

Вірші М. Пляцковського                Музика А. Бабаджаняна 
 

Рухливо, виразно 
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Рекомендується звернути увагу на зміст твору і проникливий характер 

музики. Необхідно урізноманітнити характер виконання всіх куплетів. 
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Праздник юности 
Вірші А. Дементьєва                    Музика Є. Мартинова 

та А. Пьянова 
 

Жваво, весело 
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Піднесений настрій твору потребує диригентського жесту nоn legato. 

Слід досягти чіткого показу хору та музичному супроводу вступів і 

зняттів, синкопованого ритму та співвідносити деяке підкреслення першої 

або другої долі такту (зважаючи на швидкий темп застосовується 

дводольна схема) з вимогами поетичного тексту пісні. 
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Песенка о снежинке 
Із телефільму «Чарівники» 

Вірші Л. Дербеньова                     Музика Є. Крилатова 
 

Рухливо 
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Диригентський жест повинен відповідати рухливому, але наспівному 

характеру твору. Особливості ритмічної структури, музичного фразування 

хору і музичного супроводу потребують функціональної скоординованості 

рук. 
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Песенка о смешном человечке 
Вірші Н. Шемятєнкової                   Музика О. Пахмутової 
 

Швидко, весело 
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Яскравий художній образ твору вимагає різного характера 

диригентського жеста (легке legato; staccato; marcato – на акцентах). 

Радимо звернути увагу на зміст тексту куплетів пісні, швидкий темп, 

розмір 4/4 (дводольна схема), динаміку, ритмічний малюнок хору і 

музичного супроводу, що потребує чіткого показу хоровим партіям вступів 

і зняттів звичайним і комбінованим способом «зняття» - «вступ» (короткі 

фрази). Рекомендується музичне фразування вибудовувати у відповідності 

з логічними наголосами поетичного тесту (часткова і головна кульмінації). 

 

Я спешу за счастьем 
Вірші Л. Халецького           Музика Ю. Чічкова 
 

Швидко, радісно 

 



85 
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Звуковедення – legato (м’яке, енергійне). Треба звернути увагу на 

чіткий показ хоровим партіям, музичному супроводу ауфтактів до вступів 

та зняттів, синкоп, гнучкої динаміки, виразного музичного фразування. 

Виконавський план куплетів бажано урізноманітнити. 

 

Завтра и всегда 
Вірші М. Пляцковського           Музика Ю. Чічкова 
 

Швидко, урочисто 
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88 
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Даний твір корисний для оволодіння такими диригентськими 

навичками: різноманітним характером звуковедення (legato; nоn legato); 

розмежуванням функцій рук (хор, музичний супровід); відтворенням у 

диригентському жесті рухливої динаміки, музичного фразування. 
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Детство – это я и ты 
Вірші М. Пляцковського           Музика Ю. Чічкова 
 

Швидко, радісно 
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Характер звуковедення - legato (м’яке, пружке), що передає рухливий, 

радісний настрій пісні. Чіткий показ хору і музичному супроводу вступів і 

зняттів на різні долі такту (повні та дроблені, не перетримуючи на паузах), 

різноманітної ритміки (розмежування функцій рук), динаміки у 

відповідності зі змістом куплетів – такі основні виконавсько-диригентські 

завдання. Твір корисний для розвитку емоційності студента. 
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Шар земной – это наш дом 
Вірші В. Семерніна             Музика Є. Адлера 
 

Швидко, стрімко 
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Твір може бути використаний для відпрацювання жесту пружке і 

м’яке legato та для розвитку емоційності студента. Значну складність являє 

диригування в різноманітній динаміці, показ хору і музичному супроводу 

вступів і зняттів (звичайним і комбінованим способом) на різні долі такту. 
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Капля счастья на двоих 
Вірші Л.Каратєєва         Музика Ю. Чічкова 
 

Швидко 
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Рекомендується звернути увагу на зміст твору, характер звуковедення 

(legato; staccato), чергування розмірів 4/4 («на два») і 2/4 («на раз»), 

динаміку, ритміку хорових голосів і музичного супроводу, вибудовуючи 

виразне музичне фразування. Радимо урізноманітнити виконавський план 

куплетів пісні. 
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Гей, знялася завірюха 
Хор із опери «Гайдамаки» 

Вірші В. Шевчука             Музика О. Білаша 

Російський текст 

С. Іллічевського 
 

Швидко, мужньо 
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Твір ставить перед студентом наступні технічно-виконавські 

завдання: розкрити емоційні образи за допомогою різноманітного 

диригентського жесту (marcаtо; legato) у відповідності зі змістом тексту 

куплетів, ритмічною структурою хорових партій і музичного супроводу, 

контрастною динамікою. Все це потребує творчого мислення, емоційності 

студента. 
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Колокольчики 
Вірші О. Толстого                    Музика О. Корещенко 
 

Рухливо, виразно 
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Твір корисний для роботи над різними, часто контрастними 

динамічними відтінками (ррр – f, crescendo, diminuendo). Слід звернути 

увагу на темпові зміни у відповідності зі змістом тексту твору, 

розмежування функцій рук (хор – музичний супровід). 
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Звонче жаворонка пенье 
Вірші О. Толстого               Музика М. Римського-Корсакова 

Перекладення для дитячого хору 

Ю Славнітського 
 

Швидко, урочисто 
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Диригентський жест повинен відповідати урочистому характеру 

твору: енергійний, вольовий. Основні диригентсько-виконавські завдання: 

відтворити у диригентському жесті агогічні зміни (ritenuto, a tempo), 

яскраву динамічну палітру, різні види вступів і зняттів хору і музичного 

супроводу звичайним та комбінованим способом («зняття» - «вступ»), 

виразне музичне фразування. 

 

 

Княжьи молодцы гуляли 
Хор із першої дії опери «Князь Ігор» 

Музика О. Бородина 
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Для даного хору характерне співставлення різних характерів 

звуковедення (marcаtо; nоn legato; legato). Слід звернути увагу на зміну 

характеру диригентського жесту, агогіки, чергування розмірів 4/4 і 2/2 

(зважаючи на швидкі темпи застосовується дводольна схема), контрастну 

динаміку, ритміку хору і музичного супроводу, акценти, вмикання і 

вимикання хорових партій чоловічого хору, розмежування функцій рук 

(хор – музичний супровід), вибудовуючи музичне фразування. 

 

 

 

Ой да как у барина 
Хор із опери «Вадим» 

Музика В. Крейтнера 
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124 
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При роботі над твором слід звернути увагу на пошуки виконавсько-

технічних засобів, що найбільш точно передають зміст тексту та виразний 

характер музики. Отже диригентський жест повинен бути різноманітним 

(енергійним у І і ІІІ частині хору, наспівним – у ІІ частині «Молвил барин 

девушкам…»). Зважаючи на швидкий темп, рекомендується твір 

диригувати за дводольною схемою. Радимо звернути увагу на розмаїття 

динаміки, ритміки хору і музичного супроводу (гармонічна, поліфонічна 

фактура), а у зв’язку з цим на чіткий показ хоровим партіям: почергових 

вступів і зняттів (звичайним і комбінованим способом «зняття» - «вступ»), 

відтворення в диригентському жесті виразного музичного фразування. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 
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Зоряна ніч 
Вірші і музика А. Кос-Анатольського 

 

Швидко, виразно 
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Звуковедення – legato (наспівне, пружке). Виконання основних 

технічних завдань: одночасний показ хоровим партіям, музичному 

супроводу різних ритмічних структур (функціональна скоординованість 

рук), контрастної динаміки в єдиному темпі, розмірі 4/4 (застосовується 

дводольна схема), що сприяє вихованню у студента емоційності та 

диригентсько-виконавської свободи в управлінні жіночим хором. 
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У перетику ходила 
 

Вірші Т. Шевченка            Музика О. Кошиця 

Російський текст М. Ушакова 
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Веселий характер твору вимагає різноманітного диригентського жесту 

(legato; nоn legato; marcаtо – в кінці твору, на ff). Радимо звернути увагу на 

дуже швидкий темп (Vivо) твору, чергування розмірів 4/4 (дводольна 

схема) і 2/4 («на раз»), агогічні зміни (poco accelerando), рухливу і 

контрастну динаміку (р subito, mf, f, ff, crescendo, diminuendo), 

диференціацію функцій рук у зв’язку з різним ритмічним малюнком 

хорових партій, музичного супроводу. Рекомендується для вивчення у 

другому півріччі навчального року. 

 

 

 

Clara yoʼ hand! 

Плескай в долоні! 
Вірші А. Гершвіна                    Музика Дж. Гершвіна 

 

Уповільнюючи 
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146 

 
 

 

Основні диригентсько-технічні завдання: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (legato; легке nоn legato; marcаtо – на акцентах). 

Радимо звернути увагу на чіткий показ хоровим голосам, музичному 

супроводу: різної ритміки, синкоп, вступів та зняттів звичайним та 

комбінованим («зняття» - «вступ») способами, контрастної динаміки, 

glissando, виразного музичного фразування. 
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Татарская песня 
Із музики до поеми «Бахчисарайський фонтан» 

Вірші О. Пушкіна                   Музика А. Аренського 

 

Рухливо, виразно 
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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, музичного 

супроводу (розмежування функцій рук), рухливої динаміки в різних 

темпах, різноманітній агогіці; виконання фермати в кінці твору (що 

знімається). 



154 

Расходилась, разгулялась 
Хор із опери «Борис Годунов» 

Музика М. Мусоргського 

 

Vivо 
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156 
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Цікавий і корисний приклад для розвитку творчого мислення, 

емоційності студента, роботи над різним за характером диригентським 

жестом (пружке legato; nоn legato; marcаtо) у дуже швидкому темпі, 

перемінному розмірі 4/4 («на два») і 2/4 («на раз»), різноманітній (часто 

контрастній) динаміці, а також над розмежуванням функцій рук у 

відповідності до голосоведення та ритмічного малюнку хоровий партій, 

оркестрового супроводу. Рекомендується для вивчення у другому півріччі 

навчального року з більш підготовленими студентами. 
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Ты воспой, ты воспой 
№ 2 із «Курських пісень» 

Музика Г. Свірідова 

 

Рухливо, святково 

 



167 
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172 
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Основні диригентсько – виконавські труднощі: оволодіння 

різноманітним диригентським жестом (legato; tenuto; marcаtо) у відповідності 

до змісту твору; чіткий показ хоровим партіям і музичному супроводу різної 

ритміки, що передбачає диференціацію функцій рук (рухливу мелодію вести 

однією рукою, а витримані звуки затримувати іншою), а також вступів та 

зняттів звичайним і комбінованим способом («зняття» - «вступ») у швидкому 

темпі, розмірі 4/4 (дводольна схема); відтворення в диригентському жесті 

яскравої динаміки (рухливої і контрастної), виразного музичного фразування. 

Радимо головну кульмінацію твору («Жавороночек») виконати наступним 

чином: акорд у хорі («…-чек») витримати лівою рукою на енергійному 

crescendo, а правою рукою тактувати ритмічну лінію акомпанементу. 

Рекомендується для вивчення з більш підготовленими студентами у другому 

півріччі навчального року. 
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О, как чудесно создан мир! 
Із ораторії «Створення світу» 

Російський текст К. Алемасової           Музика Й. Гайдна 
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182 
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Твір складний за своїм виконавсько – технічним планом, корисний 

для розвитку музичного мислення та емоційності студента. Характер 

диригентського жесту повинен змінюватись у відповідності до змісту 

твору. Радимо звернути увагу на дуже швидкий темп, розмір 4/4 

(застосовується дводольна схема), поліфонічний виклад (розмежування 

функцій рук: почергові вступи і зняття хорових партій, різночитання), 

динамічну палітру, вибудовуючи музичне фразування. При показі хоровим 

партіям, музичному супроводу вступів і зняттів бажано застосовувати як 

звичайний, так і комбінований спосіб («зняття» - «вступ»). Рекомендуємо 

для вивчення у другому півріччі навчального року з більш підготовленими 

студентами. 
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Розмір С 

Твори без супроводу 

 

Весенний призыв 
Музика Л. В. Бетховена 

 

Жваво, виразно 

 
 

Основні диригентсько-виконавські завдання: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (marcаtо – на акцентах, ff; nоn legato; legato) у 

відповідності зі змістом твору; показ контрастної динаміки, вступів і 

зняттів комбінованим способом («зняття» - «вступ»), агогічних змін, 

музичного фразування. Твір корисний для розвитку емоційності студента.  

 

Беда-не беда 
Вірші В. Харитонова               Музика О. Іванова 

Перекладення для хору 

В. Мизнікова 
Рухливо, виразно 
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Диригентський жест – legato. Робота над твором сприяє свободі 

управління жіночим хором і солістом (сопрано) у єдиному швидкому 

темпі. Радимо звернути увагу на різноманітну динаміку, вибудовуючи 

виразне музичне фразування. 
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Камертон*
)
 

Норвезька народна пісня 

Російський текст Я. Серпіна 
 

Швидко 

 
*) Поліфонічний приклад для розучування (і т.д.) називаючи ноти. 

 

Даний твір корисний для співу каноном, рекомендується для роботи 

над розмежуванням функцій рук (канон), виразним музичним 

фразуванням. Застосовується дводольна схема, зважаючи на швидкий темп 

твору. 
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Грицю, Грицю, до роботи 
Українська народна пісня 

Обробка Я. Степового 

 
Рухливий, жартівливий характер твору вимагає різного характеру 

звуковедення (переважно staccato; legato). Радимо звернути увагу на 

рухливу динаміку та виконання фермати («…телят!», 3 т.), що знімається. 

Виконавський план куплетів бажано урізноманітнити. 

 

Ти прийди, кохана 
Пісня гуцула 

Вірші В. Григоренко             Музика І. Шевчука 

Рухливо, виразно 
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Диригентський жест – legato (наспівне, пружке). Основні диригентські 

завдання: показ синкопованого ритму у швидкому темпі, розмірі 4/4 

(застосовується дводольна схема), гнучкій динаміці, а також 

«ланцюгового» дихання, фермати (що знімається) в кінці твору. 

 

Вітаєм 
Вірші І. Крутеня                  Музика А. Кушніренка 

 

Рухливо, схвильовано 
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Твір корисний для роботи над різноманітною динамікою, чітким 

показом хоровим голосам вступів і зняттів звичайним і комбінованим 

способом «вступ» - «зняття» (1, 2 тт.), виразного музичного фразування у 

швидкому темпі (застосовується дводольна схема). 

 

 

Свирель 
Польська народна пісня 

Російський текст            Обробка  Г. Струве 

Л. Кондрашенко 

 

Швидко. Весело  

 



199 

 
 

При роботі над твором слід звернути увагу на пошуки виконавсько-

технічних засобів, що найбільш точно передають його швидкий, 

жартівливий характер. Виконавський план куплетів бажано 

урізноманітнити. 
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Ой співаночки мої 
Українська народна пісня 

Обробка С. Людкевича 

 

Дуже швидко 
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Твір досить складний за своїм виконавським планом (постійне 

чергування дуже швидкого і повільного темпів; різна ритміка хорових 

голосів; контрастна динаміка), корисний для розвитку творчого мислення і 

емоційності студента. Характер диригентського жесту повинен 

змінюватись у відповідності зі змістом твору, темповими змінами та 

контрастною динамікою. 

 

Ой у полі криниченька 
Українська народна пісня 

Обробка І. Сльоти 

Швидко, грайливо 
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Жартівливий характер пісні потребує різноманітного диригентського 

жесту (legato – заспів; nоn legato - приспів). Радимо звернути увагу на текст 

куплетів твору, ритміку хорових голосів, динаміку, музичне фразування. 

Рекомендується виконавський план куплетів зробити різним. 
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Эхо 
Із музики до драми Вольфа «Преціоза» 

Російський текст               Музика К. Вебера 

М. Лапірова                   Перекладення для хору 

І. Пономарькова 
Швидко, виразно 

 
Твір цікавий за своїм виконавським планом, корисний для розвитку 

емоційності студента. Характер диригентського жесту повинен 

змінюватись у відповідності до змісту твору, контрастної динаміки (f - 

ррр). Радимо чітко показувати хору ауфтакти до вступів і зняттів як 

звичайним способом, так і комбінованим («зняття» - «вступ»), 

вибудовуючи виразне музичне фразування. 
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Веники 
Російська народна пісня 

Обробка В. Рубцова 

Перекладення для жіночого хору 

І. Захаржевського 

 

Швидко 
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Основні диригентські завдання: оволодіння різноманітним характером 

звуковедення (legato; nоn legato); одночасний показ хоровим партіям 

різних ритмічних структур. Вибудовуючи виразне музичне фразування, 

радимо звернути увагу на зміст тексту твору, динамічний розвиток. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

Сияет солнце, волны блещут 

 
Вірші Ф. Тютчева               Музика С. Слонімського 
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Диригентський жест – legato (м’яке, пружке). Радимо звернути увагу 

на чіткий показ хоровим партіям вступів і зняттів звичайним і 

комбінованим способом «зняття» - «вступ», синкоп, тріолей, різного 

ритмічного малюнку (розмежування функцій рук), чергування розмірів 4/4 

(дводольна схема) і 3/2 (тридольна схема) у швидкому темпі, яскравої і 

контрастної динаміки. 

 

Сім день молотила 
Українська народна пісня 

Обробка Г. Верьовки 

 

Швидко, виразно 
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При роботі над даним твором радимо звернути особливу увагу на 

пошуки диригентсько-технічних засобів, що найбільш точно передають 

жартівливий характер пісні, тож у диригентському жесті повинні знайти 

своє відтворення яскрава динаміка, зміна темпів, розмаїття ритміки хору. 
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Порізала пальчик 
Закарпатська народна пісня 

Обробка О. Бондаренка 

 

Швидко 
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Основні диригентсько-виконавські труднощі: оволодіння 

різноманітним жестом (legato; nоn legato – «кум, кум»; marcato – «Гой!») у 

відповідності до змісту твору; показ хоровим партіям різної ритміки 

(поліфонічний виклад), контрастної динаміки. Рекомендується для 

вивчення у другому півріччі навчального року. 
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Я всю ночь напрасно жду 
Таджицька жартівлива народна пісня 

Російський текст                    Обробка А. Ленського 

М. Лапірова 

 

Жваво, жартівливо 
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Радісний характер твору потребує різноманітного диригентського 

жесту - legato; nоn legato. Необхідно звернути увагу на: текст куплетів 

пісні; ритмічний малюнок хорових голосів (переклики; співставлення 

звучання чоловічої і жіночої груп голосів мішаного хору), пов'язаний з 

поліфонічним викладом; контрастну динаміку. Твір корисний для розвитку 

емоційності студента. 
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Причитание 
Блокадному Ленінграду присвячується 

Вірші А. Ахматової                 Музика Є. Іршаї 

 

Рухливо, виразно 
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Глибокий і значущий зміст твору, його характер і музичне фразування 

вимагають емоційного жесту legato (глибоке, енергійне), в якому повинні 

знайти своє відтворення: перемінний темп (Рухливо, meno mosso, a tempo), 

чергування розмірів (С і 5/4 в темпі рухливо – застосовується дводольна 

схема; 4/4 і 3/4 у темпі meno mosso – застосовуються чотири- і тридольна 

схеми; 4/4 в a tempo, в кінці твору диригується за дводольною схемою), 

яскрава динаміка, ритміка хору. 
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Аvе vеrum 
Музика К. Сен-Санса 

Рухливо, благоговійно 
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Духовний зміст твору повинен бути переданий глибоким, зібраним та 

більш енергійним (акценти) диригентським жестом (застосовується 

дводольна схема). Виконавські труднощі полягають у показі хоровим 

голосам різної ритміки, синкоп («сum sanguine» - 23 т.; «…tis» - 39 т.; «… 

а-mi-ne» - 42 т.), контрастної динаміки в єдиному швидкому темпі. 
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Славим юность 
Російський текст                         Музика В. Моцарта 

К. Алемасової 

 

Allegro 
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Основні диригентські завдання: оволодіння різноманітним жестом - 

legato; nоn legato – у поєднанні з чітким показом хоровим партіям 

одночасних і почергових вступів, різної ритміки (поліфонічний виклад), 

рухливої динаміки, що передбачає функціональну скоординованість рук. 
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Бара-бара, барабашка 
Жартівлива пісня 

Із музично-драматичних сцен «Чорний Яр», ор. 35 

Текст Л. Сейфуліної                        Музика А.Пащенко 

і В. Правдухіна                   Перекладення для хору 

М. Клімова 

 

Allegro 
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*) Оригінал – для соліста – тенора, мішаного хору в супроводі оркестру. 
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Твір досить складний за своїм виконавським планом, корисний для 

розвитку емоційності студента. Характер диригентського жесту повинен 

змінюватись у відповідності зі змістом твору, темповими змінами та 

контрастною динамікою. Рекомендується для вивчення у другому півріччі 

навчального року. 

 

 

 

Плясовая 
Із хорового циклу «Тульські пісні» 

Вірші народні                  Музика В. Кікти 

 

Allegro 
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Основні диригентські завдання: необхідно ретельно показати 

контрастну динаміку; звернути увагу на голосоведення і ритмічний 

малюнок хорових партій (поліфонічна фактура); співставити різні 

характери звуковедення (legato; nоn legato; marcato - на акцентах, гнучкій 

динаміці) у диригентському жесті. Рекомендується для вивчення у другому 

півріччі навчального року. 
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Твори з супроводом 

 

Похвала лености 
Вірші  Г. Лессинга                           Музика Й. Гайдна 

Російський текст М. Мясоєдова                 Перекладення для хору 

В. Попова 

Рухливо 
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Твір нескладний за своїм виконавським планом, корисний для 

розвитку емоційності студента. Рекомендується звернути увагу на 

характер звуковедення (nоn legato), динамічну палітру, ритміку хору та 

музичного супроводу, своєчасний показ хору дихання до вступів та зняттів 

(не перетримувати) звичайним і комбінованим способом («зняття» - 

«вступ»). Зважаючи на швидкий темп твору, у диригуванні застосовується 

дводольна схема. 
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Розмір 4/8  

 

Твори без супроводу 

 

Розы Геренчера 

 
Угорська народна пісня 

Російський текст           Обробка Б. Бартока 

С. Болотіна                   Перекладення для хору 

М. Шелкова 

Жваво 

 



235 

 

 
Характер звуковедення – легке legato. Рекомендується вибудовувати 

музичне фразування у відповідності з логічними наголосами поетичного 

тексту. 

Ой у полі криниченька 
Українська народна пісня 

Обробка М. Леонтовича 

 

Рухливо  

 
Твір ставить перед студентом різноманітні технічно-виконавські 

завдання: розкриття емоційного образу твору з допомогою диригентського 

жесту – м’якого і більш енергійного (legato; marcato) у відповідності зі 

змістом тексту; показ хору контрастної динаміки, різної ритміки 

(поліфонічний виклад), одночасних та різночасових вступів і зняттів, 

чергування розмірів 4/8, 3/4 і 2/4 (застосовуються дво- та тридольна 

схеми); виконання фермати («водиченька») в кінці твору, що не знімається. 
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Весеннее 
Вірші І. Грудєва                         Музика В. Соколова 

 

Allegro 
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Основні диригентські завдання: оволодіння диригентським жестом 

legato (м’яке, пружке); чіткий показ хоровим партіям рухливої динаміки, 

різночасових та одночасних вступів і зняттів на різних долях такту 

звичайним і комбінованим способом («зняття» - «вступ»), чергування 

розмірів 4/8 і 6/8 (зважаючи на швидкий темп, застосовується дводольна 

схема). Радимо звернути увагу на функціональну скоординованість рук 

відповідно до ритмічного малюнку хорових голосів (поліфонічний виклад). 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

Твори з супроводом 

 

Ой гори, ой світи 
Хор русалок № 1 із опери 

«На русалчин великдень» 

Музика М. Леонтовича 

Allegretto 
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Виразне виконання цього твору залежить від застосування 

різноманітного диригентського жесту (legato; staccato; marcato – на 

акцентах) і ясного музичного фразування. 
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Їхав козак за Дунай 
Українська народна пісня 

Обробка Ю. Гамової 

 

Швиденько 
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Диригентський жест різноманітний - legato; staccato; nоn legato - у 

відповідності зі змістом твору. Вибудовуючи виразне музичне фразування, 

радимо звернути увагу на: зміст тексту пісні; динаміку (гнучку, 

контрастну); ритміку голосів жіночого хору та музичного супроводу; 

виконання фермати в кінці твору («…Прощай!»), що знімається; швидкий 

темп (застосовується дводольна схема). Рекомендується для розучування у 

другому півріччі навчального року. 
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Розмір ₵ 

Твори без супроводу 

Веселкова 
Вірші О. Кононенка                 Музика О. Жилінського 

 

Жваво 
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Жвавий, веселий характер пісні рекомендується передавати жестом 

legato (м’яким, пружким). Радимо звернути увагу на чіткий показ хору 

рухливої динаміки, вступів та зняттів звичайним та комбінованим 

способом («зняття» - «вступ»), на побудову музичної фрази у відповідності 

з логічними наголосами поетичного тексту. 

 

На улицу 
Із циклу «Три хорові поеми», № 1 

Вірші невідомого автора                Музика Д. Шостаковича 

 

Швидко 
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Диригентський жест – legato (пружке). Радимо звернути увагу на зміст 

твору, динамічні відтінки, ритміку хорових голосів, швидкий темп, 

чергування розмірів ₵ (застосовується дводольна схема) і 2/4 (схема «на 

раз»), вибудовуючи музичне фразування. 

 

Весенний призыв 
Музика Л. Бетховена 

Перекладення для хору 

В. Соколова 

 

Жваво, урочисто 
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Урочистий характер твору потребує як енергійного, вольового 

диригентського жесту, так і ніжного, насиченого (nоn legato; marcato – на 

акцентах; legato). Слід звернути увагу на чіткий показ хору вступів і 

зняттів комбінованим способом («зняття» - «вступ»), широку динамічну 

шкалу (р – f), акценти, зміну темпів (Allegro; Andante; a tempo), агогіки 

(ritenuto), виконання фермати, що не знімається («…встречай..» - 28 т.), 

цезури, швидкий темп, розмір ₵ (дводольна схема), вибудовуючи виразне 

музичне фразування. 

 

Дева днесь*
)
 

Музика Д. Бортнянського 

 

Рухливо, благоговійно 
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Духовний, ліричний характер твору потребує кантиленного 

диригентського жесту (legato). Необхідно звернути увагу на ритміку 

хорових партій (поліфонічна фактура), ясний показ хоровим голосам 

вступів і зняттів на різні долі такту, вибудовуючи музичне фразування. 

 

Господи, спаси… 

Трисвятое  
Музика О. Гречанінова 

Перекладення для хору 

П. Чеснокова 

 

Рухливо, виразно 
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Звуковедення – legato (м’яке, пружке). Радимо звернути увагу на 

темпові зміни (у рухливому темпі застосовується дводольна схема; без 

розміру – тактування; в темпі «уповільнюючи» – чотиридольна схема), 

рухливу динаміку (crescendo, diminuendo, р, mf, ff), відтворення у жесті 

ритмічної структури твору (застосування комбінованого жесту «зняття» - 

«вступ»), виконання фермат («…ны», «Аминь», «…нас» - 11, 13, 41, 56 

тт.), що знімаються. 
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Ой на горе калина 
Українська народна пісня 

Обробка В. Степурка 

 

Adagio  
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Диригентський жест – legato (м‘яке, пружке). Основні диригентсько-

виконавські завдання: чіткий показ хоровим партіям контрастної динаміки, 

різного ритмічного малюнку у різних темпах (Adagio; Allegro), розмірах ₵₵ 

і ₵ (застосовується дводольна схема), що потребує функціональної 

скоординованості правої і лівої рук в управлінні жіночим хором. 
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Моя мила, премила 
Українська закарпатська народна пісня 

Обробка І. Майчика 

 

Рухливо, виразно 
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Основні диригентсько-виконавські труднощі: оволодіння 

різноманітним диригентським жестом (legato; tenuto; marcato – на 

акцентах, ферматах) у відповідності зі змістом тексту куплетів, ритмікою 

хорових партій (синкопи), контрастною динамікою у різній агогіці 

(ritenuto), темпах (Рухливо; a tempo). 
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Жук і троянда 
Український текст        Музика В. – Г. Фейта 

О. Пархоменка 

 

Дуже швидко 
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Різний характер звуковедення (legato; staccato; marcato), різноманітна 

ритміка хорових голосів (переважно поліфонічний і гармонічний виклад), 

чіткий показ хоровим партіям вступів і зняттів на різні долі такту 

звичайним і комбінованим способом («зняття» - «вступ»), відтворення у 

жесті елементів звукового зображення («..зум, зум»), широкої динамічної 

палітри – основні труднощі виконання даного твору. Рекомендується для 

вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

 

Жито, мати, жито, мати 
Українська народна пісня 

Обробка Г. Верьовки 

 

Дуже швидко, весело 
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Основні диригентські завдання: звернути увагу на зміст тексту твору, 

дуже швидкий темп, веселий характер, ритмічний малюнок хорових 

партій; ретельно відтворити контрастну динаміку; співставити у 

диригентському жесті різні характери звуковедення (legato; nоn legato; 

marcato). 
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Зустріч на стерні 
Вірші П. Воронька                   Музика А. Кос-Анатольського 

Російський текст  

Г. Литвака 

 

Жваво, жартівливо 
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274 

 
 

При роботі над твором слід особливу увагу звернути на пошуки 

диригентсько – виконавських засобів, що найбільш точно передають 

веселий, жартівливий характер твору. Тож в диригентському жесті повинні 

знайти своє відтворення яскрава динаміка, акценти, ритміка хору 

(розмежування функцій рук), чергування темпів і розмірів ₵ (дводольна 

схема), С (чотиридольна схема, зважаючи на помірний темп), фермати (що 

знімаються). Бажано урізноманітнити виконавський план куплетів. 
 

 

 

Я знаю в чем блаженство 
Російський текст                Музика О. Веккі 

О. Машистова 

 

Рухливо, виразно 
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Диригентський жест – legato (м’яке, пружке). Рекомендується 

звернути увагу на зміст твору, його ліричний характер. Радимо 

виконавський план куплетів зробити різним. 
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Отче наш 
Музика Д. Бортнянського 

 

Рухливо 
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Даний твір можна використати для оволодіння такими диригентсько-

виконавськими навичками: різнохарактерним звуковеденням (legato - 

м’яке, глибоке; marcato – на акцентах, f); функціональною 

скоординованістю рук в управлінні мішаним хором. Вибудовуючи виразне 

музичне фразування, радимо звернути увагу на відтворення у жесті 

ритміки хору, фермат (що знімаються – 2, 43 тт. і не знімається – 4 т.), 

рухливої динаміки (crescendo, diminuendo, р - ff), в єдиному швидкому 

темпі, розмірі ₵ (застосовується дводольна схема). 
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Здравствуй, Янош! 
Угорська народна пісня 

Російський текст                Музика З. Кодая 

М. Лапірова 

 

Vivо 
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Диригентський жест змінюється в залежності від змісту твору 

(м’який, пружкий, енергійний). Радимо звернути увагу на дуже швидкий 

темп, розмір ₵ (дводольна схема), динаміку, мелодію, що звучить на f і на р 

спочатку у партії сопрано, потім басів і у альтів («Здравствуй, Янош», «… 

Провожаем»), ритміку хорових партій, що потребує функціональної 

скоординованості рук в управлінні неповним мішаним хором (відсутня 

партія тенорів). 
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Юная дева подобна розе мая… 
Вірші Л. Арісто             Музика А. Габріелі 

 

Рухливо, виразно 
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Основні диригентські завдання: показ хору різнохарактерного 

звуковедення (legato; marcato) у різних темпах, розмірі ₵ (дводольна 

схема), різних нюансах; розмежування функцій рук в управлінні хоровими 

голосами (одночасні та почергові вступи та зняття хорових партій на 

різних долях у зв’язку з поліфонічним викладом твору). Показ дихання 

здійснюється звичайним і комбінованим способом («зняття» - «вступ»). 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

 

 

Курочка 

Російський текст                 Музика А. Сканделлуса 

С. Левіка 

 

Рухливо, весело  
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Твір великий за об’ємом, досить складний за своїм технічно-

виконавським планом, корисний для розвитку творчого мислення і 

емоційності студента.  Характер диригентського жесту повинен 

змінюватись у відповідності зі змістом твору (legato; nоn legato; marcato – 

на акцентах, ff). Радимо звернути особливу увагу на контрастну динаміку, 

ритміку хорових голосів (гармонічний, поліфонічний виклади), часту зміну 

агогіки, темпів, розмір ₵ (у швидких темпах застосовується дводольна 

схема, а у повільних - чотиридольна), вибудовуючи виразне музичне 

фразування. Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального 

року з більш підготовленими студентами. 
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Маленькая музыкальная азбука 

Російський текст             Музика і вірші А. Балажа 

М. Павлової 

 

Жваво  
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Основні диригентські завдання: необхідно ретельно показати хору 

рухливу, контрастну динаміку, зміни в темпі; звернути увагу на 

голосоведення і ритмічний малюнок хорових партій; відтворення у 

диригентському жесті різних характерів звуковедення – legato; staccato; 

nоn legato; marcato. Рекомендується для вивчення у другому півріччі 

навчального року. 
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Ганс и Грета 

Російський текст О. Годова            Музика І. Еккарда 

 

Poco vivace 
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У роботі над твором важливо досягти різнохарактерного жесту (legato; 

staccato; marcato – на акцентах) у відповідності зі звуковеденням у гнучкій 

динаміці, різноманітній ритміці хорових партій (поліфонічний виклад 

хорових голосів), швидкому темпі, розмірі ₵ (застосовується дводольна 

схема). Певну складність являє показ дихання звичайним і комбінованим 

способом («зняття» - «вступ»), диференціація функцій рук відповідно до 

ритміки хорових голосів. Рекомендується для вивчення у другому півріччі 

навчального року. 
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Милой моей лицо - апрель 

Російський текст А. Гілінської              Музика Т. Морлі 

 

Швидко  
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Даний твір може бути використаний для відпрацювання 

різнохарактерного жеста (legato; marcato – на акцентах) та для розвитку 

емоційності студента. Значна складність полягає у чіткому показі хоровим 

партіям вступів та зняттів на різних долях такту звичайним та 

комбінованим жестом («зняття» - «вступ»), ритмічного малюнку 

(поліфонічний виклад: імітація, перегуки, різночитання), що передбачає 

функціональну скоординованість рук. Рекомендується для вивчення у 

другому півріччі навчального року. 
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Молодіжна  

Прощальна  
Вірші О. Новицького                      Музика А. Філіпенка 

 

Рухливо, бадьоро 
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298 
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Веселий, рухливий характер твору потребує від студента оволодіння 

різнохарактерним диригентським жестом (legato; легке nоn legato; marcato; 

portato) у відповідності до змісту твору. Рекомендується звернути увагу на 

зміст тексту куплетів, рухливу, контрастну динаміку, швидкий темп, 

розмір ₵ (застосовується дводольна схема), ритмічну структуру хорових 

голосів (витримані звуки, рухливу мелодію), поліфонічний виклад (чіткий 

показ хору вступів і зняттів на різних долях такту), що передбачає 

розмежування функцій рук в управлінні мішаним хором. Рекомендується 

для вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

 

 

Твори з супроводом 
 

Хоккеисты 
Вірші Є. Авдієнко               Музика І. Красильнікова 

 

Швидко, весело 
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Основні виконавські завдання: показ різного за характером 

звуковедення (legato; staccato; marcato – на акцентах) у відповідності до 

змісту твору, ритмічного малюнку хору і музичного супроводу 

(розмежування функцій рук), рухливої динаміки. Інструментальний вступ 

радимо диригувати правою рукою в низькій диригентській позиції (на 

рівні талії), а в момент вступу хору – двома руками (хор – ліва рука; 

музичний супровід – права рука). 
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До побачення, літо! 
Вірші В. Пекура                      Музика М.Чемберджі 

 

Швидко, бадьоро 
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Диригентський жест – nоn legato. Необхідно звернути увагу на зміну 

динаміки (ретельно відтворити це у диригентському жесті), добитись 

чіткого показу вступів і зняттів (музичний супровід – права рука; хор – 

ліва рука) комбінованим жестом («зняття» - «вступ»), вибудовуючи 

музичне фразування. Радимо виконавський план куплетів зробити різним. 
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Веснянка 
Вірші Я. Коласа                     Музика М. Чемберджі 

 

Жваво, радісно 
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Твір може бути використаний  для розвитку навички самостійності 

кожної руки в показі ритмічної структури і фразування хору і музичному 

супроводу. Диригентський жест різноманітний – legato (м’яке, пружке); 

marcato. Радимо чітко показувати хору вступи і зняття на другу долю («до 

себе») комбінованим жестом («зняття» - «вступ»). 
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Дождик длинноногий! 
Вірші М. Пляцковського               Музика О. Спаринського 

 

Рухливо, виразно 
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Основні диригентські завдання: поєднання двох штрихів - legato; 

staccato; диференціація функцій рук в залежності від голосоведення, 

ритміки хору і музичного супроводу. Великий інструментальний вступ 

радимо диригувати правою рукою; звернути увагу на чіткий показ хору, 

музичному супроводу вступів і зняттів (короткі фрази) звичайним і 

комбінованим жестом («зняття» - «вступ»). Виконавський план куплетів 

бажано урізноманітнити. 
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Переменка 
Жартівлива скоромовка  

Вірші В. Семерніна                   Музика А. Арутюнова 

 

Швидко, радісно 
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Диригентський жест (легке nоn legato; marcato – на акцентах) повинен 

передати радісний характер твору. Необхідно добитись чіткого показу 

хоровим партіям і музичному супроводу різноманітної динаміки, вступів і 

зняттів на різні долі такту звичайним і комбінованим жестом («зняття» - 

«вступ») у швидкому темпі, розмірі ₵ (дводольна схема). 
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Зелене слоненя 
Вірші О. Вратарьова                   Музика І. Кириліної 

 

Швидко, весело 

 



315 
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Твір корисний для засвоєння навички звуковедення legato (м’яке, 

пружке) у різноманітній динаміці, швидкому темпі, розмірі ₵ (дводольна 

схема). Необхідно добитись чіткого показу хору, музичному супроводу 

вступів і зняттів, диригуючи твір двома руками (розмежування функцій 

рук). 
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Пробил расставанья час 
Вірші Л. Кретова                   Музика О. Мажукова 

 

Рухливо 
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Диригентський жест – м’яке legato. Різна ритміка хору, музичного 

супроводу потребує функціональної скоординованості рук. Вибудовуючи 

виконавський план твору, необхідно звернути увагу на зміст тексту, 

швидкий темп, синкопи, гнучку динаміку. 

 



320 

Не повторяется такое никогда 
Вірші М. Пляцковського                        Музика С. Тулікова 

 

Швидко, легко 
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Вибудовуючи виразне музичне фразування, радимо звернути увагу на 

текст куплетів пісні, швидкий темп, розмір ₵ (дводольна схема), штрих 

legato, голосоведення, ритміку (хору, музичного супроводу), рухливі 

динамічні відтінки (crescendo, diminuendo), вступи і зняття на повні і 

дроблені долі. 
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Давайте верить в чудеса 
Вірші В. Степанова                  Музика Г. Левкодімова 

 

Урочисто   Швидко, виразно 
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Диригентський жест – marcato (початок твору) і legato. Твір корисний 

для роботи над гнучкою динамікою (crescendo, diminuendo), виразним 

музичним фразуванням у різному темпі, розмірі ₵ ( у темпі урочисто – 

застосовується чотиридольна схема, а у швидкому темпі - дводольна). 

Радимо звернути увагу на голосоведення, ритмічні особливості хорових 

партій та музичного супроводу (диференціація функцій рук). Виконання 

куплетів бажано урізноманітнити. 
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Когда мои друзья со мной 
Із кінофільму «По секрету всьому світові» 

 

Вірші М. Таніча                    Музика В. Шаїнського 

 

Рухливо  
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Звуковедення – legato (м’яке, більш енергійне на f). Вибудовуючи 

виконавський план пісні, музичне фразування, слід звернути увагу на текст 

куплетів, швидкий темп, розмір ₵ (дводольна схема), широку динамічну 

палітру. Різноманітна ритміка музичного супроводу, хору, партії соліста 

передбачає функціональну скоординованість рук. Твір корисний для 

розвитку творчого мислення та емоційності студента. 
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Хоть глазочком заглянуть бы… 
Вірші Ю. Ентіна                     Музика Є. Крилатова 

 

Швидко, виразно 
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Характер звуковедення – legato. Радимо розмежовувати функції рук: 

лівою рукою «утримувати» цілі та половинні тривалості в хорі, а правою 

вести акомпанемент. Рекомендується відтворювати в жесті рухливу 

динаміку, ритмічний малюнок, голосоведення хорових голосів та 

музичного супроводу. 
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Солнышко смеется 
Вірші К. Чолієва                  Музика А. Арутюнова 

Російський текст І. Мазніна 

 

Весело 

 



338 

 
 

 

Твір корисній для розвитку навички самостійності кожної руки в 

управлінні хоровими голосами, музичним супроводом. Диригентський 

жест – legato. 
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Мелодия ручья 
Вірші В. Харитонова               Музика Є. Жарковського 

 

Весело. Ритмічно 

 
 



340 

 



341 

 



342 

 
 

 

Основні диригентські завдання: показ різнохарактерного 

звуковедення (legato; nоn legato; marcato – на акцентах) у рухливій 

динаміці (crescendo, diminuendo); функціональна скоординованість рук 

(зупинка однієї руки на витриманих звуках при одночасному тактуванні 

другою); відтворення в жесті ритмічного малюнку хорових партій і 

музичного супроводу, виразного фразування. 
 



343 

Дарите радость людям 
Вірші М. Добронравова               Музика О. Пахмутової 

 

Швидко, радісно 

 



344 

 



345 

 
Піднесений, радісний характер твору потребує різноманітного дири-

гентського жесту (legato; nоn legato; marcato – на акцентах, f). Диригентсько-

виконавські завдання: чіткий показ хору і музичному супроводу вступів на 

другу дроблену долю і зняттів переважно на першу в контрастній динаміці. 

Радимо диференціювати функції рук в управлінні хоровими голосами та 

звернути увагу на виразне значення музичного супроводу. 
 

Светлый день *
)
 

Російський текст                   Музика В.-А. Моцарта 

К. Алемасової                   Перекладення для хору 

В. Попова 

Жваво 

 
*)Пісня В. –А. Моцарта «До Хлої». 

 



346 

 



347 

 



348 

 



349 

 



350 

 



351 

 



352 

 
 

 
 

 

Диригентський жест – legato (м’яке, більш енергійне на f). Твір 

корисний для роботи над гнучкою (crescendo, diminuendo) та контрастною 

динамікою (р, f), виразним музичним фразуванням у швидкому темпі, 

розмірі ₵ (дводольна схема). Радимо звернути увагу на ритміку хорових 

голосів (поєднання гармонічного і поліфонічного викладів: імітації, 

підголоски) та музичного супроводу. 
 

 

 

Каникулы 
Вірші М. Таніча                    Музика В. Шаїнського 

 

Жваво. Весело 
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354 

 
 



355 

 
 

 

 

Зміна характеру жеста (legato - м’яке, пружке) у відповідності до 

емоційного характеру твору, ретельний показ динаміки та ритмічної 

структури (синкоп) хорових партій і музичного супроводу – основні 

диригентські завдання. 
 



356 

Когда ты улыбаешься  
Музика Марка Фішера 

Джо Гужвіна, Ларрі Шоу 

 

Vivace 
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359 

 
Веселий, рухливий характер твору потребує від студента оволодіння 

різноманітним диригентським жестом (legato; staccato; легке nоn legato) у 

відповідності до змісту. Рекомендується звернути увагу на чіткий показ 

хору і музичному супроводу вступів і зняттів на різних долях такту 

(звичайним і комбінованим способом «зняття» - «вступ»), гнучкої 

динаміки, синкопованого ритму, ритмічного малюнку (розмежування 

функцій рук) у перемінному темпі, розмірі ₵ (у швидкому темпі Vivace 

застосовується дводольна схема, а в темпі Moderato - чотиридольна). 
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Дорога 
Вірші Є. Авдієнко        Музика Т. Попатенко  

 

Жваво. Енергійно 
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362 

 
 

 

 

 
 

Радимо звернути увагу на зміст куплетів твору, швидкий темп, 

енергійний характер (legato; nоn legato), розмір ₵ (дводольна схема), різну 

ритміку хорових голосів і музичного супроводу, гнучку динаміку 

(crescendo, diminuendo), вибудовуючи виразне музичне фразування. 

 



363 

Очень хорошо! 
Вірші Д. Усманова                     Музика О. Мажукова 

Перекладення для хору 

Т. Овчиннікової 

Швидко 
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365 

 



366 

 



367 

 



368 

 
 

Пісня виконується у різних темпах, розмірі ₵ (у швидкому темпі 

застосовується дводольна схема, а у повільному - чотиридольна). 

Звуковедення різнохарактерне – legato (м’яке, енергійне); marcato (на f, 

ферматах); легке nоn legato. Радимо звернути увагу на голосоведення у 

хорових партіях і музичному супроводі, ритмічні особливості, різновиди 

фермат (що знімаються і не знімаються), зміст тексту твору, а у зв’язку з 

цим на музичне фразування. 
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Песня победы 
Із ораторії «Іуда Маккавей» 

Російський текст Д. Усова           Музика Г. Генделя 

 

Allegro 
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371 

 
 

Основні диригентсько-виконавські труднощі полягають у показі 

хоровим голосам і музичному супроводу різноманітного характеру 

звуковедення (legato; nоn legato), гнучкої динаміки (музичне фразування), 

ритмічного малюнку (розмежування функцій рук: зупинка однієї руки на 

витриманих звуках при одночасному тактуванні іншою), цезур. Важливо 

добиватись необхідної емоційності й диригентської свободи в управлінні 

жіночим хором. 



372 

Хлопай в такт 
Вірші А. Гершвіна                       Музика Д. Гершвіна 

Російський текст М. Павлової                 Перекладення для хору 

Т. Овчиннікової 

 

Рухливо, виразно 

 
 



373 

 



374 

 
 

Диригентський жест повинен відповідати характеру твору (legato; 

легке nоn legato; легке marcato – на акцентах). Особливості ритміки 

хорових партій і музичного супроводу вимагають дещо розмежовувати 

функції рук, вибудовуючи виразне музичне фразування. Слід звернути 

увагу на акценти на другій долі (жест «до себе»), синкопований ритм, 

виконання фермати в кінці твору (що знімається), швидкий темп, розмір ₵ 

(застосовується дводольна схема). 



375 

Богатырские ворота 
 «У стольному граді у Києві» 

Із фортепіанної сюїти «Картинки з виставки» 

Вірші Ем. Александрової            Музика М. Мусоргського 

 

Allegro alla breve Maestoso. Соn grandеzzа 
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378 

 



379 

 



380 

 
Основні диригентські завдання: оволодіння різноманітним 

диригентським жестом (legato; nоn legato; marcato) у відповідності зі 

змістом твору; показ контрастної динаміки, акцентів, агогічних, темпових 

змін, різновидів фермат (що знімаються 1, 2 тт. у вступі, у музичному 

супроводі – «…перезвоном», «…Слава!»; що не знімаються – 

«по…поклоном», «Слався град…»), тріолей, акцентів, різної ритміки 

хорових партій і музичного супроводу. Радимо у швидких темпах розмір ₵ 
диригувати за дводольною схемою, а у повільних (Meno mosso, Grave) – за 

чотиридольною. Рекомендується для вивчення у другому півріччі з більш 

підготовленими студентами. 
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На что способен ты? 

 
Вірші Л. Куксо                     Музика Л. Афанасьєва 

                 Перекладення для хору 

Л. Абелян 

 

Дуже швидко 
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383 

 



384 

 



385 

 
 



386 

 
 

 

Твір корисний для роботи над різноманітною динамікою (crescendo, 

diminuendo, рр - ff) у різних темпах, розмірах. Радимо у дуже швидкому 

темпі розмір ₵ диригувати «на два», а у помірному темпі розмір 3/4 

(«Скорей, скорей бери ровесник компас…») диригувати за тридольною 

схемою. Слід звернути увагу на різну ритміку (довгі тривалості 

витримувати однією рукою, одночасно тактуючи другою), синкопи, чіткий 

показ хору та музичному супроводу вступів і зняттів (не перетримувати) 

звичайним і комбінованим способом («зняття» - «вступ») на різних долях 

(повних і дроблених), виконання фермати (в кінці твору, що знімається), 

вибудовуючи виразне музичне фразування. Диригентський жест 

змінюється в залежності від характеру твору (legato; nоn legato). 
 



387 

Восхваление природы человеком 
Вірші Ц. Геллєрта               Музика Л. ван Бетховена 

 

Швидко, урочисто 
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389 

 



390 

 
 

Твір має ряд виконавських труднощів: різноманітний характер жесту 

(nоn legato; legato; marcato), контрастну динаміку (рр - ff), цезури, різну 

ритміку хору та музичного супроводу, різновиди фермат (що знімаються – 

6, 8, 32 тт. і не знімаються – 10 т.). Радимо звернути увагу на музичне 

фразування. 
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Аmen 
№ 13 із кантати «Stabat Mater»  

Музика Дж. Перголезі 

Presto assai 
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Диригентський жест різнохарактерний - legato, staccato; marcato. Твір 

досить складний, має ряд диригентсько-виконавських труднощів: дуже 

швидкий темп, розмір ₵ (застосовується дводольна схема), різний 

ритмічний малюнок хорових голосів (поліфонічний виклад: імітації, 

підголоски, перегуки, різночитання, почергові вимикання хорових партій), 

контрастна динаміка (crescendo, diminuendo), виразне музичне фразування. 

Даний твір корисний для відпрацювання навички диригентської свободи 

(функціональна скоординованість рук) в управлінні жіночим хором та для 

розвитку емоційності, творчої активності студента. Рекомендується для 

вивчення у другому півріччі навчального року з більш підготовленими 

студентами. 

 

 

Радость - ритм 
Вірші А. Гершвіна                       Музика Д. Гершвіна 

Російський текст        Обробка для хору К. Уорніка 

К. Алемасової                  Перекладення для дитячого хору 

В. Попова 

 

Жваво. Дуже ритмічно 
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396 

 



397 

 



398 
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400 

 
 

Твір великий за об’ємом, має дуже швидкий темп, розмір ₵ 

(застосовується дводольна схема), різноманітний характер звуковедення 

(nоn legato; marcato), акценти, синкопований ритм, різну ритміку хорових 

голосів та музичного супроводу, яскраву, контрастну динамічну палітру 

(crescendo, diminuendo, fр, р - fff), фермату (що знімається в кінці твору), 

передбачає ритмічність та емоційність виховання. Рекомендується для 

вивчення у другому півріччі навчального року з більш підготовленими 

студентами. 
 

 

Напровесні  
Вірші Л. Українки                    Музика Ф. Надененко 

Російський текст О. Благініної 

 

Allegro еspressivo 
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402 

 



403 

 



404 

 



405 

 
 

Рухливий характер твору потребує диригентського жесту, що 

змінюється у відповідності до швидкого темпу, розміру ₵ (застосовується 

дводольна схема), ритміки (хору та музичного супроводу), динаміки. Твір 

корисний для розвитку творчого мислення та емоційності студента. 
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Погибнет, погибнет 
Хор із опери «Руслан і Людмила» 

Музика М. Глінки 

 

Moderato  

 
Сурми за сценою сповіщають Чорномора про поєдинок. Вдалині з’являється Руслан. Всі схвильовані. 

Чорномор занурює Людмилу у чарівний сон і тікає із частиною своєї свити. Частина хору оточує Людмилу, а друга 

виступає на авансцену. Вдалині видно політ Руслана з Чорномором. 
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408 

 



409 

 



410 

 
 



411 

 



412 

 



413 

 
 

 

 

 



414 

 



415 

 



416 

 



417 

 
Глибокий зміст твору, його характер і музичне фразування вимагають 

емоційно насиченого різнохарактерного жесту (marcato; nоn legato; legato), в 

якому повинні знайти своє відтворення перемінний темп, розмір (С; ₵), 

яскрава динаміка, агогічні зміни, ритміка хору і музичного супроводу. Певна 

складність полягає у скоординованості функцій рук, чіткому показі хоровим 

партіям і музичному супроводу різночасових вступів і зняттів, виразного 

музичного фразування. Радимо оркестровий вступ (розмір С у темпі 

Moderato) диригувати за чотиридольною схемою, а в момент вступу хору 

(розмір ₵ у темпі Vivace) – за дводольною. Рекомендується для вивчення у 

другому півріччі навчального року з більш підготовленими студентами. 
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Сredо 
№ 17 із «Меси соль мажор» 

Музика Ф. Шуберта 

Allegro moderato 

 



419 

 



420 

 



421 

 



422 

 



423 

 



424 

 



425 

 
 



426 

 



427 

 



428 

 



429 

 



430 

 



431 

 



432 

 
 

Основні диригентські завдання: звернути увагу на характер 

звуковедення, ритмічний малюнок хорових партій та музичного 

супроводу; добитись технічно-вірного відтворення в жесті широкої 

динамічної палітри (рр - ff), чіткого показу хоровим голосам вступів і 

зняттів (tutti, різночасових, співставлення звучання чоловічої та жіночої 

груп мішаного хору), виконання фермати, що знімається в кінці твору 

(«Аmen»). Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального 

року з більш підготовленими студентами. 
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Розмір 2/2 

Твори без супроводу 

 

Певец  
Вірменська народна пісня 

Російський текст                    Обробка В. Дойнікова 

Л. Некрасової  
 

 
*) Дрібні ноти виконуються за бажанням. 

 

Диригентський жест – legato. Виконавський план куплетів бажано 

урізноманітнити. 
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Праздник урожая 
Вірші народні              Музика М. Заріня 

Російський текст 

К. Алемасової 

Allegro  
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436 

 
 

Радимо звернути увагу на швидкий темп, розмір 2/2 (дводольна 

схема), поєднання різних характерів звуковедення (legato - пружке; nоn 

legato; marcato – на акцентах), рухливу, гнучку динаміку (crescendo, 

diminuendo), голосоведення хорових партій, вибудовуючи виразне музичне 

фразування. 
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Любовь простите мне 
*) 

Пісня 

Російський текст               Музика Г. Ізаака 

К. Алемасової                        Перекладення  хору  

     А. Картьє 

 

Рухливо 

*) В оригіналі «Аmi sоuffrеz que je аіmе». 
 



438 

 
Диригентський жест – м’яке legato. Радимо звернути увагу на 

швидкий темп, розмір 2/2 (застосовується дводольна схема), 

голосоведення, ритміку хорових голосів (поліфонічний виклад, що 

передбачає розмежування функцій рук), рухливу динаміку (crescendo, 

diminuendo), чіткий показ хоровим партіям різночасових і одночасних 

вступів та зняттів, виконання фермат, музичне фразування. 
 



439 

Du sоllst niсht töten 
Канон *

)
 

Музика Й. Гайдна 

Перекладення для хору  

П. Левандо 

Allegro 

 
*) Порядок вступу голосів запропонований автором. 



440 
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442 

 
 

Основні диригентські завдання: показ звуковедення legato у швидкому 

темпі, розмірі 2/2 (дводольна схема), різних нюансах; розмежування 

функцій рук в управлінні хоровими голосами (поліфонічна фактура); 

виконання фермати, що не знімається (17 такт) та фермати, що знімається 

(«ten», в кінці твору). Рекомендується для вивчення у другому півріччі 

навчального року. 
 



443 

Когда твой взгляд встречаю
 

Канцонетта 

Російський текст             Музика О. Веккі 

А. Кочнєва 
 

Allegrеtto 

 
 

 

Звуковедення – legato. Радимо звернути увагу на точний показ 

хоровим партіям різночасових вступів і зняттів на різних долях такту 

(поліфонічний виклад: імітація, різночитання), рухливої динаміки, 

виразного музичного фразування. 
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Канон 

Музика Л. Гебарді 

 

Allegro 
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Диригентський жест – legato. Вибудовуючи виразне музичне 

фразування, радимо звернути увагу на динаміку, поліфонічний виклад 

твору, що зумовлює різну ритміку хорових голосів і передбачає вільне 

володіння самостійністю функцій рук в управлінні мішаним хором. 
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Lied 
Музика І. Вальтера 

 

Allegrеtto 
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Рухливий характер твору потребує диригентського жесту, що 

змінюється у відповідності до змісту твору, його динаміки. Необхідно 

звернути увагу на виразне музичне фразування в управлінні хором. 
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Солнце 
Із хорового циклу «Пісні природи» 

Вірші Д. Гуліа                         Музика М. Левандо 

Російський текст С. Маршака 

 

Швидко, виразно 
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Основні диригентські завдання: показати різний ритмічний малюнок 

хоровим партіям (поліфонічна фактура: різночасові вступи, імітації), що 

передбачає функціональну скоординованість рук в управлінні мішаним 

хором. Радимо звернути увагу на динамічний розвиток, вибудовуючи 

виразне музичне фразування. 
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Зима, ты злобных чар полна! 
Вірші Ш. Орлеанського           Музика К. Дебюссі 

Російський текст К. Алемасової 

 

Allegro vivо 
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Твір великий за об’ємом, досить складний, має ряд виконавсько – 

технічних труднощів: дуже швидкий темп; розмір 2/2 (дводольна схема); 

співставлення звучання tutti хору, солюючої партії (почергово – сопрано, 

альти, тенори, баси) і хорових партій мішаного хору; контрастну та 

рухливу динаміку; (crescendo, diminuendo); зміну темпів і агогіки; складні 

за ритмічною структурою партії солістів (соло сопрано, альт), хорові партії 

(наявність витриманих звуків, вступів на дроблені долі такту тощо). В 

роботі над твором важливо досягти різноманітного диригентського жесту у 

відповідності зі змістом, темпами, динамікою. Рекомендується для 

вивчення у другому півріччі навчального року з більш підготовленими 

студентами. 

 

 

 

Sit down, ser’vant! 

Садись, раб мой! 
Негритянська народна пісня 

Російський текст В. Бетакі               Обробка Р. Шоу  

 

Allegro 
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Синкопований ритм, різні темпи, чергування розмірів (2/2 – у 

швидкому темпі диригується за дводольною схемою; 5/4 і 4/4 у спокійному 

темпі диригуються за п’яти-, чотиридольною схемами), широка динамічна 

шкала, ритміка хорових голосів, різні види вступів і зняттів хору 

(звичайним і комбінованим способом «зняття» - «вступ»), елементи 

звукового зображення (на початку твору колористичні прийоми: «сhu –  

сhu - du»; плескання в долоні; тупіт ногою), glissando, різний характер 

звуковедення – основні виконавсько – технічні труднощі даного твору. 

Рекомендується для вивчення у другому півріччі навчального року. 

 

Твори з супроводом 

 
На ковзанах 

Швейцарська народна пісня 

Обробка Р. Бойка 

 

Швидко  

 
Звуковедення – legato. Рекомендується звернути увагу на швидкий 

темп, розмір 2/2 (дводольна схема), текст куплетів, виразне музичне 

фразування. Радимо урізноманітнити виконавський план куплетів пісні. 
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Пять цыплят 
Німецька народна пісня 

Російський текст              Обробка Р. Бойка 

В. Вікторова 

 

Дуже швидко  

 
 

 

Диригентський жест – nоn legato. Рекомендується вибудовувати 

музичну фразу у відповідності з логічними наголосами поетичного тексту. 
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Глянь, весна 
Вірші С. Капутікян        Обробка А. Лусіняна 

Український текст 

В. Кочевського 

 

Рухливо 
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Веселий характер твору потребує жесту, який змінюється у 

відповідності до змісту твору, його динаміки. Радимо звернути увагу на 

правильне виконання фермати, що не знімається (над частиною 

пульсуючої долі в кінці твору - 21 т). Твір нескладний за своїм 

виконавським планом, корисний для розвитку емоційності студента. 
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Одуванчик 
Вірші В. Татаринова        Музика В. Добриніна 

 

Жваво, грайливо 
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Твір корисний для оволодіння диригентським жестом legato в різній 

ритміці (хор, музичний супровід), динаміці, єдиному швидкому темпі, 

розмірі 2/2 (застосовується дводольна схема). Радимо звернути увагу на 

чіткий показ хору, музичному супроводу вступів і зняттів звичайним і 

комбінованим жестом «зняття» - «вступ». Виконання куплетів бажано 

урізноманітнити.  
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Ученый кот 
Вірші В. Орлова            Музика Ю. Чічкова 

 

Швидко. Весело 
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Основне диригентське завдання – показ синкопованого ритму в 

різноманітній динаміці. Радимо звернути увагу на ритмічний малюнок 

партії соліста, хору, музичного супроводу (диференціація функцій рук), 

швидкий темп, розмір 2/2 (застосовується дводольна схема), чіткий показ 

солісту, хоровим голосам, музичному супроводу вступів і зняттів на повні і 

дроблені долі, відтворення в диригентському жесті виразного музичного 

фразування. 
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Кашалотик  
Вірші І. Рєзніка            Музика Р. Паулса 

 

Швидко, радісно 
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Рухливий характер пісні вимагає чіткого виконання синкоп. 

Рекомендується звернути увагу на динаміку, а також на чіткі зняття звуку 

(не перетримувати) і своєчасний показ хору дихання комбінованим 

способом («зняття» - «вступ»). Радимо виконавський план куплетів 

урізноманітнити.  
 

Пісня про рідну землю 
Вірші П. Синявського           Музика Ю. Чічкова 

 

Рухливо, виразно 
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Диригентський жест – legato – повинен передати ліричний, задушевний 

характер пісні. Твір корисний для роботи над різноманітною динамікою, 

ритмікою (синкопи) хору, музичного супроводу у різних розмірах 2/2 і 3/2 

(застосовуються дво- і тридольна схеми), єдиному рухливому темпі. 

Радимо виконавський план куплетів пісні зробити різним.  

 

Кузнечик 
Із циклу «Пісні вербової сопілки» 

Вірші В. Плудоніса           Музика Р. Паулса 

 

Рухливо 
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Диригентський жест – legato. Необхідно звернути увагу на: одночасні, 

почергові вступи і зняття партії соліста, хорових партій, музичного 

супроводу та витримані звуки (що зумовлено різною ритмікою); рухливу 

динаміку (crescendo, diminuendo); особливості музичного фразування. 
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Снеженика 
Вірші М. Пляцковського        Музика Я. Дубравіна 

 

Швидко, виразно 

 



487 
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489 
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При роботі над твором слід особливу увагу звернути на пошуки 

диригентсько – виконавських засобів, що найбільш точно передають 

радісний характер. У творі поєднуються різні характери звуковедення 

(legato; staccato), тож у диригентському жесті повинні знайти своє 

відтворення яскрава динаміка, різна ритміка партії соліста, хору, 

музичного супроводу (функціональна скоординованість рук), виразне 

музичне фразування. 
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Хор сторожевых 
Із опери «Князь Ігор» 

Музика О. Бородіна 

 

Allegro 
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493 

 



494 

 



495 

 



496 

 
 

Цікавий приклад для оволодіння диригентським жестом різного 

характеру (глибоке legato; nоn legato; marcato) в різній динаміці 

(рухливій, контрастній), ритміці (поєднання гармонічної і поліфонічної 

фактур), агогіці, швидкому темпі, розмірі 2/2 (дводольна схема). Радимо 

звернути увагу на виразне музичне фразування та функціональну 

скоординованість рук в управлінні чоловічим хором (Т, Б) і музичним 

(оркестровим) супроводом. Рекомендується для вивчення у другому 

півріччі навчального року. 
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Мы к вам, вожди, взываем 
Хор із ораторії «Мінін і Пожарський» 

Вірші М. Горчакова               Музика С. О. Дегтярьова 

 

 

 

Швидко, виразно 

 



498 
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Досить складний за своїм емоційним змістом твір ставить перед 

диригентом ряд виконавсько – технічних завдань: поєднання різних 

характерів звуковедення (legato; nоn legato; marcato), ретельний показ 

гнучкої (іноді контрастної) динаміки, різної ритмічної фактури 

(гармонічний, переважно поліфонічний виклад) хорових голосів та 

музичного супроводу (диференціація диригентського жесту), фермат (що 

знімаються – на акорді, паузі), виразного музичного фразування у єдиному 

швидкому темпі, розмірі 2/2 (дводольна схема). Рекомендується для 

вивчення у другому півріччі навчального року. 
 

 

Хор «Слава!» 
Із другої дії опери «Тарас Бульба» 

Лібрето М. Старицького               Музика М. Лисенка 

за однойменною повістю 

М. Гоголя 
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Великий об’єм, рухлива та контрастна динаміка, темпові зміни, різна 

ритміка хору та музичного (оркестрового) супроводу, чергування розмірів 

2/2; 3/2; 4/4 (застосовуються дво-, три- та чотиридольна схеми), 

різноманітний характер звуковедення (глибоке legato; nоn legato; marcato), 

відтворення в жесті виразного музичного фразування – такі основні 

диригентсько – виконавські труднощі даного твору. Рекомендується для 

вивчення 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) 

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

У повільних темпах диригується «на п’ять» У повільних темпах диригується «на п’ять» 

У швидких темпах при групуванні 

тривалостей 2+3 диригується «на два», 

друга доля має подовжений рух 

У швидких темпах при групуванні 

тривалостей 3+2 диригується «на два», 

перша доля має подовжений рух 
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Обробка Л. Бардоша.  ................................................................................................................. 16 

Дарите радость людям. Вірші М. Добронравова. Музика О. Пахмутової ................................ 343 

Дева десь. Музика Д. Бортнянського ............................................................................................ 254 

Детства последний звонк. Вірші М. Пляцковського. Музика А. Бабаджаняна ....................... 70 

Детство – это я и ты. Вірші М. Пляцковського. Музика Ю. Чічкова ......................................... 91 

До побачення, літо! Вірші В. Пекура. Музика М.Чемберджі..................................................... 302 



522 

Дождик длинноногий! Вірші М. Пляцковського. Музика О. Спаринського ............................. 307 

Дорога. Вірші Є. Авдієнко. Музика Т. Попатенко  ....................................................................... 360 

Дударики – дудари. Білоруська народна пісня. Російський текст С. Лешкевича ................... 6 

Жито, мати, жито, мати. Українська народна пісня. Обробка Г. Верьовки.............................. 266 

Жук і троянда. Український текст О. Пархоменка. Музика В.-Г. Фейта ................................ 263 

Завтра и всегда. Вірші М. Пляцковського. Музика Ю. Чічкова .................................................. 86 

Закличка. Білоруська народна пісня. Перекладення  

для дитячого хору І. Манишевої ................................................................................................ 9 

Звонче жаворонка пенье. Вірші О. Толстого. Музика М. Римського-Корсакова. Перекладення 

для дитячого хору Ю Славнітського ........................................................................................ 111 

Здравствуй, свободы вольное слово. Російська народна пісня.  

Обробка В. Соколова ................................................................................................................... 25 

Здравствуй, Янош! Угорська народна пісня. Російський текст М. Лапірова.  

Музика З. Кодая ........................................................................................................................... 278 

Зелене слоненя. Вірші О. Вратарьова. Музика І. Кириліної ....................................................... 314 

Зима, ты злобных чар полна! Вірші Ш. Орлеанського.  

Російський текст К. Алемасової. Музика К. Дебюссі.  ........................................................... 450 

Зоряна ніч. Вірші і музика А. Кос-Анатольського ....................................................................... 127 

Зустріч на стерні. Вірші П. Воронька. Російський текст Г. Литвака. 

Музика А. Кос-Анатольського.  ................................................................................................. 270 

Їхав козак за Дунай. Українська народна пісня. Обробка Ю. Гамової ..................................... 242 

Как в лесу, лесочке. Білоруська народна пісня. Російський текст Я. Шведова  ..................... 7 

Как по бережку. Російська народна пісня. Обробка А. Новікова ............................................... 20 

Камертон. Норвезька народна пісня. Російський текст Я. Серпіна .......................................... 194 

Каникулы. Вірші М. Таніча. Музика В. Шаїнського .................................................................... 352 

Канон. Музика Л. Гебарді ............................................................................................................... 444 

Капля счастья на двох. Вірші Л.Каратєєва. Музика Ю. Чічкова ............................................. 100 

Кашалотик. Вірші І. Рєзніка. Музика Р. Паулса .......................................................................... 471 

Княжьи молодцы гуляли. Хор із першої дії опери «Князь Ігор».  

Музика О. Бородина .................................................................................................................... 116 

Когда мои друзья со мной. Із кінофільму «По секрету всьому світові».  

Вірші М. Таніча. Музика В. Шаїнського .................................................................................... 326 

Когда твой взгляд встречаю. Канцонетта. Російський текст А. Кочнєва.  

Музика О. Веккі ........................................................................................................................... 443 

Когда ты улыбаешься. Музика Марка Фішера. Джо Гужвіна, Ларрі Шоу............................. 356 

Колокольчики. Вірші О. Толстого. Музика О. Корещенко ........................................................ 106 

Кузнечик. Із циклу «Пісні вербової сопілки». Вірші В. Плудоніса.  

Музика Р. Паулса ......................................................................................................................... 477 

Кум и кума. Російський текст Е. Александрової. Музика С. Монюшко.  

Перекладення для хору Т. Йотенко ............................................................................................ 27 

Курочка. Російський текст С. Левіка. Музика А. Сканделлуса ................................................. 282 

Лесной олень. Вірші Ю. Ентіна. Музика Є. Крилатова ............................................................. 58 

Любовь простите мне. Пісня. Російський текст К. Алемасової.  

Музика Г. Ізаака. Перекладення для хору А. Картьє ............................................................... 437 

Маленькая музыкальная азбука. Російський текст М. Павлової.  

Музика і вірші А. Балажа ........................................................................................................... 286 

Мальчишки. Вірші І. Шаферана. Музика А. Островського ....................................................... 54 

Мелодия ручья. Вірші В. Харитонова. Музика Є. Жарковського .............................................. 339 

Молодіжна. Прощальна. Вірші О. Новицького. Музика А. Філіпенка ...................................... 296 

Мотылек. Туркменська народна пісня. Російський текст Н. Найдьонової  ............................. 6 

Моя мила, премила. Українська закарпатська народна пісня.  

Обробка І. Майчика ..................................................................................................................... 261 

Музика землі. Вірші і музика А. Житкевича ................................................................................ 11 

Мы желаем счастья вам. Вірші І. Шаферана. Музика С. Наміна ............................................. 62 

Мы к вам, вожди, взываем. Хор із ораторії «Мінін і Пожарський».  

Вірші М. Горчакова. Музика С. О. Дегтярьова ........................................................................ 497 

На ковзанах. Швейцарська народна пісня. Обробка Р. Бойка .................................................... 461 
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На улицу. Із циклу «Три хорові поеми», № 1. Вірші невідомого автора.  

Музика Д. Шостаковича ............................................................................................................ 252 

На что способен ты? Вірші Л. Куксо. Музика Л. Афанасьєва.  

Перекладення для хору Л. Абелян .............................................................................................. 381 

Напровесні. Вірші Л. Українки. Російський текст О. Благініної.  

Музика Ф. Надененко.  ................................................................................................................ 400 

Не повторяется такое никогда. Вірші М. Пляцковського. Музика С. Тулікова ....................... 320 

О, как чудесно создан мир! Із ораторії «Створення світу».  

Російський текст К. Алемасової. Музика Й. Гайдна.  ............................................................ 177 

Одуванчик. Вірші В. Татаринова. Музика В. Добриніна ............................................................ 465 

Ой гори, ой світи. Хор русалок № 1 із опери «На русалчин великдень».  

Музика М. Леонтовича ............................................................................................................... 238 

Ой да как у барина. Хор із опери «Вадим». Музика В. Крейтнера ........................................... 120 

Ой есть в лесу калина. Українська народна пісня.  

Російський текст Н. Найдьонової ............................................................................................ 10 

Ой єсть в лісі калина. Українська народна пісня. Обробка Л. Ревуцького .............................. 5 

Ой єсть в лісі калина. Українська народна пісня. Обробка Л. Ревуцького .............................. 44 

Ой на горе калина. Українська народна пісня. Обробка В. Степурка ..................................... 258 

Ой співаночки мої. Українська народна пісня. Обробка С. Людкевича ................................... 200 

Ой тайга, ой пурга! Чукотська народна пісня. Російський текст О. Грачьова. Перекладення 

для хору М. Грачьова .................................................................................................................. 12 

Ой у полі криниченька. Українська народна пісня. Обробка І. Сльоти .................................. 201 

Ой у полі криниченька. Українська народна пісня. Обробка М. Леонтовича ........................ 235 

Около озера. Киргизька народна пісня. Вірші К. Малікова.  

Російський текст В. Віннікова .................................................................................................. 7 

Отче наш. Музика Д. Бортнянського ............................................................................................ 276 

Очень хорошо! Вірші Д. Усманова. Музика О. Мажукова.  

Перекладення для хору Т. Овчиннікової .................................................................................... 363 

Певец. Вірменська народна пісня. Російський текст Л. Некрасової.  

Обробка В. Дойнікова ................................................................................................................. 433 

Переменка. Жартівлива скоромовка. Вірші В. Семерніна. Музика А. Арутюнова .................. 310 

Песенка о смешном человечке. Вірші Н. Шемятєнкової. Музика О. Пахмутової ................ 81 

Песенка о снежинке. Із телефільму «Чарівники». Вірші Л. Дербеньова.  

Музика Є. Крилатова ................................................................................................................. 76 

Песня о волшебном цветке. Із телефільму «Шовкова китиця».  

Вірші М. Пляцковського. Музика Ю. Чічкова ........................................................................... 51 

Песня о первой любви. Вірші Л. Кукліна. Музика А. Петрова .................................................. 56 

Песня победы. Із ораторії «Іуда Маккавей». Російський текст Д. Усова.  

Музика Г. Генделя ....................................................................................................................... 369 

Пісня про рідну землю. Вірші П. Синявського. Музика Ю. Чічкова ......................................... 473 

Пляска. Із циклу «Сріблястий пасок». У стилі білоруської музики.  

Вірші В. Вікторова. Музика Р. Бойка ....................................................................................... 68 

Плясовая. Із хорового циклу «Тульські пісні». Вірші народні. Музика В. Кікти ....................... 228 

По Исландии. Вірші Г. Томсена. Російський текст О. Берднікова.  

Музика С. Кальдалоунса. Перекладення для хору В. Суханова ............................................... 14 

Погибнет, погибнет. Хор із опери «Руслан і Людмила». Музика М. Глінки .............................. 406 

Поедем, поедем. Білоруська народна пісня. Російський текст І. Садофьєва.  

Обробка Я. Дубравіна. ................................................................................................................ 12 

Порізала пальчик. Закарпатська народна пісня. Обробка О. Бондаренка .............................. 213 

Похвала лености. Вірші Г. Лессинга. Російський текст М. Мясоєдова. 

Музика Й. Гайдна. Перекладення для хору В. Попова ............................................................. 232 

Праздник урожая. Вірші народні. Російський текст К. Алемасової. 

 Музика М. Заріня.  ...................................................................................................................... 434 

Праздник юности. Вірші А. Дементьєва. Музика Є. Мартинова та А. Пьянова .................... 73 

Причитание. Блокадному Ленінграду присвячується. Вірші А. Ахматової.  

Музика Є. Іршаї ........................................................................................................................... 218 

Пробил расставанья час. Вірші Л. Кретова. Музика О. Мажукова ........................................ 318 
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Пять цыплят. Німецька народна пісня. Російський текст В. Вікторова.  

Обробка Р. Бойка......................................................................................................................... 462 

Радость – ритм. Вірші А. Гершвіна. Російський текст К. Алемасової.  

Музика Д. Гершвіна. Обробка для хору К. Уорніка.  

Перекладення для дитячого хору В. Попова ............................................................................. 393 

Расходилась, розгулялась. Хор із опери «Борис Годунов».  

Музика М. Мусоргського ............................................................................................................. 154 

Розы Геренчера. Угорська народна пісня. Російський текст С. Болотіна.  

Обробка Б. Бартока. Перекладення для хору М. Шелкова ..................................................... 234 

Сredо. № 17 із «Меси соль мажор». Музика Ф. Шуберта .......................................................... 418 

Саnzоn villаnesca. Музика Дж. Нола ............................................................................................. 31 

Светлый день. Російський текст К. Алемасової. Музика В.-А. Моцарта.  

Перекладення для хору В. Попова .............................................................................................. 345 

Свирель. Польська народна пісня. Російський текст Л. Кондрашенко.  

Обробка  Г. Струве ..................................................................................................................... 198 

Сияет солнце, волны блещут. Вірші Ф. Тютчева. Музика С. Слонімського ........................... 208 

Сім день молотила. Українська народна пісня. Обробка Г. Верьовки ...................................... 210 

Славим юность. Російський текст К. Алемасової. Музика В. Моцарта .................................. 223 

Снеженика. Вірші М. Пляцковського. Музика Я. Дубравіна ....................................................... 486 

Солнце. Із хорового циклу «Пісні природи». Вірші Д. Гуліа.  

Російський текст С. Маршака. Музика М. Левандо ............................................................... 448 

Солнышко смеется. Вірші К. Чолієва. Російський текст І. Мазніна.  

Музика А. Арутюнова.  ............................................................................................................... 337 

Спасибо, Музыка! Із кінофільму «Ми із джазу». Вірші Д. Іванова.  

Музика М. Мінкова ...................................................................................................................... 65 

Татарская песня. Із музики до поеми «Бахчисарайський фонтан».  

Вірші О. Пушкіна. Музика А. Аренського .................................................................................. 147 

Ти прийди, кохана. Пісня гуцула. Вірші В. Григоренко. Музика І. Шевчука ............................ 195 

Ты воспой, ты воспой. № 2 із «Курських пісень». Музика Г. Свірідова .................................... 166 

У перетику ходила. Вірші Т. Шевченка. Російський текст М. Ушакова.  

Музика О. Кошиця.  ..................................................................................................................... 138 

Ученый кот. Вірші В. Орлова. Музика Ю. Чічкова ...................................................................... 468 

Хлопай в такт. Вірші А. Гершвіна. Російський текст М. Павлової. 

 Музика Д. Гершвіна. Перекладення для хору Т. Овчиннікової ................................................ 372 

Хоккеисты. Вірші Є. Авдієнко. Музика І. Красильнікова ............................................................ 300 

Хор «Слава!» Із другої дії опери «Тарас Бульба». Лібрето М. Старицького. За однойменною 

повістю М. Гоголя. Музика М. Лисенка .................................................................................... 508 

Хор сторожевых. Із опери «Князь Ігор». Музика О. Бородіна .................................................... 491 

Хорошо, что есть каникулы. Вірші С. Богомазова.  

Музика Д. Львова-Компанєйця ................................................................................................... 49 

Хоть глазочком заглянуть бы… Вірші Ю. Ентіна. Музика Є. Крилатова ............................. 331 

Шар земной – это наш дом. Вірші В. Семерніна. Музика Є. Адлера ......................................... 96 

Эхо. Із музики до драми Вольфа «Преціоза». Російський текст М. Лапірова.  

Музика К. Вебера. Перекладення для хору І. Пономарькова ................................................... 203 

Юная дева подобна розе мая… Вірші Л. Арісто. Музика А. Габріелі ...................................... 280 

Я всю ночь напрасно жду. Таджицька жартівлива народна пісня.  

Російський текст М. Лапірова. Обробка А. Ленського ........................................................... 215 

Я знаю в чем блаженство. Російський текст О. Машистова.  

Музика О. Веккі ........................................................................................................................... 274 

Я спешу за счастьем. Вірші Л. Халецького. Музика Ю. Чічкова ................................................ 84 
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ЗМІСТ 

 

Частина ІV 

Розміри – 4/4; С; 4/8; ₵; 2/2 

Alla Breve 

Швидкі темпи 

Дводольна схема 

Розмір 4/4 

 

Твори без супроводу 

 

Ой єсть в лісі калина. Українська народна пісня. Обробка Л. Ревуцького .............................. 5 

Дударики – дудари. Білоруська народна пісня. Російський текст С. Лешкевича ................... 6 

Мотылек. Туркменська народна пісня. Російський текст Н. Найдьонової  ............................. 6 

Как в лесу, лесочке. Білоруська народна пісня. Російський текст Я. Шведова  ..................... 7 

Около озера. Киргизька народна пісня. Вірші К. Малікова.  

Російський текст В. Віннікова ....................................................................................................... 7 

Гранатовое дерево. Туркменська народна пісня. Російський текст Л. Димової  .................... 8 

Веснянка. Українська народна пісня. Російський текст Н. Найдьонової................................. 9 

Закличка. Білоруська народна пісня. Перекладення  

для дитячого хору І. Манишевої ..................................................................................................... 9 

Ой есть в лесу калина. Українська народна пісня.  

Російський текст Н. Найдьонової ................................................................................................. 10 

Музика землі. Вірші і музика А. Житкевича ................................................................................ 11 

Ой тайга, ой пурга! Чукотська народна пісня. Російський текст О. Грачьова. Перекладення 

для хору М. Грачьова ........................................................................................................................ 12 

Поедем, поедем. Білоруська народна пісня. Російський текст І. Садофьєва.  

Обробка Я. Дубравіна. ..................................................................................................................... 12 

По Исландии. Вірші Г. Томсена. Російський текст О. Берднікова.  

Музика С. Кальдалоунса. Перекладення для хору В. Суханова .................................................... 14 

Дана-дана. Угорська народна пісня. Російський текст К. Алемасової.  

Обробка Л. Бардоша.  ...................................................................................................................... 16 

Как по бережку. Російська народна пісня. Обробка А. Новікова............................................... 20 

Здравствуй, свободы вольное слово. Російська народна пісня.  

Обробка В. Соколова ........................................................................................................................ 25 

Ворон к ворону летит. Вірші О. Пушкіна. Музика О. Даргомижського ................................... 26 

Кум и кума. Російський текст Е. Александрової. Музика С. Монюшко.  
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Твори з супроводом 
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Завтра и всегда. Вірші М. Пляцковського. Музика Ю. Чічкова .................................................. 86 
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О, как чудесно создан мир! Із ораторії «Створення світу».  

Російський текст К. Алемасової. Музика Й. Гайдна.  .................................................................. 177 

 



527 

Розмір С 

Твори без супроводу 

 

Весенний призыв. Музика Л. В. Бетховена ................................................................................. 190 

Беда-не беда. Вірші В. Харитонова. Музика О. Іванова.  

Перекладення для хору В. Мизнікова .............................................................................................. 190 

Камертон. Норвезька народна пісня. Російський текст Я. Серпіна .......................................... 194 

Грицю, Грицю, до роботи. Українська народна пісня. Обробка Я. Степового ....................... 195 

Ти прийди, кохана. Пісня гуцула. Вірші В. Григоренко. Музика І. Шевчука ............................ 195 

Вітаєм. Вірші І. Крутеня. Музика А. Кушніренка ......................................................................... 197 

Свирель. Польська народна пісня. Російський текст Л. Кондрашенко.  

Обробка  Г. Струве .......................................................................................................................... 198 

Ой співаночки мої. Українська народна пісня. Обробка С. Людкевича ................................... 200 

Ой у полі криниченька. Українська народна пісня. Обробка І. Сльоти .................................. 201 

Эхо. Із музики до драми Вольфа «Преціоза». Російський текст М. Лапірова.  

Музика К. Вебера. Перекладення для хору І. Пономарькова ........................................................ 203 

Веники. Російська народна пісня. Обробка В. Рубцова.  
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Сияет солнце, волны блещут. Вірші Ф. Тютчева. Музика С. Слонімського ........................... 208 

Сім день молотила. Українська народна пісня. Обробка Г. Верьовки ...................................... 210 

Порізала пальчик. Закарпатська народна пісня. Обробка О. Бондаренка .............................. 213 

Я всю ночь напрасно жду. Таджицька жартівлива народна пісня.  

Російський текст М. Лапірова. Обробка А. Ленського ............................................................... 215 
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Музика Є. Іршаї ................................................................................................................................ 218 

Аvе vеrum. Музика К. Сен-Санса ................................................................................................... 220 

Славим юность. Російський текст К. Алемасової. Музика В. Моцарта .................................. 223 
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для хору М. Клімова.......................................................................................................................... 225 
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Твори з супроводом 
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Розмір 4/8 

Твори без супроводу 
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Обробка Б. Бартока. Перекладення для хору М. Шелкова .......................................................... 234 

Ой у полі криниченька. Українська народна пісня. Обробка М. Леонтовича ........................ 235 

Весеннее. Вірші І. Грудєва. Музика В. Соколова .......................................................................... 236 

 

Твори з супроводом 

Ой гори, ой світи. Хор русалок № 1 із опери «На русалчин великдень».  

Музика М. Леонтовича .................................................................................................................... 238 

Їхав козак за Дунай. Українська народна пісня. Обробка Ю. Гамової ..................................... 242 
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Розмір ₵ 
 

Твори без супроводу 
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Моя мила, премила. Українська закарпатська народна пісня.  

Обробка І. Майчика .......................................................................................................................... 261 

Жук і троянда. Український текст О. Пархоменка. Музика В.-Г. Фейта ................................ 263 

Жито, мати, жито, мати. Українська народна пісня. Обробка Г. Верьовки.............................. 266 

Зустріч на стерні. Вірші П. Воронька. Російський текст Г. Литвака. 

Музика А. Кос-Анатольського. ....................................................................................................... 270 

Я знаю в чем блаженство. Російський текст О. Машистова.  

Музика О. Веккі ................................................................................................................................. 274 

Отче наш. Музика Д. Бортнянського ............................................................................................ 276 

Здравствуй, Янош! Угорська народна пісня. Російський текст М. Лапірова.  
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Твори з супроводом 
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Солнышко смеется. Вірші К. Чолієва. Російський текст І. Мазніна.  
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Перекладення для хору В. Попова ................................................................................................... 345 
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Твори без супроводу 
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Твори з супроводом 
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