
На крилах пісень

Українські народні пісні в обробці  
 для гуртового співу  

(Зошит І. Календарно-обрядові пісні)

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Т. Шерстюк

Вінниця
Нова Книга

2019



УДК 784.67(477)
Ш50

Рекомендовано Методичною радою Харківського обласного навчально-методичного центру 
підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів

(протокол № 3 від 20.06.2018 р.)

Автор-укладач Шерстюк Т. А., викладач-методист хорового та теоретичного відділів дитячої 
музичної школи, м. Балаклія

Редагування та підготовка до друку:
Авдєєва Т. В. – методист вищої категорії Обласного навчально-методичного центру підвищення 

кваліфікації працівників культосвітніх закладів

Шерстюк Т. А.
На крилах пісень. Зошит 1. Календпрно-обрядові пісні : 

для викладачів мистецьких шкіл / Т. Шерстюк ; за заг. ред. 
Самоварової Т. М. –  Вінниця : Нова Книга, 2019 – 52 с. : 
ноти.

ISMN 979-0-707533-34-5
Збірка українських дитячих календарно-обрядових пісень із відтво-

ренням обрядових ігрових дійств.
Робота орієнтована на досягнення якісно нових освітніх результатів 

і є методичним підґрунтям викладання предмету «хоровий спів» і «фоль-
клор»  у мистецьких школах на елементарному підрівні освітніх програм 
початкової мистецької освіти.

УДК 784.67(477)

ISMN 979-0-707533-34-5
© Шерстюк Т. А., авт.-уклад., 2019
© Нова Книга, 2019

Ш50



Дана робота посіла перше місце в Обласному конкурсі з розробки 
навчально-методичних матеріалів, програм для мистецьких шкіл 
Харківської� області 2018 року.

Збірка Шерстюк Т. А. укладена на основі багаторічної� роботи 
автора в класі теорії� музики та хорового співу дитячої� музичної� 
школи. У збірці надані украї�нські календарно-обрядові пісні з 
відтворенням народних обрядів (в обробці автора). Поетична назва 
збірки, пряма мова в передмові, доцільна організація музичного 
матеріалу спрямована на підвищення мотивації� учнів до навчання, 
розвиток творчого мислення та фантазії�, а також сприяє збереженню 
інформації� про обряди, звичаї�, традиції�, історію рідного краю, 
засвоєнню національної� духовної� культури.
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