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Секція 1 

 

Одеська хорова школа: корифеї, традиції, методи 
 

 

Шатова Ірина Олександрівна  
кандидат мистецтвознавства,  

доцент кафедри хорового диригування  

Одеської національної музичної академії  

імені А.В. Нежданової 

 

ІСТОРИЧНІ ТА СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ТРАДИЦІЇ: 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ 

 

Монографія присвячена вивченню Одеської хорової традиції в контексті 

єдиної жанрово-стильової моделі вітчизняної хорової культури. Пропонується 

розгорнута музикознавча оцінка діяльності Одеської хорової школи як 

історичного феномена і на сучасному етапі. Розробляються теоретичні 

передумови формування єдиної моделі духовної хорової традиції та 

виконавського стилю хорової музики. 

В представленому до уваги дослідженні пропонуємо узагальнюючий аналіз 

творчої діяльності засновника Одеської хорової школи К. К. Пігрова з позицій 

теоретика хорового мистецтва, новатора, визначного хормейстера-виконавця, 

педагога; достатньо повно висвітлюється діяльність К. К. Пігрова як церковного 

регента, методи створення ним хорової школи на основі двох традицій: церковної 

та світської.  

У роботі здійснено музикознавчу спробу створення «теорії історії» 

духовної хорової музики на сучасному етапі та відповідного термінологічного 

апарата, оскільки загальна музикознавча термінологія потребує спеціального 

уточнення у зв’язку з вивченням духовної музики. Визначається новий підхід до 

жанрово-семантичних можливостей духовної хорової музики, коли духовна 

традиція і хорове мистецтво в багатьох відношеннях можна вважати 

синонімічними. Ставиться задача теоретичного обґрунтування єдиної моделі 

духовної хорової традиції як історичної передумови виконавського стилю 

хорової музики.  

У дослідженні піднято питання про необхідність системного підходу до 

хорового виконавства у зв’язку з провідною позицією категорії виконавський 

стиль. Одночасно сказано про специфіку формування виконавського 

музикознавства стосовно сфери хорової музики, що обумовлено стилістичним, 

жанровим розширенням цієї області музичної творчості на сучасному етапі.  

Виявляється своєрідність антиномії історичне — індивідуальне при 

визначенні категоріального статусу поняття «виконавський стиль хорової 
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музики». Обговорюються положення про поліпараметровість виконавського 

стилю хорової музики, його ієрархічність, в якій відбилися основні рівні 

художнього стилю; про провідні стильові тенденції Одеської хорової школи, 

критерієм яких є діяльність К. К. Пігрова; про ідеологічну двоїстість хорової 

музики, створеної взаємодією та взаємовпливом виконавських функцій 

церковної та світської сфер хорової творчості; про стильову антитетичність 

виконавської діяльності К. К. Пігрова, яка віддзеркалює й загальний 

історичний шлях розвитку хорової музики; про репертуарну основу як відбиття 

стильового змісту диригентсько-хорової діяльності хорової школи.  

В монографії метою дослідження є визначення стильової своєрідності 

Одеської хорової школи в контексті єдиної жанрово-стильової моделі 

вітчизняної хорової культури, звідси – висвітлення особливої ролі К. К. Пігрова 

як засновника Одеської хорової школи, яка є однією з фундаментальних в історії 

вітчизняного хорового виконавського мистецтва.  

Дана монографія заснована на матеріалі попереднього дослідження 

«Стильові основи Одеської хорової школи» (2013 р.), містить суттєві доповнення 

та оновлення.  

Призначена для хормейстерів, музикознавців, культурологів, гуманітаріїв 

різних профілів, а також для всіх читачів, які цікавляться питаннями хорового 

мистецтва. 

 

 

 

Татарова Алла Іванівна,  
заслужений працівник культури України,  

викладач-методист, керівник хору "Зоринка"  

студії педагогічної практики  

Кропивницького музичного фахового коледжу 

 

ПИТАННЯ ДИТЯЧОГО ХОРОВОГО РЕПЕРТУАРУ:  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА «СПІВАЄ ХОР «ЗОРИНКА» 

 

ХХІ століття вимагає від закладів фахової мистецької освіти нових підходів 

до професійної підготовки студента та ставить пріоритетним завдання виховати 

кваліфікованого спеціаліста. Важливе значення у підготовці студента циклової 

комісії «Хорове диригування» має його фахова компетентність, ефективне 

теоретично-практичне засвоєння складових майбутньої професії. Застосування 

набутих знань з предметів професійного спрямування, використання сучасних 

комп’ютерних технологій, методичних інновацій в навчальному процесі – це 

ключова мета, що стоїть перед викладачем музичного коледжу, який має бути 

відповідальним за надання освітніх послуг здобувачу мистецької освіти, його 

реалізації як викладача мистецької школи та керівника хору.  

Реформування у 2010 р. напрямку спеціалізації «Хорове диригування», що 

повело за собою корегування навчальних планів і перегляд навчальних дисциплін 
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спеціального циклу, вимагало від викладачів створення нового навчального 

комплексу та обов’язкового пакету документів: навчальних та робочих програм, 

конспектів лекцій та завдань для практичних занять, самостійної роботи, творчих 

завдань.  

Одна з глобальних проблем, що постала при підготовці до практичної 

роботи зі студентами ІІІ –ІV-х курсів спеціалізації «Хорове диригування» – 

проблема відсутності сучасного практичного репертуарного навчально-

педагогічного комплексу, пригідного вимогам часу, який би зацікавлював і 

спонукав до активної діяльності всіх учасників освітнього процесу «учень» 

(учасник хору) – студент-практикант (хормейстер-практикант хорового 

колективу) – викладач-консультант (провідний керівник дитячого хору й 

водночас викладач циклу дисциплін професійнопрактичної підготовки), 

відповідав рівню хорового колективу малокомплектної мистецької школи, 

прототипом якої є студія педагогічної практики на базі навчального закладу 

КЗВО «Кіровоградський музичний фаховий коледж».  

Актуальність визначеної проблематики полягає в створенні комплексу 

навчальнометодичних посібників, пристосованих для практичного застосування 

в навчальному процесі. Завдяки орієнтації на проєктувальну функцію, тобто 

збереженню принципу наступності та послідовності міжпредметних зв’язків на 

різних етапах навчання, доцільною є розробка цілісного освітнього комплексу, 

починаючи з методичних дисциплін та завершуючи практичним навчанням. 

Отже, навчальний матеріал, що створюється для мистецьких освітніх потреб 

різних рівнів, а саме – посібники, методичні роботи, нотні збірки, презентації та 

ін.,передбачають максимальне використання на практиці, охоплюючи усі ланки 

мистецької освіти.  

Засоби вирішення проблеми в педагогічній практиці. Акцентуючи увагу на 

вищезгаданій проблематиці, пропонуємо авторську початкову/другу частину 

подібного практичного комплексу – «Співає хор «ЗОРИНКА» студії педагогічної 

практики Кіровоградського музичного коледжу.  

Частина ІІ: нотна збірка навчального репертуару» (підготовча група), що 

орієнтована, з одного боку, на студентську аудиторію і слугує додатковою 

літературою до спеціальних хорових дисциплін для студентів мистецьких 

закладів освіти. Даний посібник доцільно використовувати при вивчені тем 

«Принципи добору пісенно-хорового репертуару для дитячого хору» та «Огляд 

методичної літератури» предмету «Методика викладання хорових дисциплін».  

Для засвоєння предмету «Методико-виконавський аналіз педагогічного 

репертуару» збірка використовувалася при розгляді тем «Початковий період 

навчання. Підбір репертуару для учнів молодших класів», «Знайомство з 

посібниками для початківців», а також рекомендований студентам для 

самостійного опрацювання теми «Підбір творів для підготовчої та молодшої груп 

хорового колективу, які впливають на розвиток співочого дихання, дикції, 

звуковедення та розвитку відчуття ритму».  



10 
 

Методичні рекомендації до творів, що увійшли до збірки, направлені на 

вирішення проблемних питань у практичній діяльності студента-хормейстера, 

розроблені з орієнтацією на власний досвід авторки посібника та передбачають 

застосування сучасних методик, педагогічних прийомів та методів. З іншого боку, 

музичні твори, які увійшли до нотної збірки, пропонуються для використання 

викладачами-консультантам та студентами-практикантами під час практичного 

навчання з предметів «Практика роботи з хором» та «Педагогічна практика», а 

також здобувачами початкової мистецької освіти з дисциплін «Хоровий клас» та 

«Вокальний ансамбль».  

 До збірки увійшли різні за тематикою, характером та ступенем складності 

твори з адаптованими україномовними текстами, які пройшли апробацію учнями 

підготовчої групи хору «Зоринка» студії педагогічної практики (1-й клас, 

учасникам 4 –6 років, вокальна група) та студентами-практикантами (ІVкурс) 

Кіровоградського музичного коледжу. Реальність малокомплектного осередку 

студії педагогічної практики унеможливлює розподіл хорових колективів на 

звичні для хормейстера хор першокласників, молодший та старший хори. При 

організації 2007 р. хору «Зоринка» як творчої лабораторії циклової комісії 

«Хорове диригування» Кіровоградського музичного коледжу (м. Кропивницький) 

означену тенденцію було враховано, тому учасники колективу розподілені на 

основний (2-8 клас) та підготовчий (1-й клас) склади. П’ять розділів збірки 

відповідають певній тематиці підготовчого складу, доступній учням-

дошкільнятам, та дозволяють практично опанувати широку образну палітру 

пісень для виконавців такого вікового діапазону – представлені твори про музику 

в повсякденному житті (розділ «А що таке музика?»), розуміння музичних звуків 

у природі («Музика, природа, діти»), казкові історії про птахів та звірів («Музичні 

історії про звірят»), різдвяні та новорічні пісеньки («На порозі Новий рік») та 

пригодницькі історії (розділ «Диво-диво, дивина»). Тож задіяні усі можливі 

площини образного світогляду й спектру знань та розумінь дошкільнят і 

молодших школярів.  

При підготовці збірки увага приділена різножанровості творів, тому 

відібрані як твори сучасних українських та зарубіжних композиторів в 

академічному руслі, так і пісні естрадного напрямку (з поданим клавіром). У 

переліку авторів пісень присутні прізвища відомих на теренах Кіровоградської 

області композиторів Марини Долгіх та Олени Бойко-Ушакової, а також 

оригінальні твори авторки збірки на вірші Дм. Литвинюка.  

При підготовці репертуарної збірки для початкової групи хору враховано 

вікові особливості учнів, теоретично засвоєні студентами у межах предметів 

методичного циклу, а саме:  

- тексти пісень доступні, зрозумілі учням, легко вимовляються;  

- темпи творів сповільнені, що пов’язано з характером сприйманням і 

виконанням учнями молодшого шкільного віку;  



11 
 

- короткі фрази (не більш ніж два такти по 4 /4), зрозуміле фразування 

(бажано пауза для засвоєння вдиху); – зручна мелодія, де чергуються звуки різної 

тривалості;  

- довготривалі звуки розташовані близько середини голосового діапазону, 

оскільки високі та низькі звуки дітям довго протягувати важко;  

- більша звичність і зручність низхідних кроків мелодії, застосування 

подібного руху наприкінці фраз;  

- засвоєння стрибків шляхом опори на ладову основу, тощо.  

Адаптація хорових занять під учасників підготовчої групи передбачила 

вживання нових форм роботи, що налаштовують учнів на навчальний процес та 

приносять задоволення, як то музичне привітання, гра «коло вражень», смайл-

щоденник й, зрозуміло, доступне домашнє завдання. Тому як підготовча група 

хору неоднорідна, пропонується три рівні творчих домашніх завдань:  

І. Для учнів, які не вміють читати (4-5 років):  

♪ розмалювати малюнок до пісні в партитурі (додаток «Нотний зошит для 

малят»);  

♪ намалювати зміст пісні;  

♪ разом з батьками вивчити слова пісні;  

♪ разом з батьками виготовити шумові інструменти.  

ІІ. Для учнів, які вміють читати:  

♪ самостійно вивчити текст пісні;  

♪ навчити цієї пісні родичів чи друзів.  

ІІІ. Для учнів, які володіють грою на музичному інструменті:  

♪ створити ритмічний супровід до пісні;  

♪ створити пластичні рухи до пісні, що відтворюють її зміст чи напрямок 

мелодії;  

♪ розучити мелодію на інструменті;  

♪ продемонструвати гру мелодії на інструменті.  

Також у збірці розглядається доцільність залучення елементарних 

музичних та шумових інструментів для створення образу пісні, розвитку творчих 

здібностей дітей через гру, елементів пластики, хореографії, театру та знання 

музичної термінології з використанням методу сторітеллінгу.  

Висновки. Розроблена авторкою репертуарна збірка для дитячого 

(підготовчого) хору, що водночас стала навчально-методичним посібником для 

студентів циклової комісії «Хорове диригування» позиціонується як перший етап 

вирішення репертуарної проблеми в єдиній системі взаємодії між початковою 

мистецькою освітою (мистецька школа або студія) і фаховим мистецьким 

навчальним закладом (коледж мистецтв) і є початковим етапом створення 

сучасного практичного репертуарного навчально-педагогічного комплексу. 
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Гордієнко Тетяна Борисівна,  
зав. відділом хорового диригування  

Вінницького фахового коледжу мистецтв  

ім. М.Д. Леонтовича 
 

«ВІННИЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ  

МІСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ХОР ІМ. В.І. ГАЗІНСЬКОГО»  

(МІСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ КАМЕРНИЙ ХОР «ВІННИЦЯ»): 

НАРИС З ІСТОРІЇ КОЛЕКТИВУ 
 

Хорове виконавство здавна є притаманним та органічним для нашого 

народу. Розвиваючись протягом багатьох століть на ґрунті традиційної культури, 

на найкращих фольклорних зразках, спираючись на здобутки оригінальної 

творчості українських композиторів, хорове мистецтво сприяло збагаченню 

духовності українців.  

Значною подією музичного життя Поділля стало створення Камерного 

хору «Вінниця», який став вагомим внеском в культурно-мистецьке життя 

Вінниччини. 

Засновником та незмінним керівником колективу до недавнього часу був 

народний артист України, професор, Почесний громадянин м. Вінниці Віталій 

Іванович Газінський. Вшановуючи пам’ять Маестро, хор тепер носить його ім’я. 

Нині головним диригентом колективу є молодий хормейстер, випускниця 

Київської Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, 

викладач Вінницького фахового коледжу мистецтв ім. М.Д. Леонтовича 

Христина Бедзір, хормейстером – заслужений працівник культури України 

Зінаїда Куркова. Колектив було засновано 23 листопада 1984 року. У 2008 р. хор 

отримав статус академічного.  

Цей колектив з першого концертного виступу не тільки привернув до себе 

увагу і опинився в центрі мистецького життя Вінниччини, а й став улюбленцем 

багаточисельної аудиторії. Орієнтуючись на високі культурні цінності, на кращі 

традиції української хорової школи, камерний хор своєю концертною діяльністю 

являється близький і зрозумілий широкій слухацькій аудиторії. Кожний виступ 

хору стає мистецькою подією, яка викликає живий відгук у серцях чисельних 

слухачів. 

Вивчення змісту концертної діяльності, аналіз репетиційного процесу дає 

не тільки можливість загального та цілісного розуміння творчого шляху хорового 

колективу, але й завдяки класичним науковим методам надає можливість 

установити неповторність виконавчого стилю та індивідуальні самобутні риси, 

які були притаманні диригенту-засновнику та його творчій роботі з хоровим 

колективом.  

Бездоганний музичний смак, працелюбність та працездатність, щедра 

обдарованість, вміння мислити сміливо і масштабно, яскравий талант та 

професіоналізм, великий досвід роботи з хоровими колективами, рідкісне 

почуття гумору – це ті якості, що забезпечували В. Газінському, беззмінному 
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художньому керівникові і головному диригенту, успіх в роботі і в концертній 

діяльності.  

Визначною подією в житті Вінницького камерного хору стала участь у 

міжнародному конкурсі поліфонічної музики у м. Ареццо (Італія) у серпні 1997 

р. За результатами конкурсного прослуховування колектив було визнано 

найкращим виконавцем духовної музики і запрошено на особисту аудієнцію до 

папи римського Іоанна-Павла ІІ у Ватикан, де хор продемонстрував свою 

виконавську майстерність і отримав високу оцінку і благословення першого 

ієрарха католицької церкви. 

Особливо пам’ятними також були дві подорожі до Санкт-Петербурга, на IV 

та V – Міжнародні фестивалі хорового мистецтва «Поющий мир», які проходили 

у 2006 та 2007 роках. Результат ретельної професійної підготовки – здобуття 

великої перемоги в конкурсі (2007 року) – Гран-Прі конкурсу та спеціального 

призу диригенту В. Газінському, якого визнано найкращим [2]. 

Головною умовою успішного та майстерного зростання хорового 

колективу була доцільно спланована вокально-хорова робота керівника, та його 

професійне володіння хоровою технікою. 

В.Газінський був послідовником одеської хорової школи, яка була 

започаткована К.К.Пігровим, він в своїй повсякденній практичній діяльності 

дотримувався основних принципів саме цієї славетної школи. Як керівник – 

Віталій Газінський професійно та дбайливо формував творчий колектив, як 

педагог – виховував у виконавців високу майстерність вокально-хорової техніки 

та володіння високою виконавською культурою. 

Творча діяльність Вінницького академічного міського камерного хору ім. 

В.І. Газінського є яскравим зразком сучасного камерного виконавства, що 

поєднує в собі найкращі традиції світового та Українського академічного 

хорового стилю. Колектив є своєрідною хоровою школою, через яку пройшов не 

один десяток молодих фахівців – початківців, це були випускники Вінницького 

музичного училища та музично-педагогічного факультету Вінницького 

педагогічного інституту. Отже, необхідно підкреслити важливу роль одного з 

провідних хорових колективів України у музичному житті Вінниччини. 

Завдяки здобутим високим перемогам, самовідданості та наполегливій 

праці диригента В.І.Газінського та виконавців, колектив отримав високий 

авторитет у музично-виконавському просторі. Про це свідчить безліч схвальних 

статей у пресі, на радіо та телебаченні, починаючи від першого виступу цього 

уславленого хорового колективу.  

19 травня 2021 р. у Вінниці відбувся І Міжнародний фестиваль хорового 

мистецтва ім. В. Газінського. Це масштабне дійство започатковане на честь 

засновника та диригента Вінницького академічного камерного хору ім. Віталія 

Газінського.  
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Гордей Валентина Анатоліївна,  
викладач – методист, зав. цикловою комісією "Хорове диригування"  

Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв 

 ім. С. Воробкевича,  

керівник студентського хору "SUBITO" 

 

ТРАДИЦІЇ ВІДОМОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ НА БУКОВИНІ 

 

Тема розкрита в рамках Всеукраїнської науково-творчої конференції , 

присвячена 145- річчю з Дня народження К.К.Пігрова та 85-річчю кафедри 

Хорового диригування . 

«Хорова школа» – це не тільки традиції, методи, принципи , а головне – 

історія, люди, події, педагоги та випускники, послідовники.  

Витоки методичних, виконавських, педагогічних традицій Одеської 

хорової школи на Буковині пов’язані з такими іменами як Серебрі А.П. , 

Котіков В.К., Бібік В.П.  

На сучасному етапі зберігаються традиції цієї школи в першу чергу на 

цикловій комісії «Хорове диригування» Чернівецького обласного фахового 

коледжу мистецтв ім.С.Воробкевича. Ми пишаємось випускниками Одеської 

консерваторії (нині Одеської національної музичної академії ім.А.В.Нежданової) , 

а тепер – нашими провідними викладачами: Борисовою Ж.Д. (випуск 1974р.) , 

Гордей В.А.( випуск 1998р.) , Якимчук О.В. (випуск 2009р.) . 

 Хорова школа – це творча лабораторія, де зростають справжні 

хормейстери і диригенти. В нас також є своя творча лабораторія – колектив, в 

якому продовжуються пігровські настанови та методичні підходи.  

Наш хор «SUBITO» – це студентський колектив, який має свої творчі 

здобутки. Цікавий та складний репертуар, робота над вокально-хоровими 

навичками та головними елементами хорової звучності ( строєм та ансамблем) – 

запорука успіху кожного хорового колективу. Особлива відповідальність, коли з 

цим хоровим колективом працюють випускники Одеської консерваторії.  

 Пандемія цілком змінила наше життя: умови праці, методи роботи та 

можливість продемонструвати результати роботи. Ніякі сучасні технології, ніякі 

комп’ютери не допоможуть в роботі над елементами хорової звучності, у 

відпрацюванні чистоти строю,стрункості ансамблю, художньої виразності.  
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 Кожний керівник хорового колективу знаходить свої методи та принципи 

роботи в таких надскладних умовах. Результатами цієї роботи є концертні 

виступи, відеозаписи творів , участь у конкурсах.  

 Робота випускників кафедри хорового диригування Одеської 

національної музичної академії ім.А.В.Нежданової в усіх куточках України та за 

її межами – це і є збереження та примноження традицій відомої хорової школи 

заснованої К.К.Пігровим. І ми маємо честь також відносити себе до 

послідовників цієї славетної школи. Тож хай лунає пігровське струнке хорове 

звучання по усіх куточках нашої України! 

 

 

Горчакова Вероніка Нарцисівна,  
доцент кафедри хорового диригування  

Одеської національної музичної академії 

 імені А.В. Нежданової 

 

В КЛАСІ ДИРИГУВАННЯ ПРОФЕСОРА В.І. ШИПА 

 

Одеська консерваторія може пишатися тим, що в її стінах працювала ціла 

плеяда видатних майстрів хорової культури, котрі принесли їй немеркнучу славу, 

відкрили шлях до світового визнання. Серед цих майстрів гідне місце займає 

професор, завідувач кафедри хорового диригування, ректор Одеської 

консерваторії Василь Іванович Шип, в класі якого мені випала честь навчатися. 

Ще в період навчання в консерваторії у В.І. Шипа починає яскраво 

проявлятися схильність до педагогічної роботи. Може тому і не випадковим було 

перше призначення: після закінчення консерваторії в 1951 році він стає 

викладачем Одеського музичного училища. 

Постійна тяга до самовдосконалення, виняткова працездатність, вміння 

працювати з людьми дозволили йому в короткий термін стати 

висококваліфікованим та визнаним педагогом музично-теоретичних та хорових 

дисциплін. Вкладаючи в роботу з учнями душу, не шкодуючи сил і часу, він 

домагається того, що його випускники отримують тверді знання, володіють 

великим музичним кругозором, заражаються на все життя любов'ю і 

одержимістю до музики. 

Часто в його будинку збираються друзі-музиканти і тоді звучали дуети 

Баха, Генделя, Моцарта, тріо Гайдна, Брамса, квартети Чайковського, Бородіна і 

ін. Його зборам пластинок класичної музики міг би позаздрити і завзятий 

колекціонер. 

Успіхи В.І. Шипа в педагогічній роботі не могли не бути помічені, і в 1956 

році він був запрошений на роботу в ОДК як викладач кафедри хорового 

диригування. Тут повною мірою розкривається його талант педагога і практика-

хормейстера. 

Накопичені знання і досвід Василь Іванович намагається передати 

іншим. У 1964 році виходить у світ його перша наукова праця «Методика 
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викладання сольфеджіо». У ньому він проводить глибокий аналіз різних методів 

і способів викладання сольфеджіо, і на цій підставі пропонує свої нові форми і 

методи. 

Виявляючи високу вимогливість до підлеглих, він не шкодує і себе, 

віддаючи багато сил і енергії науковій роботі. Результатом цього є поява 

наступних наукових робіт: «Роль хорового класу в вихованні хоровиків» (1968), 

«Деякі питання викладання сольфеджіо» (підручник сольфеджіо в співавторстві 

з К.К. Пігрова), «Сольфеджіо для диригентсько-хорових відділень музичних 

училищ» (в співавторстві з К.К. Пігровим) (1970) . 

З 1971 по 1984 роки В.І. Шип, будучи ректором, очолював колектив 

педагогів та студентів ОДК. Цей період в історії консерваторії ознаменувався 

значним творчим піднесенням. Стали проводиться науково-методичні 

конференції, симпозіуми, виїзні засідання Товариства знань, правління Спілки 

композиторів та ін. 

Василь Іванович володів вражаючим, тонким почуттям гумору, був 

феноменально працездатним: він вирішував сотні питань в день, пам'ятав про 

особисті, в тому числі і сімейні проблеми викладачів і студентів. 

Щодо класу з фаху, то він суворо дотримувався: 

 1) пігровських настанов: всебічне вивчення твору, суворе дотримання 

авторського тексту, свідома участь у всіх творчих процесах, увага до дрібниць та 

тяжіння до «шліфовки»;  

2) постулатів Загрецького: досконалість диригентської техніки, 

перспективність мислення та імпровізаційність виконавського процесу, 

артистичність та об’ємність подання образів.  

Вражали не лише професійні якості Василя Івановича, але його відданість 

справі, людяність, щедрість на «добре слово», здатність підтримати та 

допомогти.  

Цей високий майстер, добра, весела, розумна людина залишиться в моїй 

пам’яті і в пам’яті його учнів і колег назавжди. 

  

 

 

Косинський Жорж Хрисанфович, 
 заслужений артист Молдови,  

професор кафедри хорового диригування  

Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової 

 

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ШКОЛИ:  

ТВОРЧИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОДЕСА – КИШИНІВ 

 

Мій вчитель – Костянтин Костянтинович Пігров – створив професійний 

хоровий колектив Молдови – «Дойну», а мені – його учневі – випала доля 

готувати його послідовників, спеціалістів, розвивати традиції хорового співу в 

Кишинівській консерваторії. 
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Запрошення до Кишинева я отримав з рук Василя Івановича Шипа.  

В Кишиневі був інститут мистецтв, і вони хотіли на базі інститута мистецтв 

відкрити музичну академію. Потрібна була кандидатура і на завідувача кафедри, 

і на керівника хору. Напередодні (я тоді вже повернувся до Одеси і працював в 

консерваторії) я отримав вже звання доцента, тобто юридично вже мав якесь 

право обіймати якісь посади. Я погодився і поїхав. 

Зустріли мене з обережністю, адже кафедру, де вже були народні артисти 

Молдови і Радянського Союзу приїхав очолити, фактично, хлопець з Одеси. Але 

ректор дуже хотів «пустити нову кров» на кафедру.  

Нпа першому засіданні кафедри ректор мене представив. Сказав, що я буду 

очолювати кафедру і хор; сказав, в присутності всіх, що він обіцяє мені повну 

підтримку на 1 рік: якщо впораюсь – то добре, а якщо ні, то Бог мені суддя.  

Я почав працювати.  

Звісно там були свої традиції. Протягом багатьох років хором керував 

гарний музикант, чудова людина, але за фахом духовик – Василь Іванович 

Мунтян, тобто хор був такого «військового» зразка. Потрібно було докласти 

великих зусиль, щоб здійснити певні зміни. Потрібно було проявити і 

делікатність, і характер.  

Хорові заняття в Одеській консерваторії це була палітра підходів до 

засвоєння музичних прийомів, цілих творів. Першу скрипку в художньому 

прочитанні творів відігравав Дмитро Станіславович Загрецький. Я вважаю, що 

він особливе явище в історії нашої кафедри, людина, якій притаманні були такі 

здібності, який був обдарований від Бога та обізнаний в галузі музики, поезії, 

живописі, архітектурі… 

 Це була така могутня та яскрава особистість, що не можливо було просто 

пройти повз. І вплив його був величезний, фантастичний, вражаючий. Працюючи 

з хором Кишинівської консерваторії, пам’ятав і пропагував: ось ці творчі підходи 

були для мене основною, взірцем в плані розуміння змісту творів, підходів до 

інтерпретації, засад щодо роботи з хором. Подібного я більше за все своє життя 

не чув і не бачив. Тому в своїй творчій діяльності я прагнув до цієї вершини – до 

моїх вчителів.  

Сьогодні я можу сказати, що вдалося повністю втілити на всі 100% 

методичні принципи Пігрова. Найперше – то увага до інтонації, а також до 

ансамблю. І багато ще чого застосовував, майже весь арсенал. Методичні 

принципи Костянтина Костянтиновича Пігрова та Дмитра Станіславовича 

Загрецького я взяв за основу, але вже впроваджував і свої знахідки, прийоми, 

підходи.  

Сьогодні мої випускники музичної академії Кишинева вже стали 

народними та заслуженими артистами, професорами, але пам’ятають мене і 

запрошують в гості, на фестивалі, на майстер-класи.  

Я дуже пишаюся своїми колегами і своїми випускниками і дуже вдячний 

молдавській консерваторії за щастя творчості, спілкування, за пам’ять. 
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Головіна Валентина Ігорівна,  
аспірантка кафедри хорового диригування  

Одеської національної музичної академії  

імені А. В. Нежданової.  

Науковий керівник –  

кандидат мистецтвознавства,  

доцент І.О.Шатова 

 

Г. С. ЛІОЗНОВ – ВИДАТНИЙ МАЙСТЕР  

ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ 

 

Григорій Ліознов (1924-2019) – заслужений працівник культури України, 

професор, лауреат міжнародних конкурсів, художній керівник студентського 

хору ОНМА імені А.В. Нежданової з 1988 року по 2019 р. засновник Заслуженої 

хорової капели Палацу культури ім. Л. Українки. 

Як музикант та хоровий диригент Ліознов формувався під безпосереднім 

керівництвом засновника Одеської хорової школи К. К. Пігровим (випуск 1960 

року за класом К. К. Пігрова – хор, Д. С. Загрецького – диригування). Вже на 

четвертому курсі консерваторії, завдяки своїм професійним та артистичним 

даним, Григорія Семеновича було залучено Пігровим як асистента хормейстера 

до ідеально налаштованого та роками виплеканого гнучкого багатоголосого 

інструменту – об'єднаного хору студентів консерваторії та музичного училища, 

лауреату VI Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, володарю Золотої 

медалі. 

Вирішальний вплив на формування Григорія Семеновича як музиканта 

мала особистість його викладача з хорового диригування Д. С. Загрецького.  

Загрецький на той час перебував у розквіті своєї слави та авторитету 

найталановитішого хорового диригента та педагога. Його вимогливість і 

принциповість у питаннях мистецтва, навчання хорової справі були настільки 

великі, що залишили собою пам'ять на наступні роки. 

З 1960 року Г. С. Ліознов стає хормейстером об'єднаного хору 

консерваторії та музичного училища, а з 1988 року – художнім керівником хору 

консерваторії ім. А. В. Нежданової. 

Зі студентським колективом Г. Ліознов стає лауреатом Республіканських 

конкурсів ім. М. Леонтовича, лауреатом міжнародного конкурсу у Польщі 

(перша премія). Отримує звання найкращого диригента-інтерпретатора творів К. 

Пендерецького – лауреатом премії ім. К. Пендерецького. 

Особливе місце у творчому житті Григорія Семеновича посідає хорова 

капела Палацу Культури ім. Л. Українки, організована ним у 1962 році. Капела 

під його керівництвом стає найкращим самодіяльним хоровим колективом 

України та багаторазовим лауреатом всесоюзних та республіканських хорових 

конкурсів, з успіхом виступала у Болгарії, Фінляндії, Росії… 
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Головною ж справою його життя стала виконавська діяльність із хором 

консерваторії/академії, з якою Григорія Семеновича пов'язує піввікова плідна 

творча та педагогічна діяльність. Весь цей час хор дбайливо зберігає найкращі 

здобутки минулого, одночасно показуючи свою внутрішню готовність до 

оновлення традицій. 

Поєднання природної обдарованості та різнобічної освіченості Григорія 

Семеновича давало йому виняткову свободу у використанні широкого діапазону 

засобів художнього та педагогічного впливу.  

Одна з примітних рис Г. С. Ліознова як музиканта – широта виконавського 

дару, що дозволяла йому яскраво та самобутньо розкривати музику різних епох 

та композиторів, тонко передаючи особливості стилю, жанрів, образів, характерів.  

Звертаючись до аналізу диригентської майстерності Г. Ліознова, Л. Бутенко 

відзначає: «Мислення Григорія Семеновича глибоко художнє, емоційне виразне. 

Він чудовий знавець музичних стилів. Його звукова хорова палітра точна і 

колоритна. Виразні засоби вибагливі, адекватні звукостану того чи іншого стилю 

твору. Мова йде не про автентичність виконання, але про його технічну сторону: 

фразування, прийоми артикуляції, принципи динаміки, характер звуку, 

темпоритмічні пульсації, які створюють особливий звуковий «букет», який 

визначає приналежність твору до конкретного стилю, і ширше – до певної епохи. 

При цьому підкреслимо, у виконанні хору під керівництвом Григорія Семеновича, 

індивідуальний відбиток особистості, якій складає власний стиль» [1]. Останнє 

базується на загальній культурі та чіткому світоглядному ставленні його як 

диригента до творів, які він відтворює. 

Аналізуючи художньо-стилістичні принципи виконавської творчості Г. 

Ліознова, можна говорити про нього як про музиканта-романтика, якому за 

душевним складом близька, перш за все, конфліктна драматургія з властивими їй 

драматичними контрастами, різкими зіткненнями, граничною оголеністю 

почуттів. Згадаймо його інтерпретації хорових творів Дж. Верді, П. Чайковського, 

С. Рахманінова, М. Леонтовича, К. Стеценка, Б. Лятошинського, Б. Снеткова.  

Однак, не менш переконлива в його прочитанні колористична, витончена 

палітра музики О. Гречанінова «Над неприступной крутизною». Тут і 

метроритмічна гнучкість фраз, і естетське милування східною пряністю співзвучь, 

і вишукана подача відхилень.  

Г. Ліознов майстерно володіє стилістикою і багатою палітрою виразних 

засобів хору, вміє знаходити несподівані барви навіть в тих творах, які, здавалося 

б, від початку приречені на непорушний церковно-культовий традиціоналізм. 

Маються на увазі його інтерпретації духовних творів (наприклад, «Помышляю 

день страшный» О. Архангельського), в які диригент завжди привносить глибокі 

людські емоції, пристрасність, в силу чого, на думку Л. Бутенка, процесуальність 

форми, яку він творить з нервовою, змінливою пульсацією матеріалу, гармонійно 

зливається з класично вивіреною архітектонікою твору [1].  

Одна з найбільш цінних сторін виконавчої діяльності хору під 

керівництвом Г. С. Ліознова – інтерпретація творів сучасної хорової музики, коли 
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реалізується практично історичний процес впровадження у музичний побут 

нових стильових тенденцій.  

На початку 90-х років відбувся принциповий поворот у освоєнні нового 

репертуару, коли з'явилася можливість брати участь у міжнародних хорових 

конкурсах, де значне місце приділялося освоєнню авангардної техніки. 

1991 рік став значною віхою у житті Одеської хорової школи: під 

керівництвом професора Г. Ліознова хор Одеської консерваторії став лауреатом 

Міжнародного конкурсу у м. Мензиздрої (Польща), володарем золотої медалі 

цього конкурсу. Григорію Семеновичу було також вручено спеціальну премію як 

найкращому інтерпретатору-диригенту. 

Хор суттєво оновив репертуар, виконувалися дуже складні твори 

І. Стравінського, К. Пендерецького, А. Шенберга, А. Веберна, О. Мессіана, 

Л. Ноно, Д. Лігеті, Л. Дичко. Як зазначає Г. Ліознов, «майже всі автори 

авангардних опусів у репертуарі хору представлені були духовними жанрами — 

реквієма, меси, або такими, що їх відтворювали: «Agnus Dei» К. Пендерецького, 

«Плач Дідони» Л. Ноно, «Lux aeterna» Д. Лігеті...» [2, с.154].  

Поряд з творами вищеназваних авторів було підготовлене виконання в 

Одесі, Німеччині, Швейцарії «Свадебки» І. Стравінського, що дозволило у 

подальшому органічно оволодіти технікою інтерпретації творів К. Орфа 

(виконувалися фрагменти з «Carmina Burana»), О. Мессіана, А. Веберна.  

З програм «нової музики» слід виділити твори Л. Уеббера (фрагменти з 

«Реквієма»), а також виконання повністю «Реквієма» А. Шнітке у Великому залі 

Одеської консерваторії та в Одеському оперному театрі.  

Твір Б. Мусоргського «Сон Парубка» з «Сорочинського ярмарку» у вересні 

1997 року виконувався з величезним успіхом в Італії Національним оркестром 

Італійського радіо і телебачення і хором Одеської консерваторії. З Одеським 

симфонічним оркестром хор готував «Реквієм» Агуелло, який був успішно 

виконаний в Австрії (Відень).  

Під керівництвом Г. Ліознова (за участі хорової капели БК ім. 

Лесі Українки) вперше в Україні прозвучали такі крупні твори Д. Шостаковича, 

як «Казнь Степана Разіна», 13-та симфонія; «Курські пісні» Г. Свірідова.  

У 2002 році хоровий колектив під керівництвом Г. Ліознова став лауреатом 

першої премії Національного хорового конкурсу імені М. Леонтовича у Києві.  

Вражаюче, хоч і закономірно: серед багатьох відомих колективів, які взяли 

участь у конкурсі ім. М. Леонтовича (2002 р.) та керованих обдарованими 

молодими диригентами, найбільш одухотвореним, переконливим та емоційно 

свіжим виявився виступ хору студентів Одеської музичної академії під 

керівництвом Г. С. Ліознова.  

У 2006 році хор завоював дві перші премії (диригент Г. С. Шпак, 

концертмейстер Н. П. Захарова) на престижному конкурсі хорової музики, що 

проходив у Франції (м. Тур).  

Диригентський клас Г. С. Ліознова закінчило велика кількість випускників, 

які успішно працюють у різних країнах світу, серед них – заслужений артист Росії 
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та України А. Семако, заслужений працівник культури України Є. Кравченков, 

доцент ОНМА І. Кочкіна та ін.  

Насправді, учнями Григорія Семеновича Ліознова можна назвати всіх 

випускників диригентсько-хорового факультету, які пройшли хоровий вишкіл 

під керівництвом чудового музиканта. 
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ТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН ВІКТОРА ІКОННИКА  

У КОНТЕКСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ  

КАМЕРНОГО ХОРОВОГО СПІВУ 

 

Віктор Михайлович Іконник (1929–2000) — хоровий диригент, композитор, 

педагог, музично-громадський діяч, Лауреат Національної премії України 

ім. Т. Шевченка (1982), народний артист України (1989), засновник та керівник 

Київського камерного хору ім. Б. Лятошинського.  

З діяльністю В. Іконника пов’язані становлення камерного хорового руху в 

Україні, формування художніх і творчих традицій камерного академічного 

хорового співу, які поєднуються із сучасною манерою виконання та професійною 

майстерністю. Реформаторські тенденції діяльності В. Іконника визнані 

новаторськими, а його роль в історії вітчизняного хорового мистецтва повʼязана, 

перш за все, з заснуванням традиції академічного камерного хорового 

виконавства в Україні.  
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Камерне хорове виконавство є одним з найпопулярніших жанрів 

мистецького буття України, розквіт якого спостерігаємо з 60 – 70-х рр. минулого 

століття й донині. Слід зазначити, що період інтенсивного розвитку камерних 

хорів збігається з часом з пошуком в хорі нових виразних засобів. Камерні хори 

відрізняються значними виконавськими можливостями, бо складаються 

переважно зі співаків високого професійного рівня. Завдяки своїй мобільності, 

гнучкості камерні жанри таять в собі величезні можливості експериментування. 

У камерному хоровому виконавстві є своя специфіка. В першу чергу це 

філігранне виконання деталей: інтонації, строю, ритму, подачі слова, динамічних 

відтінків і, головним чином, вокально-змістовна виразність.  

Київський камерний хор ім. Б. Лятошинського (ім’я композитора 

присвоєно хору 1981 року) розвивався як мобільний, різноманітний за 

репертуарними уподобаннями та з невичерпними можливостями колектив. 

«Хор повинен створювати своєрідний літопис хорової культури, її 

антологію», – так уявляв В. Іконник свою місію, призначення концертів та 

грамзаписів колективу. 

Керуючи Київським камерним хором ім. Б. Лятошинського, В. Іконник 

реалізував свій талант у кількох напрямках. Хор під його керівництвом був 

першим виконавцем багатьох невідомих вітчизняному слухачеві хорових 

партитур композиторів різних епох і стилів.  

Проводячи культурно-просвітницьку діяльність, В. Іконник одним із 

перших почав відроджувати та реставрувати вітчизняну музичну культуру 

ХVII−ХVIIІ століть. Надзвичайно велика заслуга В. Іконника полягає в тому, що 

його хор є одним з перших колективів, який після тривалої заборони виконав та 

записав на грамплатівки духовні твори М. Дилецького, Д. Бортнянського, М. 

Березовського, А. Веделя.  

Віктор Іконник — перший диригент, який відродив українську вимову 

церковнослов’янських текстів у духовних концертах і піснеспівах українських 

класиків, прагнув виконувати мовою оригіналу в той час, коли існувала 

радянська «традиція» перекладу духовних текстів. Уведення української 

транслітерації у 1980-х рр. вимагало від диригента великої відваги й мужності\ 

Продовжуючи культурно-просвітницьку діяльність, Віктор Іконник 

відкрив радянському слухачеві старовинну музику західноєвропейських 

композиторів. Маестро був переконаний, що кожен диригент, будь-який інший 

виконавець повинен бути знайомий зі строгим стилем та майстрами 

західноєвропейскої хорової класики: О. Лассо, Жоскен де Пре, В. Берд, 

Й. Окегем, Г. Щютц, Дж. Перголезі, Д.-П. Палестрина, К. Монтеверді, 

А. Вівальді, Й. С. Бах, Г.Ф. Гендель, Й. Гайдн.  

Найвищим досягненням виконавської майстерності є виконання всіх 

відомих на сьогодні мотетів Й. С. Баха (записано 6 платівок). Вершиною творчих 

досягнень було виконання «Високої меси» Й. С. Баха та ораторії Й. Гайдна «Пори 

Року». 
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Звертався до імпресіоністської та психологічної образності у творах 

М. Равеля, К. Дебюссі, Ф. Пуленка, а також І. Стравінського, А. Шенберга, 

О. Мессіана та ін.  

Відзначаючи європоцентризм цього колективу, А. Лащенко пише: 

«Важливо те, що саме завдяки багаторічній масштабній діяльності цього 

колективу Україна фактично має в руках отой «золотий ключик» від європейської 

хорової скарбниці. Спеціалізація саме у такому репертуарі (а це твори виключно 

великої форми, з органним або оркестровим супроводом), безперечно, вплинула 

на загальну динаміку репертуарних пошуків митців, уможливила досить швидку 

адаптацію зарубіжної музики у сучасній виконавсько-хоровій практиці України» 

[4, с. 23]. Однак поступово відбувається переорієнтація колективу у бік 

вітчизняної хорової культури, духовної музики: М. Дилецький, А. Ведель, 

М. Березовський, Д. Бортнянський.  

Приділяв увагу, звичайно, й обробкам українських народних пісень М. 

Леонтовича, Б. Лятошинського, М. Лисенка, К. Стеценка. Значне місце у 

репертуарі хору під орудою В Іконника відводилося творчості російських 

композиторів – виконувалася хорові твори М. Глінки, О. Гречанінова, М 

Римського-Корсакова, С. Танєєва, П. Чайковського, П. Чеснокова.  

Надзвичайно напружена робота проводилася диригентом у напрямку 

популяризації сучасної української хорової музики. Для молодих композиторів 

камерний хор Віктора Іконника став своєрідною хоровою лабораторією, де 

отримали «путівку в життя» твори В. Бібіка, Л. Дичко, Ю. Іщенка, Є. Станковича 

та ін.  

Особливою сторінкою в історії українського хорового мистецва є творча 

співдружність В. Іконника з Б. Лятошинським. Камерний хор був першим 

виконавцем хорових мініатюр Б. Лятошинського, і саме цей колектив своєю 

виконавською майстерністю надихав композитора на створення нових хорових 

творів. Саме під час роботи над сучасними партитурами диригент розробив 

власну теорію мотивної інтонації, В. Іконник відмовився від традиційної 

методики вивчення хорової партитури (співу окремими партіями), а застосував 

принцип «мотивної інтонації» [1, с. 160]. Цей метод дозволяє виконувати складні 

в інтонаційному відношенні твори за допомогою членування складних 

мелодійних ліній на прості, звичні для слуху мотиви. Важко інтоновані інтервали 

подумки спрощуються, увага співаків спрямовується на початок і кінець мотиву. 

Як композитор В. Іконник є автором багатьох хорових творів і обробок 

народних пісень, під його редакцією вийшли збірники: «Співає Київський 

камерний хор» (2 випуски), «Кантати та хори К. Стеценка», ораторія Й. Гайдна 

«Пори року».  

Універсальність камерного хору під керівництвом В. Іконника полягає у 

використанні камерного оркестру, що давало можливість виконувати 

різноманітну музику. В його репертуарі були і кантатно-ораторіальні твори, що 

надихало на співпрацю з різними оркестрами та диригентами.  
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Саме в напрямку стильового розмаїття репертуарної політики В. Іконник 

прагне до виразовості академічної манери камерного хорового співу, що значно 

посилило впливову силу хорового ансамблю, його інтонаційної злагодженості, як 

головних засад майстерності професійного колективу.  

Розширюючи репертуарні межі хору, включаючи до репертуару 

найрізноманітніші твори як за жанрами, так і за формою, В. Іконник прагнув 

урізноманітнити його, збагатити за рахунок інших способів, манер і стилів, 

розширити виконавські можливості хору, його тембрально-звукову палітру. 

Віктор Михайлович до кожного виконуваного твору знаходить свій підхід, своє 

бачення і розуміння, свій ключ і створює незабутні образи.  

Значення цього видатного майстра і його хорового колективу виявляється 

у трансформації творчих пошуків на широкий стильовий спектр, які сприяли 

виникненню і подальшому розповсюдженню камерного хорового виконавства в 

Україні.  
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А. Т. АВДІЄВСЬКИЙ –  

ВИДАТНИЙ ПРЕДСТАВНИК ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ. 

 

Анатолій Тимофійович Авдієвський (1933–2016) – хоровий диригент, 

композитор, педагог, музично-громадський діяч. Народний артист України, 

лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, генеральний директор — 

художній керівник Національного заслуженого академічного українського 

народного хору ім. Г. Верьовки, академік Академії мистецтв України, дійсний 

член Національної академії педагогічних наук України.  

А. Авдієвському належить пріоритетна заслуга у використанні та розвитку 

методики К. Пігрова у діяльності народного хору. Його художнє бачення функцій 

народного хору обумовлене бажанням знайти корінні зв’язки з фольклорно-

співацькими традиціями – з однієї сторони і досвідом академічного співу – з 

іншої. Звідси і своєрідність виконавського стилю Анатолія Авдієвського – 

інтеграція двох співацьких манер: народного багатоголосся й академічного 

звуковидобування. Як зазначає О. Бенч-Шокало: «Народнопісенна стихія 

Пігровської школи найвиразніше виявила себе у творчості Анатолія 

Авдієвського» [1, с. 142]. 

З ім’ям А. Авдієвського пов’язана нова сторінка в історії розвитку хору ім. 

Г. Верьовки. Дбайливо зберігаючи перлини пісенного фольклору, створені 

упродовж століть, А. Авдієвський натхненно і самовіддано шукав шляхи більш 

глибокого й органічного взаємопроникнення народного й академічного хорового 

мистецтва. Збираючи, майстерно відшліфовуючи і пропагуючи фольклорні 

зразки, він розвивав давні традиції хорового співу a capella і, разом з тим, тонко 

використовує у своїх диригентських трактуваннях виразові засоби академічного 

хорового мистецтва, здобутки сучасної світової виконавської культури. «Як 

диригент академічної школи, він привносить у звучання народного хору свою 

індивідуальну первину, яку можна назвати «стилем Авдієвського». Це, 

насамперед, виявляється у намаганні поєднати в народному хорі дві співочі 

манери — народну й академічну. А. Авдієвський довів правомірність такого 

стильового синтезу. Це дало змогу колективу значно розширити репертуар хору: 

від простих аранжувань народних пісень, через жанр класичних опрацювань пісні 

до озвучення сучасних хорових партитур», — зазначає О. Бенч-Шокало [1, с. 208].  

А. Лащенко, аналізуючи виконавські напрямки вітчизняного хорового 

мистецтва, вказує на фольклорну різножанровість хорового колективу під 
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керівництвом А. Авдієвського: «Колектив А. Авдієвського став відкривати у 

самому співочому фольклорі нові теми, образи й інтонації, опановувати протяжні 

пісні, плачі, заклинання, героїчний епос, обрядові цикли, своєрідний колорит 

західноукраїнської музики й т. ін. Тобто відбувся поворот, який став новим 

імпульсом до розвитку цього виду хорового виконавства» [5, с. 53].  

Значення цього видатного майстра і його хорового колективу виявляється 

у трансформації творчих пошуків народноспівацьких традицій, які сприяли 

подальшому розвитку хорового виконавства в Україні. Такі діячі сучасної 

хорової справи як А. Авдієвський опановують систему виразних прийомів, 

враховуючи ретроспекцію історико-мистецького процесу. Це певна взаємодія, 

співпраця нових звукових образів з традиційними канонами хорової естетики. А. 

Авдієвський будує репертуар не тільки на автентичних зразках, а й на хорах 

композиторів-професіоналів, заснованих на перетворенні народних мелодій. 

Саме в цьому напрямі репертуарної політики він прагне до виразовості 

академічної манери хорового співу, що значно посилило впливову силу хорового 

ансамблю, його інтонаційної злагодженості.  

Особливу неповторність хор імені Г. Верьовки виявляє в освоєнні 

прадавніх інтонаційних основ української пісенності у поєднанні з найкращими 

творчими досягненнями сучасних українських композиторів: Л. Дичко, В. 

Степурка, Є. Станковича, Л. Колодуба, В. Зубицького, О. Яковчука та ін. Як 

композитор А. Т. Авдієвський створив близько 40 оригінальних творів і стільки 

ж обробок, «оздоблень» (термін А. Авдієвського) [1, с. 209] народних пісень.  

Анатолій Тимофійович завжди з величезне повагою та любов’ю згадував 

свого великого вчителя. «Мій вчитель – Костянтин Костянтинович Пігров. Він 

створив першу хорову школу в Україні, звідки вийшла ціла плеяда митців – 

Загрецький, Дорогий, Іконник, Горохов, Кіоссе, – вони стали керівниками 

знаменитих музичних колективів, у тому числі капели імені Ревуцького, 

камерного хору імені Лятошинського. Саме Пігров прищепив мені любов до 

хорового мистецтва, завдяки чому я обрав спеціальність хорового диригента, 

керівника хорових колективів. За прикладом свого вчителя і я після закінчення 

музучилища і консерваторії починав учителем співу в селі Великий Дальник 

поблизу Одеси», – згадує А. Авдієвський.  

І ще: «Дійсно, по Пігрову, хор – це інструмент, причому складається з 

людських голосів і душ. Він умів його налаштовувати, прищеплювати хористам 

високохудожній смак. Школа Пігрова по-справжньому універсальна, її методику 

можна застосувати в керуванні різними за жанровими пріоритетами хорами. 

Наприклад, його учень Іконник керує Київським камерним хором, а я – народним. 

Репертуар хору Верьовки – від автентичного фольклору, тобто самих основ 

пісенної творчості, до найбільш модерних творів сучасних авторів, заснованих на 

народних засадах. Та й сама по собі народна українська пісня надзвичайно 

стильово і жанрово різноманітна. Успішно впоратися з цим було б неможливо без 

універсальної школи Пігрова, в цьому сенсі вона унікальна. Вважаю, що його 
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недооцінили поки і як ученого, і як педагога, і як громадянина». (З інтерв’ю 

газеті« Одеські вісті» за 1996рік) [6, с. 160]. 
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Секція 2 

 

Ефективна практика.  

Сучасне хорознавство та новітні методи хорової освіти 
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Харківського національного університету мистецтв  

імені І. П. Котляревського 

 

ІНТЕГРОВАНЕ ХОРОЗНАВСТВО:  

ПЕРЕДІСТОРІЯ, ОЗНАКИ, СТРУКТУРА 

 

П. Левандо, який 1974 року у праці «Проблемы хороведения», першим 

виявив подвійну сутність хорознавства, окресливши два його рівні: «вузьке» – як 

навчальної дисципліни та «широке» – як науки, зазначив, що хорознавство є 

повноправним, але малоосвоєним розділом музикознавства [4, с. 3]. Поява цього 

дослідження знаменує початок існування хорознавства як науки, як розділу 

музикознавства. Попри значну історичну роль у розвитку хорознавчої науки, у 

праці П. Левандо поставлена проблема, але не надані визначення ані структури 

хорознавства, ані його предмету, тобто того, що є необхідним для 

функціонування будь-якої наукової галузі. В. Матюхін, розвиваючи підхід 

П. Левандо, 1985 року надав визначення хорознавству «як науці про природу, 

сутність, конкретно-історичний зміст та форми існування хорового мистецтва, 

про загальні закономірності його формування, розвиток і функціонування в 

музичному житті суспільства» [6, с. 9]. А. Лащенко, який акумулював досягнення 

попередників, 1989 року заклав системний підхід до вивчення хорової культури, 

яка «постає перед нами не у вигляді “результатів”, таких як хоровой стиль, жанр, 

твір, звучність, фонація, а як одна з систем духовного життєзабезпечення 

(хоровий рух, хорове мистецтво, хорове мислення, хорові ресурси)» [5, с. 118]. 

Логічним підсумком міркувань дослідника став висновок про необхідність 

розробки цілісної моделі «науки про хорову культуру» [5, с. 118]. І саме 

хорознавство, на його думку, має стати «способом актуалізації хорової культури» 

[5, с. 129]. 

Для розвитку сучасного вітчизняного хорознавства є притаманною 

тенденція, закладена в середині ХХ ст.: розробка хорознавства як навчальної 

дисципліни (Т. Смирнова, В. Самарін, І. Заболотний, Т. Кудрявцева, 

Ю. Кузнєцов). Ю. Кузнєцов 2009 року, удосконалюючи цю навчальну 
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дисципліну, з одного боку, підкреслює її практичну спрямованість, з іншого – 

дослідник вважає хорознавство наукою, яка вже подолала «стадію прикладної 

дисципліни» і перебуває на наступному рівні – «виокремленні із загального 

контексту» [3, с. 8], що й призвело до появи наступної дефініції: «Хорознавство 

– частина музикознавства, наука, що вивчає специфічні закономірності хорового 

мистецтва» [3, с. 7]. 

2010 року у статті «Оперно-хорова творчість як категорія сучасного 

вітчизняного хорознавства» Н. Бєлік-Золотарьовою вперше було введено до 

наукового обігу поняття інтегрованого хорознавства [1, с. 12] на основі 

концепції В. Медушевського [7, с. 5]. Розвиваючи висновок дослідника про 

інтегроване музикознавство, Н. Бєлік-Золотарьова підкреслила, що історико-

культурна хорова ситуація в Україні початку ХХІ ст. вимагає розробки 

інтегрованого хорознавства, сенс якого у взаємодії історичного, теоретичного 

й виконавського хорознавства. Інтегроване хорознавство з необхідністю 

потребує вивчення як історії теорії хорознавства, так і, навпаки, теорії історії 

хорознавства, що буде акумулюватись на хоровому виконавстві. Інтегроване 

хорознавство являє собою систему філософських, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів дослідження. Але у межах хорознавства 

відбувається їх специфікація, що зумовлено предметом, структурою й 

завданнями хорознавчої науки. Методологія хорознавства має бути спрямованою 

на предмет хорознавства, тобто на хор. 

Хорознавство як самостійна наукова галузь у той же час є й складовою 

музикознавства, що свідчить про успадкування хорознавчою наукою 

категоріального апарату, принципів, методів, підходів, що властиві 

музикознавчій науці, віддзеркалюючи їх крізь призму власної специфіки. Так, 

структура вітчизняного хорознавства бере за взірець структурні засади сучасного 

музикознавства. Як музикознавство, так відповідно й хорознавство має бути: 

теоретичне, історичне, виконавське. Системні зв’язки між музикознавством і 

хорознавством виявляють наступні закономірності: хорознавство як складова 

музикознавства, відображає всі процеси, що відбуваються в музикознавстві, а 

музикознавство, як найбільш узагальнена галузь, може вивчати й процеси, що 

діються в хоровому мистецтві. Відмінності – у специфікації загальнонаукових 

методів, що виникають у хорознавстві.  

Продовженням розробки поняття інтегрованого хорознавства стало його 

визначення як однієї з гілок музикознавства: «хорознавство – наука про буття і 

становлення хору за типами, видами та формами його художнього втілення у 

композиторській творчості, виконавській практиці та наукового усвідомлення у 

процесі історичного розвитку» [2, с. 5].  

Структура хорознавства є багаторівневою: «композиторська хорова 

творчість; хорове виконавство; хорова освіта і виховання; соціологія хорового 

мистецтва; організація, управління та економіка хорової культури» [6, с. 9]. Та на 

сьогодні рівні інтегрованого хорознавства потребують розширення і уточнення. 

До першого рівня необхідно додати історію і теорію композиторської хорової 
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творчості; до другого – історію і теорію хорового виконавства, психологію 

хорового виконавства; до третього – диригентсько-хорову педагогіку. Четвертий 

та п’ятий рівні мають вивчати, відповідно, соціологію хорового руху та 

менеджмент хорової культури. 

Предмет інтегрованого хорознавства – хор – по-перше, є виразом 

індивідуального композиторського мислення, по-друге, – виконавською 

системою, й, по-третє, він виступає як об’єкт наукового пізнання. Адже кожній 

науковій галузі мають бути притаманні такі якості, як самопізнання, 

самоусвідомлення, що забезпечують, з одного боку, спадкоємність традицій, з 

іншого – продуктивність розвитку.  
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Інтенсивний розвиток сучасного українського суспільства орієнтує вищу 

мистецьку освіту на пошук нових форм, методів, моделей в організації 

навчального процесу підготовки хормейстерів з високим теоретичним та 

практичним змістом. Виховання та розвиток особистості майбутніх педагогів-

хормейстерів складний та багатогранний процес, що передбачає навчити ставити 

перед студентом завдання самовдосконалення і саморозвитку як стати успішним 

у своїй майбутній професії. У центрі уваги сучасної мистецької освіти мають 
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бути не стільки знання фахових предметів, а й способи мислення і навички 

практичної діяльності.  

Питання взаємозв’язку мистецької науки з практикою розглядаються у 

наукових працях І. Протасова, В. Сластьоніна, О. Мороз, О. Мельник, Т. Білан, 

О. Олексюк, Г. Падалка та інших. Професійна підготовка майбутнього 

хормейстера ставить особливі вимоги до формування його фахової майстерності, 

яка формується в хоровому класі мистецьких закладів освіти. Дане питання 

розглядали науковці,педагоги К. Пігров, О. Апраксіна, А. Мархлевський, 

Г. Падалка, В. Самарін, В. Соколов, Г. Струве, О. Коломоєць та інші.  

Метою мистецької освіти є всебічний розвиток людини як особистості, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей 

і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення 

на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору [2, с.12]. 

Для забезпечення системного характеру навчання передбачається принцип 

безперервності практик, що дає можливість студентам поступово поглиблювати 

свої знання на кожному етапі навчання і трансформувати теоретичні знання в 

практичні навички з поступовим ускладненням та зв’язком з найважливішими 

проблемами сучасної творчості та модернізації освіти, що підкреслюється в усіх 

фундаментальних документах, які визначають сутність сучасної освітньої 

політики України та Європейського Союзу. Зокрема, резолюція Єврокомісії «Про 

розвиток неперервної освіти», «План дій щодо розвитку професійних умінь та 

професійної мобільності», Болонська та Копенгагенська декларації, українська 

«Національна доктрина розвитку освіти», оновлений Закон України «Про 

освіту», Концепція «Нова українська школа», стандарти МОНу щодо фахових та 

загальних компетентностей педагога.  

Щоб обґрунтувати компетентісний підхід щодо підготовки хормейстера, 

необхідно з’ясувати відповідний понятійний апарат. Багатьма ученими поняття 

компетенція пов’язується із галуззю умінь, а не знань. Однак, компетенція – це 

загальна здібність особистості, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, 

нахилах і набувається в процесі навчання. Бути компетентним – означає бути 

вченим, або освіченим. Натомість компетентність – це складна інтегративна 

якість особистості, що сприяє готовності здійснювати певну діяльність [1, с. 510].  

Практика студентів творчих спеціальностей ЗВО передбачає такі види: 

- навчально-творча практика – це період професійної адаптації, який дає 

змогу студентам усвідомити себе майбутніми керівниками творчо-виконавських 

колективів. 

- виробничо-педагогічна практика – аналог професійної діяльності 

педагога, у процесі якої відбувається перевірка теоретичної та практичної 
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готовності випускника ЗВО до самостійної роботи, а також збір та опрацювання 

матеріалів для написання курсових та кваліфікаційних робіт.  

- диригентсько-хорова практика є найвагоміша серед інших видів практик, 

так як базується на дисципліні «Хоровий клас», що є своєрідною творчою 

лабораторією для формування професійних компетенцій студентів, яка 

спрямовується на формування особистості, яка вбачатиме в творчій 

самореалізації найвищий сенс життя та синтезує знання з усіх фахових предметів 

музичної спеціалізації [3, с. 371].  

Невід’ємною частиною навчально-виховного процесу є концертні виступи 

колективів, так як концерт – ефективний засіб виконавського виховання творчої 

особистості, потужний фактор постійного вдосконалення художньо-

виконавської культури хорового колективу, формування мотиваційної сторони 

професійної підготовки студентів. 

Отже, сучасна наскрізна практика є складовою всього навчально-

освітнього процесу закладів вищої освіти, має важливе виховне значення, 

пробуджує глибокий інтерес до самостійної педагогічної діяльності, формує 

самостійні навички майбутнього педагога-музиканта з питань вокально-хорового 

мистецтва. Під час практики студент має можливість підготуватися до 

різноманітних видів професійної діяльності, апробувавши форми і методи роботи, 

з якими ознайомився в аудиторії. Саме в цей період відбувається його 

ідентифікація з новою соціальною роллю майбутнього педагога-хормейстера, що 

впливає на подальший розвиток професійно-ціннісних орієнтацій особистості. 
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робота. Функціонування останньої пов'язане з сформованістю комунікативних 

навичок хормейстера. Як зазначає науковець E.В. Сидоренко, комунікативні 

навички – це володіння способами вирішення комунікативних завдань: слухання, 

активізації партнера, регуляції емоційної напруги [3]. Перед диригентом 

постійно виникає практична потреба у здійсненні як художніх, та й низки 

позамузичних завдань – педагогічних, психологічних, що належать до механізмів 

комунікації. Процес взаємодії між хормейстером (диригентом) та колективом 

відбувається за допомогою комплексу професійних дій (виконавських, 

мануальних, емоційних, психолого-педагогічних тощо) на основі вербально-

невербальної системи. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває 

проблематика формування комунікативних навичок майбутніх фахівців у галузі 

музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки. 

Підтвердження важливості формування комунікативних навичок ми 

знаходимо у дослідженнях діяльності диригента-хормейстера та його 

професійних якостей у наукових і учбово-методичних працях Г. Дмитревського, 

Г. Ержемського, Д. Загрецького, С. Казачкова, М. Колесси, А. Мархлевського, Я. 

Мединя, К. Ольхова, К. Пігрова, К. Птиці, В. Соколова, А. Серебрі, П. Чеснокова, 

В. Шипа та ін. Аналіз робіт провідних педагогів-диригентів показує, що успіх 

цього виду музично-виконавської діяльності багато в чому залежить від 

наявності у хормейстера навичок керування хоровим колективом, у зміст яких 

обов’язково входять навички спілкування з хором. Г.Л.Єржемський 

підкреслює,що «диригент повинен встановлювати і постійно підтримувати 

психологічний контакт з солістами, групами виконавців, знати основні 

закономірності побудови комунікативних процесів» [1, 11]. Основні навички 

майбутнього хормейстера являють собою сукупність музично-педагогічних 

якостей і властивостей особистості, необхідних для успішної професійної 

діяльності. Серед критеріїв успішної фахової діяльності окрім суто 

музичних,можна визначити таки важливі комунікативні критерії як інтонаційно 

– мовний, сприймально – оцінювальний, мімічно-пантомімічний та діалогічно-

регулятивний.  

В умовах фахової підготовки розвиток професійних навичок майбутніх 

хормейстерів (в контексті нашої статті – комунікативних) здійснюється у всіх 

видах їх навчально-творчої діяльності у ЗВО, включаючи аналіз твору, розробку 

репетиційного плану, вокально-диригентську роботу над хоровими партіями, 

проведення репетицій тощо. Наприклад, аналіз твору (у процесі навчання 

майбутнього хормейстера) включає виявлення комунікативних зв'язків між 

художнім образом і засобами музичної виразності, між втіленням образу твору і 

диригентськими засобами регулювання вокально-хорового звучання, 

прогнозування можливих вокально-технічних труднощів вже на етапі розбору 

твору. Так, розробка репетиційного плану занять передбачає постановку завдань 

на кожен етап роботи, визначення методів і прийомів керування, контролю та 

корекції вокально-хорової звучності на різних етапах роботи з колективом тощо. 

З метою забезпечення практичних навичок роботи майбутнього хормейстера у 
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процесі навчання, студенти проводять репетиційну роботу у малих групах – 

вокально-хорових ансамблях. Спираючись на попередній музично-теоретичний 

досвід студентів, репертуар ансамблю складається (з урахуванням можливостей 

учасників) з різноманітних за жанрами,формами стилями, музичним змістом 

хорових творів, що включає народну музику, твори сучасних українських та 

зарубіжних композиторів. Заняття проходять у формі репетицій з участю 

викладача-консультанта. На таких практичних заняттях студенти поступово 

набувають впевненісті у своїх диригентських навичках. За професійним 

становленням студента-хормейстера спостерігає консультант (його викладач з 

Хорового диригування), який приймає участь під часу всього процесу практичної 

роботи. Якщо у студента з’являються помилки, викладач-консультант дає 

відповідні роз'яснення їх характеру та причин виникнення. Дуже актуальним є 

те, що під час навчання у ЗВО, студент отримує можливість на моделі, подібній 

до справжнього хору, формувати навички творчого спілкування зі співацьким 

колективом.  

Таким чином, підготовка хормейстера до професійної діяльності у стінах 

закладу вищої освіти має здійснюватися як проектування майбутньої музично-

педагогічної діяльності. Формування у студента у процесі практичних занять 

комунікативних навичок, щодо керування колективом виконавців, є одним з 

важливих шляхів професійного становлення майбутнього хормейстера.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД АРТИКУЛЯЦІЄЮ 

 В КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ 

 

Під артикуляцією в музиці слід розуміти спосіб «вимови» мелодії з тим або 

іншим ступенем розчленованості або пов’язаності складових її тонів. Цей спосіб 

конкретно реалізується в штрихах – прийомах видобування і ведення звуку[1, 

с. 179]. 

Над питанням артикуляції як спосіб виконання хорової музики працювали 

В. Л. Живов, Є. М. Гаркунов, М. М. Данілін та інші, які намагалися осмислити 

процес артикуляції в хоровому співі[3, с. 142]. 

Аналіз досліджень питання артикуляції в інструментальній та вокально-

хоровій музиці показує, що автори, дещо варіюючи визначення, в принципі 
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дотримуються одних і тих самих поглядів на способи виконавського прочитання 

музичної мови. Однак, в силу своєї специфіки кожного виду виконавства властиві 

свої прийоми звуковидобування і способи з’єднання і розчленування звуків. 

Такими специфічними властивостями, які визначають відмінність 

артикуляційних прийомів у виконанні хорової музики від трактування 

інструментальної музики, є, в першу чергу, фізіологічні особливості голосового 

апарату, як основного джерела звуку. Іншою специфічною особливістю хорової 

музики є її синтетична природа, тобто тісний зв’язок музики з поетичним словом. 

Цей взаємозв’язок музичної та поетичної мови багато в чому визначає вибір тих 

чи інших артикуляційних прийомів втілення авторського задуму і не дозволяє 

автоматично переносити способи виконання інструментальних штрихів на 

хоровий спів. У виконанні хору важко диференціювати ступінь зв’язності і 

розчленованості за рахунок появи частини тривалості, яка не звучить, тобто 

паузи. Наявність поетичного слова в хоровій музиці вимагає від співаків при 

використанні ними будь-якого штриха не розривати слово. З цього приводу 

хорові диригенти відзначають, кожна форма ведення звуку привносить в 

артикуляцію власні індивідуальні риси. При legato всі голосні щільно пов’язані 

між собою, їх артикуляція максимально зближена. Приголосні вимовляються 

швидко, не порушуючи єдиного звукового потоку. У non legato поділ звуків 

здійснюється короткочасною затримкою дихання перед новим звуком. У момент 

затримки дихання голос швидко і чітко перебудовується на новий звук, який має 

готову форму, яка потребує коригування в процесі співу. У staccato потік звуків 

становить єдину лінію. Атака звуку відбувається поштовхом діафрагми при 

м’якій, гнучкій, дуже активнії реакції гортані[2, с. 69]. 

За результатами досліджень з питання артикуляції в інструментальної та 

вокально-хоровій музиці, і виявивши специфічні особливості хорового співу, 

можна визначити способи виконання основних «хорових штрихів». Слід 

враховувати, що в хоровому співі характер штриха залежить не від паузи, як в 

інструментальному виконанні, а пов’язаний з умовами співочого звукоутворення. 

Отже, можна стверджувати, що головною якістю хорового legato є точна 

витриманість ноти за тривалістю і відсутність згасання звуку в його закінчення. 

Як зазначено вище, хорове legato, як і legato інструментальне означає точне 

витримування ноти за тривалістю і, головне, збереження динамічної рівноваги в 

звуці, коли відсутнє його згасання в кінці тривалості. Під штрихом non legato в 

хоровій музиці слід розуміти такий спосіб виконання, де буде зберігатися ефект 

роздільного звучання тонів, але на відміну від інструментальної музики відчуття 

розчленованості звуків в вокально-хоровій музиці буде створюватися не за 

рахунок паузи на останню шістнадцяту, а в результаті динамічного згасання цієї 

шістнадцятої в четвертний тривалості. Практично, хорове non legato по 

протяжності і співучості близьке до штриха legato, однак основна відмінність 

«розчленованого» хорового виконання полягає в більш ясному показі початку 

кожної ноти і згасаючому її закінченню[1, с. 183]. 
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Прийом хорового staccato за способом виконання дуже близький штриху 

non legato з тією лише різницею, що тут використовується більш гостра атака 

звуку, а також більш відчутний динамічний контраст між акцентованим початком 

звуку і загасаючим його продовженням. Саме легкий акцент під час атаки звуку 

і подальше його «пом’якшення» створює враження staccato. По суті ж хорове 

staccato – це крайня ступінь non legato, але не розрив нот паузами[1, с. 183]. 

Таким чином, слід зазначити, що використання різноманітних штрихів в 

хоровій музиці дозволить початківцям диригентам зробити звучання партитури 

більш цікавим, змістовним і виразним. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХОРОЗНАВСТВА: 

РОЗВИТОК МЕТРОРИТМІЧНОГО ПОЧУТТЯ  

МАЙБУТНІХ ХОРМЕЙСТЕРІВ 

 

Одним з ключових факторів виховання хорового диригента з повноцінним 

професійним комплексом є планомірний зв’язок теорії хорової справи з 

практикою управління хором. Саме найтісніша інтеграція дисциплін хорового 

циклу, таких як хорове диригування, хорознавство, хорове сольфеджіо, сольний 

спів з хоровим класом, підпорядкованість всього навчального процесу завданням 

та потребам студентського колективу, стала однією з причин надзвичайної 

ефективності та результативності пігровскої методики у ХХ столітті. Сьогодні же, 

збагачення репертуару студентського хору кращими зразками сучасної музики, 

автоматично ставить перед викладачами та студентами завдання постійного 
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оновлення змісту дисциплін циклу, пошуку релевантних навчальних матеріалів, 

розробки нових методів викладання. 

Одним з освітніх аспектів, що сьогодні активно трансформується, є 

освоєння студентами метроритму в широкому сенсі: як об'єднуючий в собі 

ритмічний малюнок, метр і темп. Студенти зіштовхуються з новими 

метроритмічними труднощами як в хоровому класі, так і на заняттях з 

диригування. Тому нам здається доцільним теоретичний розгляд цих труднощів 

в рамках курсу «хорознавство», так і практичне їх подолання в класі сольфеджіо. 

Головна мета роботи над ритмом в хорі – вільне й точне виконання творів 

сучасного репертуару, що характеризується значною ритмічною варіативністю. 

Для виконання цих завдань необхідно розвинене почуття системи 

підпорядкування ритмічних одиниць, яка визначається діапазоном метричних 

рівнів з виділенням одного з них як ведучого (здійснюється в загальному 

музичному контексті). Наприклад, як правило, в класичному ритмічному 

малюнку, що складається з половинок, чвертей і восьмих, провідним рівнем 

рахунку є чверть. У музиці ж ХХ століття співвідношення рівнів суміжних 

тривалостей набуває великої варіантності, часто відчути метричну регулярність 

стає можливим тільки на рівні найдрібніших тривалостей. 

В традиціях Одеської хорової школи, роботу з метроритмом, зазвичай, 

розпочинають з освоєння ритмоформул і оволодіння системою рахунку, що була 

розроблена засновником школи К. К. Пігровим.  

 Ритмоформули є первинними ритмоелементами, на основі яких, шляхом їх 

синтезу, будуються більш складні ритмічні побудови. У процесі їх вивчення слід 

враховувати складність цих побудов: тільки після опанування чвертей і 

половинних в розмірах 4/4 і 3/4, поступово освоюються цілі, восьмі і більш дрібні 

тривалості в різних розмірах. Після проходження різних схем окремо, 

починається синтез, об'єднання елементів метрів з меншою метричної часткою в 

більших метрах. В одній ритмічній побудові можуть об'єднуватися ритми різних 

схем, в одному такті з великою метричної часткою можливе об'єднання тактів з 

схем з меншою метричною часткою. Наприклад, такт в 4/4 можна скласти з двох 

тактів по 2/4 або з чотирьох по 2/8. Можливе об'єднання різнорідних схем в межах 

одного такту: 

 
Далі розглядаються похідні ритмічні елементи із застосуванням пауз і ліг, 

а також різної акцентуації як результату взаємодії ритму з метром. Слід звернути 

увагу на те, як впливає на сприйняття ритмічних структур їх взаємодія з 

мелодичною (звуковисотною) лінією, штрихами і темпом. Заключний етап 

роботи з ритмоформулами – неквадратний поділ лічильної одиниці, опанування 

змінних і змішаних розмірів, поєднання в одному розмірі елементів різних метрів, 

багатоголосе поєднання різних схем з утворенням поліритмії і поліметрії.  



38 
 

Щодо читання (рахування) ритмічних рахунків, однією з найбільш зручних 

систем є запропонована та розглянута в підручнику сольфеджіо для 

диригентсько-хорових відділень музичних училищ [4]. Її база полягає у 

наступному: 

 кожна лічильна одиниця позначається числом «раз, два, три ...»; 

використовуються тільки односкладові варіанти слів: чотири, наприклад, 

перетворюється в склад «чтир»); 

 поділ лічильної одиниці на дві рівні половини відзначається додаванням до 

цифри складу «і»: «раз-і; два-і ... »; поділ лічильної одиниці на чотири 

частини – складів «там»:  

 довгі тривалості читають співуче, відраховуючи про себе інші долі такту; 

 тріолі, дуолі і т. п. читати на склад «та»; 

 паузи рахуються пошепки. 

Для виховання рівності розподілу тривалостей К. К. Пігров рекомендував 

звернути увагу на те, що тактуюча кисть ділить лічильну частку рівно навпіл. 

Тактування та вивчення диригентських сіток дозволяють досягти метроритмічної 

чіткості як в освоєнні ритмоформул, так і в читанні з листа більшості музичних 

прикладів. 

Однак в роботі над певними хоровими творами сучасного репертуару, що 

характеризується ритмічною свободою, застосування даної системи може 

виявитися недоцільним. У цьому випадку система К. К. Пігрова потребує 

«розширення» та провідним стає спосіб внутрішньодолевого відліку шляхом 

ритмування на певні склади: «та», «па» і т. п. 

Основними труднощами в сучасному ритмічному сольфеджіо є: 

 комбінації синкоп; 

 нерегулярно-акцентні метри; 

 поліритмія; 

 мономірна ритміка. 

Вправи для освоєння синкоп повинні в першу чергу розвивати відчуття 

єдиної метричної пульсації. Поряд з синкопами потрібно розглянути фігури, в 

основі яких лежить протиріччя між величиною такту і величиною мотиву 

(впровадження дводольних мотивів в трьохдольний такт, або трьохдольних 

мотивів в дво- або чотиридольний такт): 

 
Головне завдання освоєння нерегулярно-акцентних (змішаних і змінних) 

розмірів полягає в швидкому виявленні складових простих метрів і 

переорієнтуванні між ними.  

Вивчення поліритмії – одна з найбільших проблем, оскільки в реальному 

звучанні замаскована найменша лічильна одиниця для всіх голосів. Існуючі 

методи вивчення поліритмії припускають або вивчання ритмічних малюнків 

кожного голосу окремо (кінестетичний метод), або знаходження найменшого 
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спільного кратного для обох метрів і приведення їх до загального рівня пульсації 

(арифметичний метод). У вивченні мономірної ритміки можна виділити дві 

основні групи явищ: ритмічний хроматизм та позатактову систему графічної 

фіксації. 

В області ритмічного хроматизму розглядаються: 

а) змінні розміри з мобільністю основної лічильної одиниці (2/4 – 3/16); 

б) ритми з доданою тривалістю (типу 1/2 + 1/8). 

Освоєння цих видів мономірної ритміки засноване на виробленні навичок 

відліку найменшою пульсуючою часткою. Необхідно вміти знаходити спільну 

рахункову частку і фрагменти, в яких доцільно змінювати лічильну одиницю. 

Основний принцип освоєння ритму в умовах позатактової форми запису 

полягає у виробленні навичок зорового виділення умовних тактів, для чого слід 

орієнтуватися на поетичний текст, штрихи, ліги і угруповання. Дуже часто це 

епізоди, характерні для церковної музики і декламаційних епізодів сучасних 

хорових творів. Отже, музична метрична пульсація буде залежати від чергування 

наголошених і ненаголошених складів у поетичному тексті. 

Вибір темпу у вивченні метроритму відіграє важливе значення. Так, 

наприклад, в повільному темпі легше виконуються приклади з нерегулярно-

акцентної ритмікою, проте важче – синкопи і поліритмія. Поліритмію в 

повільному темпі краще виконувати з переважною опорою на арифметичний 

принцип, в швидкому – на кінестетичний.  

Таким чином, робота над особливостями метроритму сучасної музики, 

спираючись на традиційні системи рахунку, повинна орієнтуватися на виховання 

гнучкості мислення, уміння знаходити найбільш зручні одиниці відліку, 

приводячи ритмічні структури «до спільного знаменника». 
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ВОКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ-ХОРМЕЙСТЕРОВ:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 Пение – важнейшее проявление человеческой натуры, потому что оно 

представляет собой выражение чувств, страстей, работы, воображения, мысли, 

тесно связано с анатомией и духовной структурой человека. Пение – это 

самовыражение, и способ общения, и труд, и отдых. Голос определяет 

индивидуальность и неповторимость человека, его особенность и личность. 

Звучание голоса высказывает наше негативное либо позитивное отношение к той 

или иной ситуации и даже внутреннем разладе с самим собой. 

Поют все люди, но далеко не все становятся певцами в силу различных 

факторов: физиологии, особенности личности, выбор профессиональной 

деятельности. Но те, кто выбирают эту профессию, которая на самом деле 

является призванием, должны осознавать степень ответственности и 

созидающую роль искусства в целом. 

В контексте вышесказанного, я предлагаю проследить вокальную работу в 

хоре в контексте хорового искусства в целом, в котором плотно переплелись и 

музыкально-эстетическое, и образо-творческое, и просветительскийое, и 

организационное, и певческое направления, как равные составляющие одного 

целого и высокого. 

Из курса истории мы знаем, что до середины 19 века руководство хором 

это продолжение деятельности капельмейстера, регента, кантора, головщика. 

Появление хормейстера связано с процессом развития музыкального 

исполнительства с дальнейшим выделением хорового искусства в 

самостоятельную область, отделяя светский хоровой коллектив (с определённым 

репертуаром), от церковного хора с его традициями. 

Целью курса работы в классе сольного пения для хормейстеров должно 

стать технически свободное выразительное владение голосом. Умение 

стилистически верно интерпретировать музыкально-поэтическое содержание 

исполняемого произведения.  

Задачей курса вокальной подготовки певцов-хористов есть практическое 

овладение вокальной техникой в целом, а это значит: 

1. Добиваться правильного осознанного вокального дыхания; 

2. Ровности гласных; 

3. Хорошая певческая артикуляция и произношение согласных 

звуковпри пении; 

4. Чистое интонирование;  

5. Преодоление переходных тонов, сглаживание певческих регистров. 
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Предмет "Сольное пение" адаптированный специально для хормейстеров 

должен быть тесно связан с лекциями по хороведению, сольфеджио, Основам 

вокальной методики, с дирижированием, и, конечно, хоровым классом, так как 

понимание особенностей пофразового либо цепного дыхания влияет на 

дирижёрскую технику. 

Следует также учитывать индивидуальную специфику работы с будущими 

сольными исполнителями, певцами-хористами и исполнителями бандуристами. 

Есть много общего в методике работы с этими учениками. 

1. Постановка грудо-диафрагматического дыхания; 

2. Высокая певческая позиция; 

3. Сглаживание регистров; 

4. Чёткая артикуляция; 

5. Чистое интонирование  

Следующим важным моментом является индивидуальный подход в классе 

сольного пения. Это наиболее выгодная форма передачи информации и 

материала. Индивидуальный подход необходим вследствие: 

1. Психофизиологических различий учеников; 

2. Разной подготовки; 

3. Разницей в способности и восприимчивости, 

4. Общефизическое состояние; 

5. Особенности голосового аппарата. 

Но есть и профессиональные моменты, которые отличают методы подхода 

для формирования вокального навыка у сольных исполнителей и певцов хора. 

Так для хормейстеров есть понятие чистого голоса, без призвуков, так как важно 

единое ансамблевое звучание и слитие в большой моно тембр партии. В это же 

время для сольного исполнителя индивидуальный тембр, окрас голоса, певческая 

эмиссия приобретает важнейшую роль для воплощения образов исполняемых 

произведений. 

На сегодняшний день, ситуация с преподаванием этого материала 

усложняется необоснованным, на мой взгляд, сокращением часов, и тем, что, 

абитуриенты поступают в академию с разной степенью подготовленности из 

региональных школ, где также сольное пение преподаётся не в едином ключе. 

Следующим моментом не в пользу развития голосов наших студентов, 

является ситуация, объединившая весь мир, ситуация с пандемией короновируса. 

Онлайн технологии не учитывают акустическое строение человеческого голоса. 

Ухо педагога, "настроенное" на чистое звучание голоса, правильное 

интонирование, развитие на всём участке диапазона сталкивается со звуковыми 

погрешностями, из-за несовершенства интернета, качества гаджетов и т. д. 

Более того, современные реалии и технологии предлагают нам много 

возможностей как построить работу, в том числе и работу хора в онлайн формате, 

для этого предлагаются различные платформы. Но даже если предположить, что 

в отдалённых посёлках, откуда приезжают наши студенты, и где им сейчас 

приходиться оставаться в связи с карантином, будет высокоскоростной интернет 
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и у каждого из них качественный телефон, то и это не даёт гарантии 

качественного обучения и приобретения тех профессиональных навыков, за 

которыми они ехали и поступали в нашу академию. 

 Иными словами, перспективы вокального образования сегодня 

представляются туманными, так как на сегодняшний день нет ответа на вопрос: 

какая платформа лучше для проведения вокальных занятий и будет ли вообще 

этот способ эффективным? 

 

 

 

 

Антонова Тетяна Сергіївна,  
здобувач кафедри кафедри хорового диригування  

Одеської національної музичної академії  

імені А.В. Нежданової.  

Науковий керівник – доктор мистецтвознавства,  

професор Є.М. Бондар 

  

ПРЕДМЕТ АРАНЖУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ 

ХОРМЕЙСТЕРІВ: ТРАДИЦІЇ ВИКЛАДАННЯ  

ТА ПРАКТИЧНІ ВИМОГИ 

 

Аранжування як особливий вид художньої творчості, що охоплює різні 

методи трансформації першоджерела, знайшло відображення у багатьох 

напрямах музичного виконання. У панорамі сучасної музичної практики окреме 

місце серед них належить хоровому виконанню.  

Традиційно, коли ми кажемо «хорове аранжування» то розуміємо, що це 

творчий спосіб зміни оригіналу, і, як будь-який творчий процес, він виховує 

ініціативу і винахідливість, примушує самостійно приймати художні рішення, 

сприяє розумінню архітектоніки твору і, як наслідок – вибиранню різних засобів 

і прийомів аранжування фактурного матеріалу. 

Знання принципових основ хорового аранжування направлене на 

практичну роботу хорового диригента. У своїй діяльності він свідомо застосовує 

різні принципи аранжування музичного матеріалу, виділяючи тим самим окремі 

компоненти хорової звучності. Змінена партитура( нова фактура хорового твору) 

повинна враховувати співацькі можливості виконавців, щоб не стати для них 

важким або нездійсненним завданням. При складанні хорового репертуару 

диригент не лише підбирає твори з прийнятною хоровою фактурою, але і часто 

аранжує(переробляє) твори так, щоб вони були зручні для хору і сприяли 

виконавському зростанню колективу, становленню його професійних якостей. 

В педагогічних учбових закладах аранжування є дуже коротким курсом. 

Тому викладач цієї дисципліни повинен боротися за ефективне використання 

кожної учбової години. Навчально-методичні посібники з хорового аранжування 

Е. Вахняка, П. Горохова і Д. Загрецького, Г. Івакіна, А. Ленського до певної міри 
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розкривають перед молодими музикантами можливості як перекладень партитур, 

так і створення власних обробок, але висвітлення питання вибору прийомів 

розвитку музичного матеріалу представлено досить коротко.  

За етимологією слова, аранжуванням (від французького або німецького – 

упорядковувати) зазвичай називають перекладення авторського оригіналу для 

іншого складу виконавців.  

У своєму призначенні аранжування не одиничне. У музичній практиці 

термін аранжування зазвичай рівнозначний терміну перекладення; також існують 

і інші поняття, близькі за значенням терміну аранжування, – транскрипція, 

обробка, гармонізація, оркестровка або оркестрова редакція. Усі вони складають 

комплекс композиційних форм перетворення музичного матеріалу. Таким чином 

в хоровій творчості термін аранжування постає об’єднуючим та універсальним 

для всіх типів роботи з музичним матеріалом. 

Треба відмітити, що градації перерахованих понять – перекладення, 

транскрипція, обробка, cover та ін. – досить умовні. У вище переліченій 

послідовності понять можна побачити спрямованість творчих пошуків, а також 

величину творчого втручання автора переробки в оригінальний текст. У музичній 

практиці закріпилася думка, що перекладенням і аранжуванням називають 

перенесення фактури оригінального твору в іншу, але все-таки схожу з 

оригіналом сферу. У свою чергу, транскрипція, обробка і ін., також будучи 

переробкою музичного твору, досить часто мають відмінну від оригіналу 

художню образність або мають досить помітне композиторське втручання 

іншого автора. 

Таким чином, транскрипція та обробка по відношенню до свого 

першоджерела (авторському тексту) є фактично новими творами і мають 

відносно самостійне художнє значення. Тому транскрипції і обробки стали 

об'єктами авторського права (тобто на них поширюються усі правові норми), 

захищені авторським правом від копіювання, незаконного використання, 

підробок та ін. 

Розвиток транскрипції як композиційного перетворення твору головним 

чином пов'язано з інструментальним виконанням. Слід підкреслити, що в хоровій 

творчості терміни транскрипція і хорова транскрипція не використовуються. 

Аранжування для хору зі значною зміною авторського оригінального тексту 

зазвичай визначаються терміном хорова обробка. 

Слід зазначити, що в сучасних умовах хорове аранжування як учбова 

дисципліна міняє свій вигляд. У згаданій вище літературі не розглядаються 

питання впровадження інформаційних технологій, які пропонують безліч нових 

засобів в контексті навчання аранжуванню. 

Завдяки інтенсивному розвитку цифрових технологій, що знайшли 

втілення в комп'ютерній музиці, визначило умови, при яких твір може бути 

створений в інтерактивному середовищі в результаті контакту композитора, 

аранжувальника(у широкому сенсі – користувача) з комп'ютерною програмою, 

здібної брати на себе функції фактурної, тембрової, звуковисотної, ритмічної 
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організації, що відносяться до компетенції композитора, а також формування 

віртуального звукового простору як імітації діяльності звукорежисера або 

втілення кінцевого продукту через артикуляційну і агогічну палітру як 

інструментарію виконавця. Міра оригінальності композиції, виконаної за 

допомогою програми, визначається характером взаємодії аранжувальника з 

віртуальними засобами втілення задуму. Найбільшу самостійність має підхід, 

при якому автор в мінімальному ступені спирається на закладені в пам'яті звуки 

або шаблони (патерни, грувы, лупи) і створює композицію "з нуля", самостійно 

синтезуючи оригінальні звуки і створюючи нові фактурні рішення. [1, 132]. 

Необмежені можливості цифрового запису музики дозволяють виконати також 

аранжування в режимі реального часу, а не тільки в процесі роботи над 

композицією. 

Комп'ютерне аранжування базується на спеціальних програмах, які беруть 

на себе безліч рутинних функцій, дозволяють автоматизувати управління 

складними процесами, скорочувати час створення кінцевого продукту. До таких 

відносяться музичні редактори з функцією аранжування, програми-

аранжувальники, в пам'яті яких містяться численні ритми, стилі, варіанти 

фактурного викладу.  

Ці шаблони, як правило, служать лише заготівлею, де можна 

трансформувати кожен компонент за допомогою додаткових програм і внести в 

створювану композицію елемент новизни. 

Комп'ютерні музичні програми можна розділити на три основні групи. До 

першої групи відносяться програми котрі працюють із звуковою хвилею. Це різні 

мультимедійні плеєри, призначені для відтворення аудіо, – відео файлів; всілякі 

аудіо редактори, за допомогою яких можна редагувати звукову хвилю; а також 

програми для запису дисків. Можна сказати, що програми цієї групи найбільш 

використовувані в різних видах людської діяльності. 

До другої групи можна віднести програми Секвенсори, що поєднують в 

собі безліч функцій. Секвенсор дозволяє створювати, редагувати, зберігати, 

відтворювати музичні композиції у вигляді послідовності MIDI команд . 

Абревіатура MIDI розшифровується як Musical Instrument Digital Interface – 

цифровий інтерфейс музичних інструментів. Цим терміном позначається 

загальноприйнятий стандарт обміну цифровими даними між пристроями, що 

виконують синтез і обробку електронної музики. 

Перерахуємо найуживаніші програми-секвенсори: Studio Vision фирмы 

Opcode, Digital Performer фирмы Mark of the Unicorn, Cubase Audio и Cubase VST 

фірми Steinberg, Logic Audio фирмы Emagic. 

 І третя група програм – це нотні редактори, за допомогою яких 

набирається нотний текст, майже так само, як за допомогою Microsof Word 

набирається текст. Нині існує велика кількість нотних програм. Найбільш відомі 

та популярні такі нотні редактори, як Finale і Sibelius. Також деякі музиканти 

використовують Encore, Overture або Muse Score. 
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До базових властивостей аранжувальних-програм відносять: можливість 

запису одноголосної мелодії з подальшим автоматичним генеруванням інших 

голосів, записи по окремих треках усіх партій, нотної форми запису і редагування 

з подальшим роздрукуванням на принтері, розробки шаблонів власних стилів 

баса, ударних і декількох акомпануючих інструментів, усунення метричних 

погрішностей при ручному введенні мелодії, ускладнення гармонії і аранжування 

в ході відтворення композиції, створення мешапів.  

Таким чином, одним з основних завдань, що стоять перед студентами під 

час виконання творчих завдань по аранжуванню є освоєння прийомів розвитку 

музичного матеріалу. За умови використання комп'ютерних технологій результат 

цієї роботи стає наочним, оскільки на будь-якому етапі є можливість прослухати 

партитуру і внести в неї необхідні зміни. При цьому програми нотних редакторів 

служать не лише для негайного програвання включеними в програму засобами, 

але і графічного набору і редагування нотних текстів з можливістю подальшого 

тиражування без залучення послуг видавництва, але з професійною якістю друку. 

В той же час творча робота повинна включати "живе" виконання партитури на 

фортепіано (чи ансамблем або хором), під час якого можна відредагувати агогіку, 

динаміку, темп і тд. Комп'ютеризація в гармонійному союзі з традиційними 

методичними засобами відкриває нові можливості у сфері мистецтва.  

Оволодіння навичками традиційного аранжування дає можливість 

студентам розвивати навички внутрішнього слуху, самостійної активності 

мислення, передчуття тощо. Натомість завдання з аранжування із застосуванням 

комп'ютерних технологій дає можливість студенту, хормейстерові значно 

розширити репертуар хорового колективу або вокального ансамблю. Хормейстер 

буде у меншій мірі пов'язаний дефіцитом необхідних нот, якщо буде здатен 

самостійно зробити аранжування, в якому буде закладений інтенсивний розвиток 

музичного матеріалу. 

Практика показує, що новітні освітні технології, що розробляються на 

основі комп'ютерних і комунікаційних засобів, повчальні програми і комплекси 

здатні забезпечити розвиток творчих здібностей студентів і відповідати вимогам 

часу з його швидкими темпами життя і творчості.  

Разом з тим, на нашу думку, лише компеляція академічного знання, 

традиційних підходів вузівського курсу «Аранжування» із новітніми 

технологіями в змозі дати той поштовх, що стане початком нової хвилі творчої 

взаємодії аранжувальника з першоджерельним композиторським текстом на 

рівні співавтора. 
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Найданов Назар Сергійович,  
викладач, завідувач хорового відділу  

КЗПСО «Мистецької школи № 4 м.Одеси»,  

керівник хору хлопчиків «Одесит»  

та хору дівчат «Тоніка»;  

керівник молодіжного хору одеської єпархії УПЦ 

 

ХОР ХЛОПЧИКІВ «ОДЕСИТ»: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИЙОМИ 

(ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ) 

 

У минулому всі професіональні хори були укомплектовані так: партії басів 

і тенорів складалися з чоловіків, а партії сопрано і альтів – з малолітніх співаків 

хлопчиків. Всесвітньовідомі хори Придворний і Синодальний були організовані 

саме за цим принципом. 

Про технічну і художню зрілість згаданих хорів говорити не доводиться. 

Цим хорам була доступна хорова література у всеосяжному масштабі – від 

елементарних гармонічних церковних співів до найскладніших партитур 

вітчизняних та західно-європейських композиторів. Отже, хлопчики-співаки для 

хору конче потрібні. В. Шебалін вважав голоси хлопчиків одним з найцінніших 

виконавських засобів щодо тембрового колориту, здатності до ідеального строю, 

ансамблювання. 

Для професіонального хору необхідно відбирати співаків за їх голосовими 

даними і природною обдарованістю. Нажаль, не так часто доводиться 

спостерігати поєднання цих двох властивостей – хорошого голосу і природної 

музикальності. 

Відбираючи хлопчиків для хору, слід мати на увазі приблизно такі вимоги: 

тембр голосу; чистоту звука; діапазон голосу – дискант від мі1 до соль2, або ля2, 

альт – від ля малої до до2; фізичне здоров’я; вік 7 – 8 і в крайньому разі 9 – 10 

років. Хлопчиків, старших за віком брати до хору не варто, бо «голосова кар’єра» 

їх, нажаль, дуже коротка. 

Перед тим як перейти до презентації залишається сказати дещо про період 

перелому голосу (мутації) у хлопчиків. 

Мутація настає у хлопчиків у період від 12 до 15 років. Трапляються 

випадки, коли мутація запізнюється і дитячий голос тримається до 16 років. 

Мутаційний період супроводжується значними змінами в голосовому 

апараті хлопчиків. Голос знижується на октаву; спостерігаються випадки, коли 

під час співу або звичайної розмови голос зривається; співати йому важко, 

незручно; часом з’являється різка охриплість, яка доходить навіть до цілковитої 

втрати голосу. 

Доктор медичних наук І. Левідо вважає, що період мутації голосу, тобто 

цілковитого переходу його з дитячого в чоловічий може тривати від кількох 

тижнів (4 – 5), місяців (3 – 6) або 2 – 3, а іноді і до 5 років. Найчастіше мутація у 

хлопчиків триває приблизно 1 рік. 



47 
 

У період мутації краще не співати або співати дуже мало. Керівник хору, в 

якому є співаки хлопчики, повинен пильно стежити за своїми вихованцями, коли 

вони вступають в мутаційний період. Перші ознаки мутації повинні бути 

сигналом до того, щоб робота голосу була припинена. 

Переходимо до презентації, де я запропоную окремі вправи, а також 

найзагальніший елементарний план роботи з дітьми. Кожен освічений 

хормейстер може на основі цього загального плану-схеми побудувати 

конкретний, детальний план занять і репертуару. 

 

 

 

Ведмедовська Єлізавета Юріївна,  
завідувачка вокально-хорового відділу  

та керівник зразкового хорового колективу «Fusion Sound»  

КЗПСО «Мистецької школи 15 їм.Т. І. Боєвої м.Одеси»,  

керівник естрадно-джазового хору  

кафедри диригентсько-хорової підготовки  

Південноукраїнського Національного педагогічного університету  

їм.К.Д. Ушинського 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ВОКАЛЬНИХ МЕТОДИК 

В РОБОТІ З ХОРОМ НАД ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВИМ РЕПЕРТУАРОМ 

 

 Серед актуальних питань новітніх методів хорової освіти особливу 

позицію займає вокальне виховання співаків, вокальна культура виконання 

сучасних хорових творів у розрізі застосування сучасних вокальних методик. На 

сьогоднішній день існує багато сучасних вокальних методик, які з наукової точки 

зору пояснюють механізм роботи голосового апарату, зокрема механізм роботи 

окремо кожної зі структур голосового апарату та пояснюють прийоми 

відтворення сучасних вокальних технік як через повний м’язовий контроль, так і 

через образно-емоційний. У змісті представлених методик головним чином 

полягає задача розвитку вокальної культури учня-співака, якісного ансамблевого 

виконавця з естрадно-джазовою манерою виконання. Проте багато питань щодо 

особливостей виконання саме хорової традиції: інтонація, чистота строю 

(гармонійний та мелоднійний), принципи ансамблевого звуковедення, ланцюгове 

дихання, дикція та артикуляція, акценти, фразування відносно стилю і т.д. 

розкривають класичні вокально-хорові методики.  

Рекомендовані методики викладання розподіляємо таким чином: 

-  класичні методики викладання – ті , що містять в собі основні 

(базові) педагогічні задачі розвитку вокального апарату дитини; вокально-

хорової культури в учнів мистецьких шкіл; 

-  сучасні методики викладання – ті, що містять в собі новітні 

розробки та конкретні методи та засоби досягнення певних вокальних навичок у 

сучасній інтрепретації; 

- стильові методики – містять в собі конкретні засоби та методи 
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досягнення певних стильових особливостей і ознак; 

- Окремою позицією виділяємо метод EVT ( Estill Voice Training) – 

містить в собі науково підтверджену інформацію про роботу голосового апарату 

та методи управління ним.  

 

Класичні: Сучасні: Стильові: 
Стулова Г.,Пігров К., Бєлоброва Є., Степурко О., 

Чесноков П.,  Нікуліна І., Поляков О., Bob Stoloff, 

 Ємільянов В., Seth Riggs, Дж.Бетс, В.Ровнер  

Огороднов Д., EVT, CVT, Портер Ш.,  

Дмитревський Г., Improvination,   

Дмітрієв Л.,Морозов В., Гончарук П.  

Сафонова В.,Сандлер Г.,   

Леонтович М.,Струве Г.,   

  

Цілі та задачі запропонованих методик розподіляються таким чином:  

- поступове формування та розвиток базових навичок співацького 

апарату: вокальне дихання, дикція та артикуляція, співацька постанова корпусу, 

вільне звукоутворення та звуковедення, чистота інтонування, всі види атаки 

звуку, формування правильної вокальної позиції; 

- формування та розвиток колективного музикування: розуміння і вміння 

реагувати на жести диригента, вміння чисто інтонувати як в мелодійному так і в 

гармонічному відношенні, сумісне та ланцюгове дихання, звукоутворення та 

відображення емоційно-виразних засобів виконання твору, відповідність 

утворення звуку щодо виконуємого твору, розуміння себе як невід’ємної частини 

художнього колективу; 

- формування та розвиток навичок вокальної культури в розрізі естрадно-

джазового стилю: сучасні вокальні техніки, розвиток стильових особливостей, 

вільне користування своїм співацьким апаратом та всіма вокальними навичками, 

вільне емоційне відтворення художнього образу твору, формування та розвиток 

джазової манери виконання, ритмічні відмінності та особливості форми 

естрадно-джазових творів; 

- формування та розвиток публічного виступу : уміння самоорганізації 

перед сценічним виступом, уміння психологічного самоконтролю та організації 

художньо – образного змісту твору, формування культури виступу та поведінки 

сценічного виступу; 

В освітньому процесі застосовуються такі методи: 

- мовний (пояснення, бесіда, розповідь); 

- наочно-слуховий (показ, спостереження, демонстрація виконавських 

 прийомів викладачем або якісним відеозаписом); 

- практичний (вправи, робота учнів у процесі вивчення хорових 

творів); 

- аналітичний (порівняння та узагальнення, розвиток музичного 

мислення); 
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- емоційний (накопичення художніх вражень, формування словника 

 емоційних позначень, підбір асоціацій); 

- моделювання, мистецькі проєкти; 

- інсценізації, сюжетно-рольові ігри, ситуаційні вправи тощо. 

Таким чином відмічаємо, що для професійного розвитку ансамблевого 

співака, для обізнаності стильових особливостей виконання та відповідних 

вокальний манер, керівник хорового колективу повинен мати у своєму 

методичному доробку цілий калейдоскоп вокально-хорових методик. Вміти 

виділити основні цілі та задачі та застосувати їх щодо відповідного очікуємого 

результату.  

 

 

 

Шейко Ганна Василівна,  
магістрант кафедри хорового диригування  

Одеської національної музичної академії  

імені А. В. Нежданової.  

Науковий керівник –  

кандидат мистецтвознавства,  

доцент І. О. Шатова 

 

ХОРОВИЙ СТРІЙ ЯК ПРЕДМЕТ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕОРІЇ:  

ВІД КОНЦЕПЦІЇ К. ПІГРОВА ДО СУЧАСНОЇ  

ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Чистий стрій – перша и найважливіша якість хорового співу. Багато 

досвічених практикуючих хорових митців в пошуках шляху досягнення 

ідеального строю, інтонування вникали в процес співу дуже глибоко і 

відповідально, вивчали принципи, способи, різноманітні технічні прийоми у 

своїй практикуючій роботі з хоровими колективами, і багатьом все ж таки 

вдалося зафіксувати чудові результати та методи роботи над досягненням того 

самого «ідеально чистого» хорового інтонування. Тому и питання строю 

розроблені у вітчизняному хорознавстві досить повно. Найбільш докладно вони 

викладені у працях К. Пігрова, П. Чеснокова, Г. Дмитревського, О. Єгорова, В. 

Краснощекова, С. Казачкова, В. Живова. Особливою науковою обґрунтованістю 

відрізняються роботи М. Романовського. Дані дослідники намагаються найти 

об’єктивні критерії «чистого строю».  

Першою фундаментальною працею з хорознавства вважають книгу 

П. Г. Чеснокова «Хор і управління нім», видану в 1940 році. Хорознавча наука 

того часу розвивалася в працях О. Єгорова, Г. Дмитревського, К. Птиці (історію 

вітчизняної хорознавчої науки прослідковує А. Лащенко [3]). Багато хто не 

знайомий з працією К. К. Пігрова, виданою ще у 1931 році в Харкові, 

«Органiзацiя хоровогу спiву в робiтничому клубi», де він виступив як новатор, 

який декларував принципово нові позиції при розгляді головних елементів 
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хорового звучання – строю й ансамблю. Особлива цінність основних 

методичних висновків К. К. Пігрова в тому, що зроблені вони були ще в 30-ті 

роки, коли не було ще праць з хорознавства, і містили положення, які 

підтвердилися через десятиліття. Через 25 років К. К. Пігров обґрунтував свої 

принципово нові методико-педагогічні положення про хорове виконавство у 

фундаментальній праці «Керування хором» у 1956 році (видання 2-ге під ред. 

О. Міньківського у 1962р.; та російською мовою – «Руководство хором» – 

видання під ред. К. Птиці у 1964 році), де ретельно аналізуються основні 

елементи хорового звучання.  

«Керування хором» К. Пігрова став теоретичним та методичним 

підґрунтям Одеської хорової школи. Найбільшою глибиною позначена розробка 

проблеми хорового строю, виявлення взаємозв’язку процесу інтонування з 

усвідомленням ладових закономірностей музики, гармонічної мови творів, 

функціонального значення інтервалів та акордів у загальному музичному 

контексті. Відзначимо, що ця праця стала своєрідною енциклопедією 

формування хорового мислення диригента.  

«Чистота інтонації, – пише Пігров, – це наріжний камінь, на якому 

базується хорове мистецтво, без неї не може бути й мови про створення художньо 

повноцінного хору» [4, с. 41]. К. К. Пігров серед своїх сучасників був першим з 

авторів праць з хорознавства, в яких розглядався хоровий стрій в залежності від 

ладової структури твору. Практично вивчати інтервали треба не ізольовано, 

поза ладом, а неодмінно маючи на увазі певний лад и певну тональність [4, с. 41]. 

В жодній з відомих науково-методичних праць того часу (П. Чесноков, 

А. Єгоров, Г. Дмитревський) ця сторона інтонування не отримувала такої пильної 

уваги.  

Чистота інтонації визначається як художньо осмислена «вимова» музики. 

Але чистота інтонації, як справді одна з перших і важливих якостей мистецтва 

хорового співу, найважча і довго досягається. Тому її й називає К. К. Пігров 

«наріжним каменем» хорової роботи. Чистота інтонації, за Пігровим, – це не 

тільки методичний принцип роботи з хором – це принцип виховання співаків [6, 

с. 86]. 

У виконавстві сучасної хорової музики висувається ряд проблем, де однією 

з головних є інтонування. Для аналізу сучасного ладу, звукоряду, певної 

мелодичної побудови необхідно не тільки уявляти загальний структурний і 

художній план, але й усвідомлювати значення окремих ланок, мотивів й 

інтонаційних рядів. Е. Г. Білявський у праці «Засвоєння сучасної музичної мови 

в хорі» [1] розкриває виконавські можливості сучасного хору, досліджує різні 

способи художньої виразності сучасної хорової музики. У праці містяться 

методичні та практичні рекомендації для роботи в хорі над сучасною хоровою 

партитурою. Білявський пише про те, що тільки на базі відмінної інтонації, 

створеної на основі ладу на класичному, народнопісенному матеріалі, можна 

переходити до вирішення інтонаційних проблем у сучасних полотнах. Дослідник, 

говорячи про освоєння інтонаційних складнощів сучасних хорових партитур, 
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посилається на думки К. К. Пігрова про вміння співати чисто вгору і вниз 

діатонічні та хроматичні напівтони (навичка співати секвенції з п’яти 

тетрахордів), будь-які секунди, що є основою інтонаційної чуйності, на якій 

можна побудувати правильне, досконале інтонування всіх інших інтервалів.  

У питаннях, пов’язаних з проблемою інтонування, можуть бути використані 

результати експериментальних досліджень, які озброюють хормейстерів 

методикою роботи над партитурами традиційного і сучасного письма. У сфері 

музичної акустики розроблена концепція зонної природи слуху і варіантної 

сутності чистої інтонації в умовах художнього виконання музичного твору. 

Виконавці повинні користуватися зонним строєм, але при цьому усвідомлювати, 

що «зона» – це не тільки чисто теоретичне поняття, абстрактний вираз ступеневої 

якості, а й реальне уявлення інтонації. Дві музично-теоретичні концепції — 

дуалізм інтервалів і звуків, кінетична енергія мелодичного рисунку (Е. Курт), а 

також проблема емоційно-смислових факторів музичного інтонування розроблені 

у музичній психології (Б. Теплов, Є. Назайкінський). Прикладом використання 

цих знань може бути методика роботи над «мотивною інтонацією» як складовою 

частиною культури інтонування, яка отримала широке застосування у практиці 

репетиційної роботи Київського камерного хору ім. Б. М. Лятошинського під 

керівництвом В. Іконника.  

Принципово новий підхід до сучасного хорознавства пропонує Є. Бондар, 

виявляючи особливий «надекспресивний» (термін Є. Бондар) рівень інтонування 

як стильове явище в сучасній хоровій творчості: «В предметно-смисловий зміст 

надекспресивного рівня інтонування входить усе те, що перевищує можливості 

людського усвідомлення на даний проміжок часу або потребує його найвищої 

напруги» [2, с. 107]. Сучасна хорова творчість демонструє нову експресію 

музичного інтонування. 

Отже, завдання сучасного хорознавства полягає в тому, щоб виробити 

підходи, шляхи вирішення проблем, які відповідають часу. Важливо 

використовувати в хормейстерської технології розробки, які допомагають 

опанувати нові способи вокально-хорової виразності. 
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Секція 3 

 

Творчі проєкти, постаті, форми хорової культури 
 

 

 
 

Пучко-Колесник Юлія Віталіївна,  
заслужений діяч мистецтв України,  

кандидат мистецтвознавства,  

професор кафедри хорового диригування  

Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського  

 

ФЕНОМЕН УЧИТЕЛЯ В СТАНОВЛЕННІ ДИРИГЕНТА-

ХОРМЕЙСТЕРА: ДО ПОНЯТТЯ ПРО ТВОРЧУ ШКОЛУ 

(Київська хорова школа. Постать О.С. Тимошенка) 
 

Як відомо, Б. Яворський вважав фольклор тим життєдайним джерелом, з 

якого черпають творчу енергію митці, а вивчення й осмислення народної пісні – 

першочерговим завданням не лише для науковців – музикознавців і 

фольклористів, – а й для композиторів, виконавців, диригентів. Осягнення 

потужного творчого потенціалу пісенно-хорової стихії підносить цей вид 

мистецтва на високий рівень. Митці відчувають себе справжніми діячами й 

творцями нової культури – реформаторами, широко обізнаними просвітителями, 

які мають активну громадянську позицію. Саме такими були провідні на той час 

діячі хорового мистецтва – Михайло Вериківський, Григорій Верьовка, та ін. 

Такою вимальовується і постать Олега Семеновича Тимошенка. Принаймні, 

таким він постає у спогадах його колег і учнів. 

За словами А. Лащенка, головною ознакою належності О. Тимошенка до 

київської хорової школи є його виконавська естетика, звучання його хорів. 

Спираючись на свій досвід соліста-вокаліста, він досягав тембральної органіки, 

вільного володіння технікою фонації (звукоутворення, звуковедення, дихання), 

відчував і спрямовував індивідуальні можливості голосу кожного співака хору.  

Глибоке й органічне закорінення у фольклор збагачувало виконавські 

засоби, додавало яскравих барв, сповнювало неповторного національного 

колориту. Як відомо, принципові засади творчості, притаманні київській хоровій 

школі, становлять її естетичні й ідейні пріоритети. Серед них, як зазначає 

П. Ковалик, головними є «національна ідентифікація хорового співу, плідний 

синкретизм академічних і демократичних засад» 

Утілюючи й розвиваючи традиції київської хорової школи, Олег 

Семенович протягом 1970-х років послідовно й наполегливо працював над 

збагаченням і поширенням української хорової культури.  
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Дотримуючись спадкоємності творчих настанов, йому вдалося досягти 

вагомих результатів. Зокрема, від Григорія Верьовки він перейняв естетичні 

засади диригентсько-хорової діяльності. Митець ніби «переплавляє» у своїй 

творчій практиці стилістику народного й академічного співу.  

О. Тимошенко, як свого часу й М. Вериківський, особливих зусиль 

докладає до популяризації української хорової музики, прагне поєднувати у 

своїй діяльності загальні музичні, професійні, виховні завдання. Він створює 

оригінальну школу підготовки хорових диригентів, широко відомих у світі.  

Як митець, Олег Семенович доклав значних зусиль, щоб сучасне хорове 

виконавство звернулося до своїх джерел. Так поступово відроджується і набуває 

широкого визнання спів a cappella, переосмислюються традиції академічного 

співу як самодостатньої художньої галузі виконавського мистецтва.  

Хоровий диригент, педагог і керівник класу хорового диригування О. 

Тимошенко багато працював над тим, щоб надати пріоритетності академічному 

хоровому співу в українській виконавській практиці, пожвавити концертне 

життя в цій сфері.  

Справді, добираючи репертуар, Олег Тимошенко прагнув брати до 

виконання різні жанри хорової музики вітчизняної та зарубіжної класики, твори 

сучасних композиторів, зокрема: обробки народних пісень українських 

композиторів, хори Оландо Лассо, Антоніо Лотті, Роберта Шумана, Петра 

Чайковського, Сергія Танєєва, Павла Чеснокова, Сергія Прокоф’єва, Бориса 

Лятошинського та ін.  

Головним своїм завданням О.С. Тимошенко, як педагог, вважав 

виховання творчої індивідуальності, особистості майбутнього диригента. Як 

зазначає Є. Савчук, він «завжди виховував фахівців-лідерів», ставився до 

студентів, як до своїх дітей, намагався розкрити індивідуальний творчий 

потенціал кожного з них. Цьому сприяло вдале поєднання його багатого 

викладацького і творчого досвіду педагога, диригента, безпосередньо 

пов’язаного з найкращими традиціями й досягненнями київської хорової школи. 

Цю лінію підтримує і продовжує О. Тимошенко, спираючись на «індивідуальний 

підхід до особливостей студентів у всій багатогранності його проявів».  

Як переконує досвід, є щонайменше два головні аспекти процесу 

підготовки студента до роботи з хором. Перший – це формування професійної 

компетентності диригента – досконале знання партитури музичного твору 

розуміння вокально-хорових труднощів і знання способів їх подолання, 

здатність визначати роль та місце окремих груп голосів хору в розгортанні 

музичної форми, досконале володіння диригентською технікою. Особливої 

уваги він надавав інтонаційно-слуховому налаштуванню вокальнохорового 

апарату співаків, їх психологічній спрямованості на продуктивну творчу 

співпрацю з диригентом-хормейстером, формуванню особливого 

психоемоційного стану, неповторної атмосфери, у якій тільки й можлива 

мистецька творчість. 
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 Другий – становлення волі, темпераменту, емоційності, набуття 

ґрунтовних знань, професійної компетентності, здатностей лідера. Зрештою, 

саме такі якості прищеплював вихованцям свого класу О. Тимошенко. На думку 

фахівців: «Модель професіоналізму» як провідна педагогічна настанова 

О. Тимошенка охоплює академічно виважені засоби виразності, чітку 

архітектоніку драматургічних рішень і ясність диригентського жесту. Працюючи 

в класі над технікою диригентського жесту, він вимагав смислового наповнення 

кожного руху. «Співаючі руки», «руки, які звучать» – це ті влучні визначення і 

характеристики, якими оперував О. Тимошенко у роботі зі студентами. Він 

виховував у них осмислене ставлення до кожної лінії диригентського жесту і 

переконував: руки диригента мають виражати драматургічний задум автора 

хорового твору. О. Тимошенко по-особливому ставився до кожного студента.  

Учні й колеги згадують про нього як про ентузіаста своєї справи, 

професіонала, тонкого психолога, добру і щиру людину. Він не чинив жорсткого 

«пресингу» на студента, не визнавав тиску жодних незаперечних авторитетів, 

навіть авторського нотного тексту. Адже майбутній диригент – це передусім 

творча, одухотворена особистість, його мистецька діяльність можлива лише за 

умови вільного самовияву. Та водночас він застерігав, що свобода неминуче 

передбачає відповідальність, наполегливу роботу над собою, професійну 

вимогливість.  

О. Тимошенко вважав, що професійними ознаками диригента мають 

бути не лише артистизм, творче горіння і фахові навички, а й сильний характер, 

самостійність мислення, принциповість.  

Наставляючи молодих музикантів, він радив не обмежуватись лише 

академічною роботою, а працювати з дітьми, у школі, створювати аматорські 

хори, здійснювати просвітницьку діяльність, вчити людей сприймати хоровий 

спів, щоб він завжди був живою потребою суспільства і мав живий відгук у 

ньому.  

Студенти сприймали його як учителя і друга, який органічно поєднував 

батьківську турботу про них із вимогливістю. Їх спільне професійне ставлення 

до хорового мистецтва завжди забезпечувало ідеальні взаємовідносини та 

унікальну творчу атмосферу в класі. Усе це спонукало студентів до повної 

віддачі в навчанні й творчості, до якнайповнішого розкриття себе у 

безпосередній творчості. Так поступово у класі з фаху формувалася 

індивідуальність майбутнього диригента.  

Життєвий та творчий шлях Олега Семеновича Тимошенка, його внесок 

у розвиток музичної культури набувають усе більшого сенсу і значення, а учні 

продовжують справу Майстра. 
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Шпак Галина Сергіївна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент,  

лауреат премії ім. М. Лисенка,  

керівник студентського хору стаціонару  

Одеської національної музичної академії  

імені А.В. Нежданової, 

 художній керівник молодіжного  

жіночого аматорського хору «Оріана»  

 

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ХОРОВИЙ КОНКУРС ІМ. М. ЛЕОНТОВИЧА  

ЯК НАПРЯМОК У ВИХОВАННІ МИСТЕЦЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ 

 

 ІХ Всеукраїнський хоровий конкурс ім. М. Леонтовича – це головна подія року 

на хоровому просторі України, який відбувся 16-17 жовтня 2021 року у столиці 

нашої держави – м. Києві. Цей конкурс був названий іменем геніального творця 

класичних обробок українських пісень Миколи Леонтовича. Конкурс був 

започаткований у 1989 році з ініціативи голови Всеукраїнської музичної спілки, 

видатного українського хормейстера та музично-громадського діяча Анатолія 

Тимофійовича Авдієвського і став важливим фактором сприяння розвитку 

національного хорового мистецтва. За роки проведення конкурсу якісно зріс 

художньо-виконавський рівень колективів, сформувалася нова плеяда 

хормейстерів, а очолювані ними колективи стали відомими провідниками 

хорового руху в Україні, справжніми осередками музично-естетичного 

виховання українського суспільства. 

Від дня заснування було проведено вісім конкурсів. Після тривалої паузи, хорова 

родина всієї України знову має можливість зустрітися в столиці вже на ІХ 

хоровому конкурсі! І цьогоріч у першому відбірковому турі прийняло участь 

понад 40 колективів, які представили майже всі регіони України. Після цього 

туру, який пройшов у 10 містах України (Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, 

Київ, Маріуполь, Одеса, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Харків) до 5 липня, 

рішенням комісії було відібрано 21 хоровий колектив: це 8 дитячих хорів, 5 

однорідних, 5 камерних, 3 мішаних хори. Всі вони представили хорове мистецтво 

України у всьому його різноманітті: дитячі хори з Києва, Іршави (Закарпатська 

область), Одеси, Рівного, Житомира, Кам’янець-Подільського, Тернополя, 

Харківа; однорідні хори репрезентували хорові школи Рівного, Києва, Харкова, 

Івано-Франковська, Миколаїва; камерні хори демонстрували хорові традиції 

Мукачева (2 хори), Кам’янського, Одеси, Луцька, в той час як мішані хори 

представляли Івано-Франківськ, Дніпро, Харків. Незважаючи на різні перешкоди, 

які додає нам пандемія, на конкурс приїхали 13 колективів, та ще 2 хори були з 

Київа. 

Кожний хор мав виконати програму до 25 хвилин, яка б включала обов’язковий 

твір М. Леонтовича (2 твори на вибір), хоровий твір західно-європейського 
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композитора від XV до середини XVIII ст. (мовою оригіналу), духовний концерт 

українського композитора доби класицизму від другої половини XVIII до першої 

половини XIX ст. (для мішаних та камерних хорів), хоровий твір українського 

композитора написаний не раніше 2000 року, один твір на вибір колективу (за 

умови дотримання часового регламенту).  

До складу журі цього конкурсу увійшли видатні музиканти та композитори, що 

гідно представляють хорову культуру України сьогодення: Голова журі – 

український хоровий диригент, Герой України, народний артист України, лауреат 

Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, академік Національної академії 

мистецтв України, завідувач кафедри хорового диригування Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського, професор – Євген Савчук; 

композитор, громадський діяч, Член-кореспондент Національної академії 

мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського – Ганна Гаврилець; народна артистка України, 

художній керівник і головний диригент Лауреату Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсів жіночого хору Київського інституту музики ім. 

Рейнгольда Глієра, заступник голови «Всеукраїнського хорового товариства ім. 

Миколи Леонтовича» Національної всеукраїнської музичної спілки, професор – 

Галина Горбатенко; керівник Лауреату Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів студентського хору Одеської національної музичної академії ім. 

А. В. Нежданової, голова «Всеукраїнського хорового товариства ім. Миколи 

Леонтовича» Одеського обласного відділення Національної всеукраїнської 

музичної спілки, кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат премії 

ім. М. Лисенка – Галина Шпак; хормейстер Національної опери України, 

Голова «Всеукраїнського хорового товариства ім. Миколи Леонтовича» 

Національної всеукраїнської музичної спілки, доцент кафедри хорового 

диригування Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, 

заслужений діяч мистецтв України – Олександр Тарасенко. 

 Програма проведення ІХ Всеукраїнський хоровий конкурс ім. 

М. Леонтовича включала також «Леонтович-читання» до 100-річчя Музичного 

товариства імені Миколи Леонтовича, що проводилося в Фойє Малої зали НМАУ 

ім. П. І. Чайковського. Були представлені цікаві і змістовні доповіді науковців 

В. В. Кузик та Ю. П. Чекана та голови журі Є. Г. Савчука, що з болем в голосі та 

емоційністю говорив про проблеми нашого хорового сьогодення. Після такого 

гарного початку дня відбулося зібрання голів обласних осередків Хорового 

товариства ім. М. Леонтовича, з обговоренням «гострих» хорових проблем, з 

якими стикається кожний хормейстер на своєму місці.  

Ввечері на Урочистому нагородженні переможців конкурсу та Гала-концерті 

лауреатів ІХ Всеукраїнського хорового конкурсу ім. М. Леонтовича в 

Національній філармонії України були відзначені всі хори, які не дивлячись на 

всі перешкоди, приїхали на конкурс. Гран-Прі отримав Народний жіночий 

академічний хор імені (Світлани) Фоміних Миколаївського фахового коледжу 
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культури і мистецтв (дир. Тетяна Островська). У номінації «Однорідні хори» 

місця розподілилися таким чином: І – Камерний дівочий хор Київського 

Державного Музичного Ліцею ім. М. В. Лисенка (дир. Юлія Пучко-Колесник), ІІ 

– Жіночий хор «Soprano» кафедри хорового диригування Інституту мистецтв 

Рівненського державного гуманітарного університету (дир. Оксана Дем’янюк), 

ІІІ – Народний аматорський академічний жіночий хор «Мелодія», м. Івано-

Франківськ (дир. Світлана Щербій). У номінації «Камерні хори» перша премія не 

була присуджена, ІІ премія розділилася між: Церковним камерним хором «Сredo», 

м. Луцьк (дир. Катерина Токало) і Камерним хором «Aeternum», м. Одеса (дир. 

Катерина Овчарук), ІІІ премія – Камерний хор «Cantabile» комунального закладу 

«Кам’янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика» 

Дніпропетровської обласної ради (дир. Євгенія Дерев’ягіна). У номінації «Дитячі 

хори» І премія розділилася між двома хорами: Зразковий дитячий хор «Забава» 

КЗПСО «Мистецька школа №3 м. Одеси» (дир. Світлана Смірнова) та Дитячий 

хор «Ластівка» Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну 

м. Київ (дир. Оксана Урсатій). ІІ премія теж була розподілена, але на 3 хори: 

Народна хорова капела «Зоринка» дитячої хорової школи «Зоринка» імені 

Ізидора Доскоча, м. Тернопіль( дир. Анжела Доскоч), Народний художній 

колектив хор «Весняні голоси» Харківського обласного Палацу дитячої та 

юнацької творчості (дир. Олексій Фартушка) та Загальний хор Іршавської 

дитячої школи мистецтв «Gloria» (дир. Олена Йонаш). ІІІ премію отримала 

Народна дитячо-юнацька хорова капела «Журавлик» Кам’янець-Подільської 

міської дитячої хорової школи та міського будинку культури (дир. Іван Нетеча). 

Номінація «Мішані хори» мала тільки ІІ премію, розділену на 2 хори: Хор 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки Дніпропетровської обласної 

ради (дир. Юлія Чехлата) та Академічний студентський хор Івано-Франківського 

фахового коледжу ім. Д. Січинського (дир. Аліна Міндюк). 

Тож ІХ Всеукраїнський конкурс ім. М. Леонтовича відбувся і головна мета 

Конкурсу – «сприяння подальшому розвитку хорового мистецтва, продовження і 

збагачення традицій української музично-хорової культури, зростання її 

значення у духовному житті суспільства», як зазначається у Положенні Конкурсу, 

досягнута. Конкурс ініціював створення додаткового мистецького простору 

можливостей для молодих співаків і диригентів України, а також показав 

можливість розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл хорового 

виконавства. Кожне подібне змагання між українськими хоровими колективами 

– це піднесення художнього рівня та вдосконалення виконавської майстерності 

хорових колективів України, що спрямовує на виховання високого 

професіоналізму мистецької еліти України, зміцнення творчих і особистих 

зв’язків серед хормейстерів та молодих людей, що обрали своїм фахом 

українських хоровий спів, усвідомлення ними хорового мистецтва, як корінного 

жанру української культури через відродження з небуття забутих пластів 

української духовності. 
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Савельєва Ганна Володимирівна,  
кандидат мистецтвознавства, доцент,  

хормейстер хору студентів  

Харківського національного університету мистецтв  

імені І. П. Котляревського,  

голова ПЦК «Хорове диригування»  

Харківського фахового музичного коледжу  

ім. Б.М. Лятошинського 

 

АКАДЕМІЧНИЙ КАМЕРНИЙ ХОР І 

МЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ПАЛКІНА:  

ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Питання взаємодії традиції і сучасності в контексті історико-

мистецтвознавчого аналізу залежать від тенденцій, що складаються у хоровому 

виконавстві. Одним із примітних явищ нашого часу є відродження конкурсного і 

фестивального руху в Україні, який ініціюють хорові регіональні центри та 

Всеукраїнське хорове товариство імені М. Леонтовича. Цінність таких проектів 

полягає у стимуляції виконавської практики, а також у зростанні інтеграції 

традицій і творчих надбань між провідними хоровими школами України (Київ, 

Львів, Одесса, Дніпро, Харків). 

Виконавська хорова школа як мистецька інституція призначена для 

виконання декількох функцій. Серед них – передача досвіду поколінь, регуляція 

балансу у межах відомої тріади «композитор – виконавець – слухач», функція 

збереження національного культурного простору, вдосконалення виконавської 

техніки. Специфіка виконавського досвіду не застаріває, на відміну від досвіду 

поколінь у суспільстві. Виконавські хорові традиції є кристалізованими 

виконавськими методами і принципами, точними рецептами настроювання 

такого складного інструменту як хор та інструментом трансляції культурних 

цінностей нації. 

Одними із характерних ознак харківської хорової школи є синтетизм і 

трансформація на рівні методики і практики. Так історично склалося, що 

корифеями харківської школи стали випускники магістральних хорових центрів 

країни – К. Греченко (Київ), З. Заграничний (Одеса), О. Перунов (Харків), 

Ю. Кулик (Москва), а також присутні творчі контакти на рівні «вчитель-учень» з 

П. Чесноковим, О. Вериківським, О. Свешніковим, Е. Кудрявцевою, 

Л. Венедиктовим та іншими видатними митцями. У харківській школі злилися 

високі досягнення майстрів хорової справи в адаптації до конкретних 

індивідуальних умов (специфіка виконавського складу, потреби слухацької 

аудиторії), що відбилося на методиці роботи з хором та репертуарній політиці. 

Репрезентант харківської хорової школи – Академічний камерний хор імені 

В. Палкіна Харківської обласної філармонії було засновано у 1980 році видатним 

українським хоровим диригентом, народним артистом України, лауреатом 
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Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, членом-кореспондентом 

АМУ, почесним громадянином м. Харків, професором В’ячеславом Палкіним 

(1935-2008). За час свого існування колектив пройшов два статуси – аматорський 

та професійний (1990), тричі змінив назву – від народного самодіяльного 

колективу (1984), згодом – камерного хору Харківської філармонії (1990) до 

Академічного камерного хору, який зараз носить ім’я свого засновника (2008). 

Поява цього колективу стала потужним явищем на тлі хорового 

виконавства Харкова, а згодом України, ставши візитівкою харківського 

академічного хорового виконавства. Рівень виконавської культури, репертуарна 

цінність, концертна активність, свій власний звуковий еталон стали 

увиразненням харківської хорової школи та гідно увінчали тривалий процес 

становлення харківської хорової культури. 

Більшість традицій, сформульованих засновником В’ячеславом 

Сергійовичем Палкіним, залишаються актуальними і на нинішньому витку 

розвитку. Сучасно адаптувались традиції щодо цілісного характеру хорового 

процесу; спрямування хорової методики на розкриття індивідуальності співака та 

до його власного самовдосконалення на користь колективу; акцент на 

популяризацію хорового класичного репертуару; ретельність та тривалість 

процесу роботи над хоровим твором. 

Проте в певному сенсі сучасний колектив, про який йдеться у доповіді, уже 

є іншим – творчі потреби слухача та хорового співака змінилися відповідно 

обставинам нашого часу. Це відбилося на репертуарній політиці – розширення за 

рахунок партитур у стилі постмодерну (твори В. Бібіка, В. Мужчиля, 

О. Щетинського, В. Рунчака, Ф. Мартіна, К. Пендерецького, А. Пярта та інших). 

Відбулася корекція звукового еталону, на основі якого можливо коригувати 

звучання для творів різних стильових напрямків від Й. С. Баха до постмодерна. 

Відбулася і реорганізація менеджменту – хоровий колектив співпрацює з 

європейськими імпресаріо та проводить гастрольну діяльність, що звісно також 

внесло зміни до репертуару (додався оперний жанр та сценічна подача). 

За останнє десятиліття колектив розширив свою інфраструктуру та відкрив 

ще одну категорію у своїй творчій місії – просвітницьку діяльність в ім’я свого 

засновника (концерти-меморіали, хоровий фестиваль PalkinFest, хоровий флеш-

моб тощо) які стали регулярними творчими проєктами. 

Академічний камерний хор сьогодні очолює відомий український диригент 

Андрій Сиротенко, учень В’ячеслава Палкіна, результативна творча діяльність 

якого дає підстави очікувати нові прочитання місії професійного хорового 

колективу, нові репертуарні вектори, продовження експериментів в області 

хорової звучності та розширення виконавського комплексу академічного 

хорового співу. Вже найближчим часом Україну очікує подія грандіозного 

масштабу – І Міжнародний фестиваль імені В’ячеслава Палкіна, у рамках якого 

заплановані хоровий марафон, майстер-класи, флешмоби та міжнародний 

конкурс хорових диригентів. 
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Отже, результати аналізу структури виконавської діяльності Академічного 

камерного хору Харківської філармонії імені В’ячеслава Палкіна дають підстави 

констатувати позитивні тенденції синтезу традицій, сучасності та перспектив. 

Хоровий колектив і його художній керівник демонструють високий потенціал 

діалогу мистецьких масивів минулого і сучасного, і, власне, той рівень 

культурної наступності, де органічно поєднані виконавсько-методичний 

комплекс і художня творчість. 
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СПЕЦИФIКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ  

ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ 
 

Формування конкурсно-фестивальних програм – один з найважливіших 

стратегічних чинників в підготовці до участі в творчому змаганні; це презентація 

обраної концепції в діяльності колективу чи виконавця. Іншою мовою, 

спеціальне програмування виступу, спільно з високоякісним виконавством, 

забезпечує успіх і визнання в будь-якому конкурсно-фестивальному заході. 

Яким же повинен бути конкурсний репертуар колективу? – Перш за все, 

керівник повинен визначити рівень підготовки своїх хористів, загальний 

виконавський рівень всього хору, передбачати терміни початку конкурсу та 

темпи розучування нового матеріалу, врахувати поточні та перспективні 

виконавські можливості колективу. Після цього необхідною умовою є коректний 

відбір репертуару, який би відповідав вимогам конкурсно-фестивального заходу, 

вказаним виконавським параметрам та відображав художньо-естетичні інтереси 

хору. 

Конкурсно-фестивальний репертуар хору має характеризуватися не тільки 

його змістовністю і художніми достоїнствами, що само собою зрозуміло, але і 

рядом інших суттєвих чинників. Головні з них: актуальність, доступність, 

різноманітність, переконливість.  

https://hor.com.ua/
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Актуальність репертуару (і не лише конкурсного, але й концертно-

поточного) підтримується вмілою і розумною побудовою програми: відомо, що 

навіть найцікавіші твори «заспівуються», якщо їх безперервно і довго виконувати. 

Ось чому репертуарна політика в цілому, та конкурсна зокрема повинні 

продумуватись керівником з великою ретельністю. 

Доступність репертуару забезпечується відповідністю до художньо-

технічного розвитку хору, тому при складанні репертуару обов'язково слід 

враховувати не лише амбіційні спрямування диригента, але й кількісний склад 

хору та його якісний стан. Виконання надскладних творів, прагнення до 

популярного репертуару – «хорових хітів» – за відсутності необхідних умінь 

призводить до недосконалого виступу, закріплення інтонаційних, ритмічних та 

ін. помилок, виховує поблажливе ставлення до неякісного виконання. По-перше, 

робота лише над складним репертуаром вимагатиме постійного максимального 

напруження слуху, уваги, голосу, що неодмінно призведе до надмірної втоми 

учасників хору: по-друге, інтерес до музичної діяльності буде поступово згасати, 

тому що, не досягнувши потрібних результатів, своїх «маленьких вершин», не 

отримають повного задоволення від своєї діяльності. Тому в хоровому репертуарі 

обов'язково повинні бути твори, які не становлять великої складності виконання 

для даного колективу. 

За вимогами багатьох конкурсів та фестивалів частина репертуару має бути 

представлена з композицій «авторів своєї країни», з авторських обробок і 

перекладень; також прикрашають конкурсний репертуар маловідомі або забуті, 

але цікаві твори. 

Відповідно конкурсно-фестивальний репертуар творчого колективу 

складається, з урахуванням всього вищезазначеного, але все ж таки «дорожним 

вказівником» стає виконання репертуарних вимог. Серед найбільш поширених 

вкажемо: включення в виступ хору творів композиторів різних епох, сучасних 

композиторів, композиторів своєї країни, регіону, обробки народних пісень 

(вітчизняних, інших народів), духовні піснеспіви. 

Наявність вимог щодо обов'язкового твору дає можливість конкурсантам 

оцінити передбачаємий виконавський рівень заходу та презентувати власний 

художньо-інтонаційний образ твору. Зазвичай цю вимогу щодо обов’язкового 

твору використовують іменні фестивалі-конкурси, наприклад: хоровий конкурс 

ім. М. Леонтовича, де обов'язковою умовою для участі є виконання творів 

Леонтовича. Це дозволяє краще виявити рівень колективу. Наявність 

обов'язкового твору надає фестивалю-конкурсу значущості, та підкреслює статус 

професійного. Деякі конкурси, залучаючи до себе широке коло учасників, 

воліють зберігати високий професійний рівень та вимогливість. 

Вони пропонують учасникам кілька ступенів труднощів, наприклад: I 

ступінь – з обов'язковим твором і II – без обов'язкового твору та ін. 

 Нерідко в репертуарній програмі оргкомітет вимагає обов'язкове 

виконання твору композитора епохи бароко, ренесансу, романтизму, 

вітчизняного автора. І, зазвичай, вказують обов'язкове виконання твору без 
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супроводу. Якщо фестиваль-конкурс дуже складний і проходить в кілька турів, 

то обов'язковий твір в кожному турі різний. 

Таким чином, наголосимо, що підбір конкурсно-фестивального репертуару 

– це складне, багатопланове завдання керівника хору. Малий досвід роботи з 

хором часто не дозволяє керівнику правильно визначити, що може хор виконати 

на належному виконавському рівні, а що йому поки що недоступне. Коректний 

підбір репертуару залежить і від знання керівником хорової літератури. Чим 

глибше і ширше ці знання, тим більше можливостей у керівника колективу 

правильно підібрати потрібний і цікавий репертуар.  

Відрізняються своєю концептуальною стрункістю конкурсно-фестивальні 

програми, які сформовані за тематичним принципом. Вибір тематики може бути 

дуже різним: це програми соціальної спрямованості (наприклад, образ жінки в 

музиці), орієнтовані на духовну або популярну хорову музику, створення 

творчого портрета окремого композитора (часто в контексті його сучасників) і 

т.д. 

Найцікавішою і інтригуючою частиною програми будь-якого серйозного 

музичного фестивалю є прем'єра. Під терміном «світова прем'єра» позначається 

абсолютне перше виконання, а ось «українська прем'єра» передбачає перше 

виконання в Україні. 

Обробки народних пісень – один з важливих пластів репертуару. При 

виборі пісенного фольклору висувається ряд завдань: як донести до слухача 

первозданну чистоту народної пісні і в той же час не перетворити його в 

застиглий меморіал? І як розчути живе дихання народної пісні, презентувати її в 

сучасній обробці, якими виразними засобами наблизити її до сьогоднішнього 

слухача? – Спроба відповісти на ці питання буде потребувати окремої 

розгорнутої дискусії, і відповідь остаточна не буде знайдена, оскільки це не 

можливо: в питанні прочитання художнього тексту твору завжди концентрувати 

увагу буде постать інтерпретатора. 

І ще одне серйозне питання, яке стоїть перед виконавцем-інтерпретатором: 

чи потрібно театралізувати пісню, адже захоплення фольклорним театром, під 

впливом пануючої шоу-культури, стало масовим. 

Що робити, щоб не «переступити поріг», щоб театралізація не виглядала 

навмисною, «навченою»? – «Порадитися» з самою піснею: в нотному тексті 

міститься та міра, яка не дозволить чуйному інтерпретатору звернути пісню в 

«ілюстрацію», або – що ще гірше – інсценування. Способи інтерпретації, 

виконавська манера, саме ставлення до виконуваної музики – все це повинно 

змінюватися в залежності відь образів та смислів, що є в пісні і що хоче «сказати» 

виконавець, і в цьому теж проявляється життєздатність фольклору. 

«Театрально-хорова вистава» як виконавська концепція, на нашу думку 

може бути розглянута в єдності і взаємодії композиторського і виконавського 

текстів, тобто, як вид творчої діяльності, що передбачає прочитання, осмислення, 

інтерпретацію, виконання і зворотній зв’язок (слухацьку реакцію). Створення 

хорового театру засновано на новому типі інтонаційно-театралізованого 
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мислення, на музично-режисерському підході композитора і диригента-

інтерпретатора, і, в ідеальному варіанті, буде втілюватися універсальними 

співаками-акторами. Можливо такий підхід буде формувати наступну тематику 

для педагогічних, хорознавчих, наукових розвідок. 

Як ми зазначали вище, в поточному та конкурсно-фестивальному 

репертуарі хорового колективу обов'язково повинні бути твори сучасних 

композиторів. Освоєння сучасної музичної мови має певні виконавські труднощі, 

головну причину яких вбачаємо в інерції нашого музичного мислення, 

вихованого на музиці XIX століття. І звичайно, дуже важливо говорити про 

значимість виконання творів a cappella, які є обов'язковими на будь-якому 

фестивалі-конкурсі. 

Таким чином, проблема конкурсно-фестивального репертуару є одним з 

основних питань не тільки у вихованні хорового колективу, а й в успішній 

концертної та фестивально-конкурсній діяльності. Можна стверджувати, що у 

вдало підібраному репертуарі лежить 50% успішності хору. 

Після складання програми на конкурс-фестиваль або концерт важливим 

стає наступний крок – це виконання твору, виконавська інтерпретація. Особливо 

важливим стає виконання обов'язкових творів та «прем'єр», де немає 

сформованого «еталону» звучання. 

Більш того, розглядаючи положення різних фестивалів та конкурсів можна 

з’ясувати, що інколи має місце спеціальна виконавська відзнака, як приз «за 

художню інтерпретацію сучасного твору». 

Виконання музичного твору, інтерпретація авторського тексту – процес 

складний і суперечливий. У ньому переплітаються уява і мислення, свідоме й 

інтуїтивне, оригінальне і запозичене, емоційна захопленість і кропітка праця. 

Інтерпретація є підсумком пізнання твору в різних аспектах, його 

розшифровкою за допомогою різних «кодів». Для створення високохудожньої 

інтерпретації хоровий диригент повинен мати достатній обсяг музично-

теоретичних і спеціальних знань, зокрема, конкретні знання у галузі історичного 

розвитку музичних стилів і засобів, хорознавства, а також володіти музичною 

сприйнятливістю, художнім чуттям, інтуїцією, без яких неможливо знайти вірне 

художнє рішення. 

Особливу роль в прем'єрному показі, а значить і в народженні того чи 

іншого твору, грав і, що не менш важливо, грає донині, якісний склад виконавців-

однодумців, фактично співавторів композитора. Отже, умовно процес творчої 

співпраці композитор – виконавець (в нашому випадку – диригент-хормейстер) 

можна розділити на три періоди: 

• Перший період – це ообиста робота хормейстера над текстом. Тут 

визначаються, з’ясовуються та редагуються видимі авторські помилки (описки, 

опечатки); проектуються можливі технічні рішення задач, пов'язані з наступним, 

репетиційним, етапом роботи над твором: орфоепія (в співі), ритмічний ансамбль, 

динаміка, поліфонічні прийоми і ін. 



64 
 

• Другий період – репетиційний, де в процесі розучування стають явними 

виконавські особливості, труднощі, «пропозиції по удосконаленню». На 

узгодження цих питань витрачається багато часу, оскільки кожне виправлення 

або доповнення вимагає осмислення і може бути перевірено тільки в реальному 

звучанні і при програванні на інструменті (тут і голос, і оркестр, і хор можна 

розглядати як звучний інструмент).  

• Третій період – це саме виконання (або ж запис) твору. Визначальними 

тут є виключно агогічні відступи, що виникли в репетиційний період і пов'язані 

безпосередньо з творчим осмисленням того, що відбувається на сцені. Звісно ж, 

що ніякі інші відступи від авторського тексту, крім агогічних, на цьому етапі вже 

неможливі. 

І, якщо перший і другий періоди допускають варіантність тих чи інших дій 

виконавця, то на третьому такі дії виключені. Від послідовності і взаємодії всіх 

періодів залежить народження і подальше творче життя нового твору. 

Саме ці хормейстерсько-редакторські зміни в партитурі і їх реалізація під 

час репетиційного процесу, а, в кінцевому підсумку, під час концертного 

виконання створюють необхідний автором образ. 

 

 

 

Сухецька Оксана Валеріївна,  
старший викладач,  

керівник студентського жіночого хору «Юність»  

кафедри музикознавства  

та вокально-хорового мистецтва,  

керівник «Молодіжного камерного хору»  

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

 

ВІРТУАЛЬНИЙ ХОР ЯК ОДИН З ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ХОРОВОГО 

ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Зважаючи на сучасні, не надто сприятливі, умови для розвитку хорового 

виконавського мистецтва, у традиційному форматі, перед хормейстером стоїть 

завдання пошуку нових, гнучких підходів до роботи з хоровим колективом. Мова 

йде про явище віртуального хору, як новітнього вектору розвитку сучасної 

хорової творчості, доцільність його створення та творчої реалізації. 

Сьогодні, вже чи не кожен практикуючий хорист та хормейстер брали 

участь у віртуальному хорі у якості артиста чи диригента. Тому, інтерес до даного 

явища продовжує стрімко зростати, що відображається у науковому доробку 

дослідників: Є. Бондар [1], О. Оленіної [3], Л. Тарапати-Більченко [7] та інших. 

Зокрема, у статті «Віртуальний хор: окремі питання теорії і практики (до 

постановки проблеми)», яка належить автору даних тез, відображено покрокову 

інструкцію реалізації творчого проєкту [6]. 
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Слід зауважити, що одним із основних етапів роботи, перш за все, є – 

створення такого ресурсу, який забезпечить майбутнього артиста віртуального 

хору всіма необхідними матеріалами для успішної реалізації віртуального 

артефакту. Контент такої хмарної платформи має містити вичерпну інформацію, 

а зокрема: вокальні вправи, розспівки, цінні поради щодо роботи зі звуком, 

роз’яснення виконавських особливостей відтворення тих чи інших нюансів тощо. 

Нижче визначимо, яких саме етапів роботи з хором торкнулися зміни, 

пов’язані із переходом репетиційної та презентаційної хорової виконавської 

діяльності з емпіричної реальності до віртуальної і сформулюємо змінне та 

незмінне у поняттях «хор» і «віртуальний хор». 

До цілком незмінного, на нашу думку, слід віднести наступне: 

- віртуальний хор залишається організованим творчим колективом 

співаків, основною метою виконавської діяльності якого є – ідейно-художнє і 

естетичне виховання народу. 

До змінного належать наступні категорії: 

- шлях досягнення у хоровому звучанні суворо врівноваженого 

ансамблю, точно вирівняного строю та чітко вивірених художніх нюансів; 

- чисельність хору. Віртуальний хор може в рази перевищувати 

кількісний склад будь-якого хору реального; 

- реальність, у якій знаходиться хоровий колектив у процесі творчості: 

емпірична або віртуальна; 

- акустичні умови, у яких перебуває кожна хорова одиниця, у момент 

виконання: єдині – для хору реального, а різні – для віртуального; 

- спосіб передачі звуку хористами: безпосередньо чи за допомогою 

сучасних інформаційних технологій; 

- утворення загального хорового звучання: в момент виконання чи 

шляхом залучення сучасних інформаційних технологій, зокрема: комп’ютерної 

техніки, комп’ютерних програм, на кшталт: Celemony Melodyne, Steinberg Cubase, 

Adobe Audition і їх аналогів; 

- досягнення ансамблевого звуку й інших елементів хорового звучання: 

у реальному хорі – силами хористів під керівництвом диригента, а у віртуальному 

– засобами сучасних інформаційних технологій, зокрема: комп’ютерної техніки, 

комп’ютерних програм, зазначених вище; 

- певних змін зазнає і явище партитури: для виконання своєї партії 

артист віртуального хору повинен мати не лише хорову партитуру, чого було би 

достатньо для співу у реальному хорі, а й запис цілої партитури, щоб мати змогу 

записати власний трек у визначеному метроритмі. 

- момент оцінювання диригентом і слухачем не є одночасним, як в 

умовах живого виконавства; 

- зміни в жанрі хорового виконавства з точки зору окремих факторів, 

які, на нашу думку є вирішальними, а саме: соціально-історична обстановка, 

фактор місця та умов виконання музичного твору, застосування ефекту 

імерсивності. Змінюються умови взаємодії диригента з виконавцями і слухачами. 
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Упродовж останнього року-півтора, даний напрямок отримав широке 

розповсюдження в усьому світі. Реалізація віртуального проєкту від ідеї до 

презентації – це багатоетапний творчий процес, що вимагає значного розширення 

компетентностей хористів, а тим більше – керівника хорового колективу. 

Віртуальний хор, як актуальний феномен сьогодення, потребує подальших 

практичних і наукових розвідок. 
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директор Мистецької хорової школи 

 ім. Стефана Крижановського м. Одеси,  

здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії  

Одеської національної музичної академії  

імені А.В. Нежданової.  

Науковий керівник –  

доктор мистецтвознавства,  

професор С.В. Осадча 

  

ТВОРЧИЙ ХОРОВИЙ ПРОЕКТ – ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ «ЩЕДРИК» 

ЯК СУЧАСНА ФОРМА КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

«Все починається з хору!»  

С.К.Крижановький 

 

 Перша в Україні дитяча диригентсько-хорова школа – це яскравий зразок 

втілення творчого проекту який було започатковано в 1966 році видатним 

хормейстером С.К.Крижановським при підтримці майстра хорового співу – 

Д.С.Загрецького . (1) Вона була створена за прикладом школи, яка існувала при 

Московському хоровому училищі та її метою став всебічний музичний розвиток 

https://www.visnik.org/pdf/v2016-02-18-olenina.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/768325.pdf
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дітей, юнацтва та підготовка висококласних співаків для подальшого навчання в 

музичних середніх та вищих навчальних закладах.  

Підсумком кропіткої та натхненної роботи С.К.Крижановського став 

дитячий хоровий колектив «Кантилена» – який був творчою хоровою 

лабораторією маестро. Він може вважатися яскравим прикладом еталонного 

звучання дитячого хору та безперечної майстерності його творця натхненника.  

Але це була тільки одна грань його таланту . До цього ще можна додати 

його роботу в якості аранжувальника, методиста, упорядника хрестоматій 

репертуару дитячого хору під назвою «Співає «Кантилена»». Він також працював 

викладачем спочатку в Одеському музичному училищі ім.К.Ф. Данькевича, а 

потім в Одеській державній консерваторії ім.. А.В.Нежданової на кафедрі 

«Хорове диригування». Але все ж таки «Кантилена» стала його ділом довжиною 

в життя. Їй він присвятив себе цілком, без залишку – як справжній художник.  

 Справа маестро живе – творчий імпульс, який було надано Крижановським 

надихає педагогічний колектив вплітати в традиції сучасність, використовувати 

та трансформувати набутий досвід, активно опановувати новий репертуар та 

шукати нові цікаві форми роботи.  

 Однією з таких форм став творчий проект Всеукраїнський різдвяний 

фестиваль хорового співу «Різдвяний щедрик» у рамках якого проходила 

Міжнародна методично-практична конференція «Традиції та інновації хорової 

виконавської школи. Їх застосування у системі позашкільної мистецької освіти 

дітей». В 2019 році проект було створено для проведення наживо та метою заходу 

був не тільки виступ колективів , а й можливість учасників дійства активно 

спілкуватися, обмінюватись досвідом, підтримувати творчі контакти. Основною 

трудністю цього проекту – це було балансувати між тим, яке було бачення 

проекту у організаторів і як він може реалізовуватися. Весь час оргкомітет 

«Різдвяного щедрика» працював зі зворотнім зв’язком – із тим, як люди реагують, 

що їм зручно, що не підходить, що не працює. Налагодження цього процесу 

потребувало часте внесення суттєвих змін. Результат першого проекту був 

відмінний – 27 колективів. Більше 300 учасників фестивалю, позитивні відгуки 

від слухачів та гостей концерту, подяки за зразкову організацію заходу від 

учасників. Після вдалого дебюту було ясно, що такі зустрічі мають право на 

подальше творче життя. 

Нажаль, в останні роки весь світ живе та працює в умовах жорсткого 

обмеження живого спілкування, тому свою творчу активність ми вимушені 

переносити у дистанційну площину. Але умови карантину не стають 

перешкодою для яскравих культурно-мистецьких подій. У зв’язку з 

неможливістю проведення фестивалю наживо, було прийнято рішення провести 

творчий хоровий проект-фестиваль «Щедрик» в онлайн форматі, до якого могли 

б долучитися всі любителі хорового співу. Наш проект фокусувався фактично на 

двох заходах – конференції та безпосередньо хоровому фестивалі. Це була наша 

наскрізна стратегія – із самого початку ми вирішили, що підхід до формування 

команди оргкомітету буде модульний. Вся організація заходу була розподілена 
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на декілька секторів-модулів за роботу з якими відповідали викладачі школи, які 

діяли в ядрі команди, – вони були залучені до розробки програмних концепцій, 

організації заходів, PR -стратегії. Всі етапи проекту було підготовлено та 

реалізовано без залучання додаткових ресурсів, тільки силами організаторів 

заходу.Однією з позитивних сторін такої підготовки стало вимушене опанування 

деяких нових компетентностей, які розширили знання та практичні уміння в 

сфері комп’ютерних технологій – програми відеоредакторів для обробки та 

монтажу відео матеріалів, робота з друкарською програмою «Adobe Photoshop» 

для підготовки афіш, буклетів,дипломів та ін., активно використовувався сервіс 

Гугл (робота з гул диском, поштою) для обробки заявок та зворотнього зв’язку з 

учасниками.  

Окремої уваги заслуговує тема модерації. Модерація – регулярний 

моніторинг одним модератором або групою дотримання правил спілкування на 

конкретній площадці у мережі чи офлайні, які установив власник чи 

адміністратор ресурсу на конференціях модератор крім дотримання правило 

координує робочий процес.(3) Під час проведення конференції, яка була в ефірі 

біля 4 годин, викладачі самостійно модерували роботу учасників конференції, 

підтримували зворотній зв’язок з виступаючими, відповідали на питання в чаті, 

вирішували технічні проблеми, що виникали під час трансляції . Отже технічна 

підготовка до фестивалю стала дійсно інформальною освітою для викладачів та 

найкращими «курсами підвищення кваліфікації» . 

Також до положення хорового фестивалю та конференції було внесено 

деякі зміни, так наприклад була обмежена кількість учасників – слухачів 

конференції у зв’язку з кількісними обмеженнями платформи Zoom. Представити 

доповідь можливо було «наживо» та у записі. Фестивальний виступ кожного 

колективу також було представлено відеозаписами з дотриманням певних 

технічних вимог. Важливими вимогами до системи стали її надійність, пропускна 

спроможність інтернет –каналів, простота створення та розміщення інтернет-

контенту, доступність сервісів для учасників та гостей фестивалю. 

Так виходячи з екстремальних умов пандемії, на платформі Zoom та на 

каналі YouTube викладачами Мистецької хорової школи .м.Одеси ім. 

С.К.Крижановського було організовано єдиний можливий вид трансляції 

конференції та фестивалю з використанням дистанційних технологій. Безперечно 

ситуація що склалася стала стресовою для всіх учасників, проте з впевненістю 

можна констатувати що проведений фестиваль практично в експериментальному 

режимі виявився не гірше, а в деяких моментах навіть перевершив традиційну 

форму за результатами.  

Так завдяки можливості віддаленого доступу географія учасників 

конференції розширилася практично до всієї території України та вийшла за її 

межи (побажав взяти участь доповідач з Греції). А у фестивальному виступі взяли 

участь 79 хорових колективів різних за виконавськими можливостями, віком та 

зі всіх куточків України.  
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Останній контрольний етап реалізації проекту «Різдвяний щедрик» – 

рефлексія. На цьому етапі було організовано «кругли стіл», під час якого 

організатори проекту обмінялися враженнями, проаналізували, що вийшло, а що 

ні. У ході круглого столу було виявлено низку проблем, які виникли в процесі 

втілення проекту та запропоновано способи їх вирішення. А також намічені 

подальші цілі та завдання-шукати нові шляхи вдосконалення діяльності, нові 

інноваційні формули залучення ресурсів, продовжувати рух вперед незважаючи 

на всі труднощі. 
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МЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Наприкінці ХХ ст. композитори плідно впроваджували фольклор у 

професійне музичне мистецтво. Це сприяло розширенню жанрової палітри, 

застосуванню нових музично-виразних засобів і прийомів та виникненню 

індивідуальних авторських стилів. Передувало появі цієї тенденції у творчості 

видатних митців сьогодення відродження прадавніх фольклорних джерел у 

представників «нової фольклорної хвилі», до якої належать такі знакові постаті 

українського мистецтва, як Л. Дичко, Є. Станкович, Ю. Алжнєв, В. Стеценко та 

ін. Вони створювали авторські мелодії на старовинні тексти, схожі за 

інтонаційною сферою на етнічні мотиви та інтонації, оздоблювали їх сучасними 

гармоніями, ритмами, що сприяло появі нового жанру – авторської хорової 

обробки a cappella на народні тексти. 

У творчості сучасних композиторів сформувалися такі прийоми 

застосування музичного фольклору як цитування з подальшим розвитком або 

проникнення національного елементу до авторського методу і творчого стилю 

митця. Композитори сприймають фольклор як цілісну, самодостатню систему і 

використовують систему художнього фольклорного мислення як спосіб 

https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/project-management/lecture-17-2
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/project-management/lecture-17-2
https://www.calltouch.ru/glossary/moderatsiya-chto-eto-takoe-i-gde-primenyaetsya/
https://www.calltouch.ru/glossary/moderatsiya-chto-eto-takoe-i-gde-primenyaetsya/
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розкриття художнього змісту. Автори спрямовують сучасні засоби виразності на 

стильові та жанрові особливості фольклору, а сам фольклорний матеріал оновлює 

ці виразові засоби. 

У кандидатській дисертиції «Феноменологія музичної обробки (на 

матеріалі хорових творів українських композиторів ХІХ–ХХ ст.)» І. Коновалова 

наводить різні жанрові моделі хорової фольклорної обробки: «оновлена 

традиційна, «ускладнено-стильова», «обробка-концепція» (за методом вільного 

цитування мелосу) та «фольклорна стилізація» (за нецитатним методом 

використання народнопісенного тематизму)» [1, 235]. 

Виходячи з цієї концепції, О. Некрасов, наприклад, демонструє 

ускладнено-стильову модель фольклорної обробки («Ой, виходьте, дівчата», 

«Розкопаю я гору»). Його хоровий цикл «Пісні з Волині» є зразком стилізації 

українського фольклору, про що свідчать сольні заспіви, перемінні розміри, 

народно-підголоскова поліфонія, фермати в кінці фраз тощо. А І. Шамо в хоровій 

опері a cappella «Ятранські ігри» застосовує «фольклорну стилізацію» (за 

нецитатним методом використання народнопісенного тематизму). Той самий 

метод використовує Л. Дичко в кантатах «Чотири пори року» і «Червона калина». 

Вона відтворює жанри, атмосферу виконання з наближенням до першоджерел. 

Хоровий цикл «Співомовки» Ю. Алжнєва побудований також на «фольклорній 

стилізації». В. Бібік звертається до народних традицій на інтуїтивному рівні. Тут 

національне проявляється за типом інтонаційного мислення та духовності в 

роботі з фольклорним матеріалом (кантата «Дума про Довбуша»). 

До ускладнено-стильової моделі хорової фольклорної обробки звертається 

В. Стеценко, обираючи прадавні національні тексти і створюючи авторські 

мелодії, стилізовані під народну систему інтонації («Сади мої, сади зелененькі», 

«Ой, на горі вогонь горить», «Стоїть явір»). 

Модель хорової «обробки-концепції» обирав для хорових обробок 

Л. Колодуб. Вони відрізняються гармонічним і колористичним багатством, 

синтезом класичних і сучасних принципів опрацювання фольклорних зразків 

(«Зашуміла ліщинонька», «Де тепер мені погуляти», «По опеньки ходила»). 

Для індивідуального стилю М. Скорика характерна сучасна «ускладнено-

стильова» модель фольклорної обробки. За приклад слугує обробка «Хиляються 

ворота». Для композитора властивим є незмінна мелодія у соліста («Шуміла 

ліщина»), а хоровий супровід оновлюється у гармонічному, ритмічному і 

тембральному відношенні; застосовує сучасну гармонію з первинною мелодією 

[2, с. 92]. 

Фольклорній творчості Г. Гаврилець притаманна ускладнено-стильова 

модель. Композиторка поєднує національну символіку і власну інтерпретацію 

народних першоджерел. Т. Сухомлінова зазначає, що для її творчості притаманні: 

використання форми мелодія-остинато, музична та вербальна репризність, 

хорове crescendo, твори мають переважно варіаційну форму («Зайчику», «Ой на 

горі льон», «Веснянка») [3, с. 125]. 



71 
 

Окрім українських композиторів, до жанрів обробки та аранжування 

зверталися хормейстер-практики, продовжуючи цим традиції М. Лисенка, 

К. Стеценка, О. Кошиця, М. Леонтовича. Знаючи можливості керованих ними 

хорових колективів і відчуваючи природу народної пісні, хорові диригенти у 

співпраці з виконавцями «створюють» обробки та аранжування. Це «Оріхове 

сіделечко», «Ой у полі верба» Ю. Кулика, «Різдвяна колискова» О. Тарасенка, 

«Реве та стогне Дніпр широкий» Н. Бєлік, «Щедрівка», «Коза» А. Сиротенка, 

коломийка «Чіді-ріді» М. Гобдича та ін. 

Таким чином, фольклорне мислення на сьогодні сприяє появі нових жанрів 

хорової обробки українських народних пісень, характеризується створенням 

самобутніх, оригінальних творів для хору на народні прадавні тексти. 
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Ненсі Телфер – канадська композиторка, хорова диригентка, яка була 

запрошеним диригентом у багатьох провінційних, національних і державних 

організаціях Канади і США. Протягом багатьох років вона проводить майстер-

класи з вокальної постановки як для хорових диригентів, так і для співаків. 

Ненсі Еллен Тельфер (в дівоцтві Ліндсі) народилась у місті Брамптон в 

провінції Онтаріо 8 травня 1950 року. Н. Тельфер здобула освіту в Університеті 

Західного Онтаріо під керівництвом Джека Беренса, Кеннета Брея, Пітера Пола 

Копровскі. Н. Тельфер почала писати композиції постійно починаючи з 1979 

року. Ці роки були плідними та станом на 2004 рік вона написала понад 300 

творів. Композиторка найбільш відома своїми духовними і світськими хоровими 

творами [1].  
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Хорові твори Н. Тельфер вирізняються жанровим різноманіттям і 

особливими стильовими рисами. Наведемо найвідоміші хори Н. Тельфер : «The 

Blue Eye of God», «Butterfly», «High Flight», «Magnificat», Missa Brevis», 

«Requiem Aeternam», «De Profundis», «From quiet winter skies», «The Journey», 

«Noel!», «When the Spirit Dances», «Triune» та ін. [2, c. 9-17]. Н. Тельфер вважає, 

що вся музика повинна радувати вуха, захоплювати уяву розуму і живити душу. 

Її музика затребувана виконавцями в багатьох країнах і видана в Канаді, США та 

Європі. Серед особливо успішних композицій Тельфер виділяє її Missa Brevis і 

De Profundis, які часто виконують на міжнародних хорових конкурсах. 

Н. Тельфер є членом суддівської колегії на Всесвітній хоровій олімпіаді 

2000 року в Лінці (Австрія), і на Міжнародному хоровому фестивалі в Ріва-дель-

Гарда, (Італія). Вона проводить викладацькі семінари та лекції про музику 

взагалі, про композицію, хорове мистецтво, гігієну голосу в різних країнах 

Європи, Азії, Австралії, континенту Америки, Африки. Отримала відзнаку 

почесного дипломанта у Канадській національній музичній консерваторії у 2004 

році. Також Тельфер є співробітником Канадського музичного центру.  

Велику частку у діяльності Н. Тельфер займає викладацька та диригентська 

діяльність. Нею розроблено багато методичних посібників з основ співу 

диригування, та роботи з хором. Розглянемо її основні методичні посібники та 

книги: 

1. «Singing High Pitches with Ease» («Співаємо високі ноти з легкістю»). 

Призначена для диригентів та викладачів постановки голосу. Поєднуючи знання 

голосу з вокальною психологією, на думку Н Тельфер, можна змінити звучання 

хору чи окремого голосу. Робота включає поради, щодо початку та закінчення 

звучання на високій ноті, виконанню довготривалих високих звуків, дитячих 

голосів та багато іншого.  

2. «Singing In Tune» (Спів мелодії). У цій книзі Н. Тельфер намагається 

допомогти вирішити проблему інтонації в хорових колективах. Досліджуючи 

причини неточної інтонації, Ненсі Тельфер пропонує стратегії та заходи для 

подолання проблем.  

3. «Successful Performing» (Успішні виступи). Ця робота Н. Тельфер 

допомагає хорам досягти високих стандартів виконання. Стислі та надихаючі 

щотижневі уроки забезпечують навчання різноманітним технічним та виразним 

навичкам. У книзі програма та поради розраховані на два роки. 

4. «Successful Performing. Teachers Edition» (Успішні виступи. Видання для 

викладачів). Ця робота є версією попередньої, але розрахована на аудиторію 

викладачів допомагає хорам досягти високих стандартів виконання. Видання для 

диригентів надає невичерпну інформацію про ідеї творчих репетицій, 

інтерпретації творів та варіації концертних виступів. 

5. «Successful Sight-Singing Book 1» (Успішний спів по нотах. Том 1. 

Диригентська редакція). Ця книга містить вправи, які поступово розвивають 

основи ритму та висотності, а також такі навички, фразування. Використовуючи 
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лише п’ять-десять хвилин кожної репетиції, ця методика дозволить досягнути 

високих результатів.  

6. «Successful Sight-Singing. Book 2» (Успішний спів по нотах. Том 2). 

Другий том попереднього видання. Його можна використовувати з церковними 

чи шкільними колективами, зі студентами на сольному співі. якщо перший том 

написаний більше для початківців, то другий більше для старшої середньої 

школи і аж до до університетського рівня.  

7. «Successful Sight-Singing. Book 2 – Conductor's Edition» (Успішний спів 

по нотах. Том 2. Диригентська редакція). Та сама книга, але призначена для 

викладачів та диригентів, містить більше методичних порад. 

8. «Successful Warmups Vol 1» (Успішні розспівки. Том 1). Ця книга 

покликана поліпшити якість звучання хору за допомогою систематичного 

методу, запропонованого Н. Теллфер. Кожне заняття охоплює різні аспекти 

вокальної підготовки, пояснюється мета кожної вправи. Покрокова інструкція, 

поради та чіткі ілюстрації допомагають співакам виробити правильні звички 

завдяки голосовому контролю.  

9. «Successful Warmups Vol 1 – Teacher's Edition» (Успішні розминки Том 

1. Видання для вчителя). Видання для диригента містить детальний план 

реалізації комплексної програми вокальної постави за допомогою розспівок.  

10. «Successful Warmups Vol 2 – Teacher's Edition» (Успішні розспівки. Том 

2. Видання для вчителя). Продовження методичних розробок, хорових та 

вокальних розспівок. Це видання для диригента містить велику діагностичну 

діаграму на якій перераховані проблеми постановки голосу, можливі причини та 

вибір засобів вирішення проблем. 

Отже, творчість представниці канадської музики – Ненсі Теллфер є 

великою скарбницею знань в різних галузях музики, науковій та просвітницькій 

діяльності, активній виконавській та педагогічній праці як диригентки хору та 

оркестру, викладачки з вокалу, лікаря-фоніатора. Вона не композитор-теоретик, 

вона – практик. І саме це вирізняє її з поміж багатьох композиторів сьогодення. 
Література: 
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магістрант кафедри хорового диригування  
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 імені І.П. Котляревського  

Науковий керівник – 
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ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ДЖ. ЛІВІТТА У САКРАЛЬНОМУ ВИМІРІ 

СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

 

Духовна музика і її виконання займає особливе місце в американському 

суспiльстві. Хорове музикування в Америці було характерним для релiгiй і 

традицiйно впливало на розвиток саме хорового спiву. Такі композитори ХІХ – 

ХХ ст., як Е.М. Чейні, Н.Т. Берлі, Г.В. Паркер, С. Віннер (A. Cheney, N. Burley, 

H. Parker та ін.) зробили помiтний вплив на духовну музику Америки. Їх музика 

була дуже популярна протягом життя, вони ввели в ужиток гiмни, свiтліші за 

характером, нiж традицiйні, а також почали використовувати музичний супровiд 

при виконанні церковних гiмнів. 

Композиторська школа Америки на протязі тривалого часу постiйно 

вiдчувала на собі вплив композиторів, які отримали освiту в Європі і потiм 

переїхали в США. Таким чином, формувалася американська композиторська 

школа, яка ще протягом багатьох наступних років залишалася в рамках духовної 

музики. Великий вплив на її формування справила пуританська і протестантська 

iдеологія (якої дотримувалися вихiдці з Європи, переважно Англiї). Саме в 

церковній музицi виник перший жанр американської національної музики – 

пуританський хорал. Ще однією складовою музичного мистецтва США є різні 

види і форми афроамериканської культури, «саме вихідці з африканських країн 

мали значний вплив на мистецтво країни, що сприяло формуванню самобутності 

її художньої культури. У їхньому середовищі виникли найоригінальніших 

музичні жанри Північної Америки: спірічуел, блюз, регтайм і народився на їх 

основі джаз» [1, c. 11]. 

Хорова музика американських композиторів написана переважно на 

духовні тексти, – вона являє надзвичайну рiзноманiтність жанрово-

композиційних рiшень і знаходиться у рiчищi основних тенденцiй хорового 

мистецтва другої половини ХХ століття – «нової сакральностi».  

 «Нова сакральність» у творах американських композиторів проявилася у 

музичному стилю. Композитори свiдомо звертаються до засобiв виразностi 

музики Середньовіччя, Ренесансу, Бароко, таких, як, – повторнiсть атематичностi, 

використання риторичних фiгур. Завдяки цьому досягається сумарний ефект 

медитативностi, внутрiшньої стриманостi та глибокої зосередженостi.  

Серед вiдомих американських композиторів, чия творчiсть зiграла важливу 

роль у розвитку вищеназваних тенденцiй сучасного хорового мистецтва США, 
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слід назвати наступних: Джон Карло Менотті, Домінік Ардженто, Стівен Коллінз 

Фостер, Генрі Такер Берлі, Чарльз Айвз, Роберт Натаніель Детт, Вергілій Томсон, 

Рандалл Томпсон, Вільям Доусон, Аарон Копланд, Самуель Барбер, Вільям 

Шуман, Аліса Паркер, Норман Лубофф, Леонард Бернстайн, Неда Рорема 

Конрада, Суза Вільям Болком, Мортен Лаурідсен, Стівен Паулюс, Елізабет Браун 

Ларсен, Чень Ї, Моїсей Джордж, Хоган Брент, Майкл Девідс, Аарон, Джей Керніс, 

Дженіфер Хігдон. 

Яскравим прикладом прояву тенденцiї до неоканону сакральної музики є 

творчість американського композитора, диригента, піаніста і педагога, музика 

якого відома у всьому світі і популярна серед слухацької аудиторії – Джона 

Лівітта (1956).  

Творча діяльність Дж. Лівітта пов’язана з лютеранською церквою, – він на 

протязі багатьох років працює музичним директором і диригентом хору 

лютеранської церкви у Вічиті. В силу цього, хоровий спадок композитора 

представлений переважно духовною хоровою музикою. Але слід зазначити, що 

його хоровий доробок представлений і майстерними обробками світських 

хорових творів епохи Відродження та популярних номерів з американських 

мюзіклів [2, 3].  

Сакральна хорова творчість Дж. Лівітта представлена концертно-духовною 

музикою («Missa Festiva»), аранжуваннями духовних гімнів і колядок (кантати: 

«My Song is Love Unknown», «Calvary's Mountain», «Open Lord, my inward ear»; 

«My faith looks up to thee»; «Joy to the World»; «Symphony of Songs Choral Folio»; 

«Ose Shalom (The One Who Makes Peace)»; обробки: «What Child is This?»; «A Midnight 

Clear»; «King Jesus Hath a Garden»; «Puer Natus in Bethlehem»; «Blessed Be That 

Maid Mary»; «All My Heart This Night Rejoices»; «It Came Upon the Midnight Clear»; 

«O Come, Little Children»; «In Dulci Jubio»; «Carol for the Newborn King»; 

«Christmas Celebration. Beautiful Savior»; «The King Of Love My Shepherd Is»; «My 

Faith Looks Up To Thee»; «Speak, O Lord, Your Servant Listens»; «This Is My 

Father's World»; «When Peace Like A Prayer (It Is Well With My Soul».  

Отже, духовна хорова творчість Дж. Лівітта ґрунтується на основі взаємодії 

таких складових як жанр, текст і композиторські технології, що в повній мірі 

відбиває унікальне мистецьке явище – феномен традицій і новаторства у 

творчості сучасних американських композиторів. Концертно-духовна хорова 

музика Дж. Лівітта є загальновизнаною «знаковою», вона займає гідне місце в 

репертуарі багатьох відомих хорових колективів різних країн, є виконуваною і 

має зафіксовані музично-виконавські версії у вигляді відео- та аудіозаписів.  
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Секція 4 

 

Питання сучасної хорової інтерпретації.  

Творчий експеримент 
 

 

Заболотна Ніна Георгіївна,  
заслужений діяч мистецтв України,  

кандидат мистецтвознавства,  

професор кафедри хорового диригування 

 Одеської національної музичної академії  

імені А.В. Нежданової,  

художній керівник заслуженої  

хорової капели «Chorus Fest»  

 

ПИТАНИЯ ХОРОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ВИМІРАХ ЧАСУ  

(з історії одеської виконавської традиції) 

 

 В останню третину ХХ століття, завдяки бурхливому зростанню інтересу 

до старовинної музики Ренесансу і бароко з його складною художньою мовою, 

філософськими концепціями, у тому числі кризової епохи, в Україні, де відсоток 

німецької протестантської релігійної культури і традиції невеликий, 

сформувались сучасні традиції виконання і відношення до інтерпретації 

бахівської творчості з текстом – вокально хорової музики.  

 Паралельно, у цей же період активно оновлювались науково-дослідні 

позиції вітчизняного музикознавства. Особливо готувалися до ювілейного 1985 

року – 300-річчю від дня народження великого Й.С. Баха. У СРСР на той час, крім 

окремих робіт і статей, вийшли дві великі збірки українських та російських 

музикознавців: «И.С. Бах и современность» (Київ: «Музична Україна», 1985 р.) і 

«Русская книга о Бахе» (М.: «Музыка», 1985 р.). До збірок увійшли статті 

провідних музикознавців країни, де були представлені різні аспекти вивчення 

бахівської спадщини. 

 Новітні підходи в досліджені бахівських кантат, ораторій, пассіонов, 

хоралів, мотетів з'явилися в трудах молодих вчених. Це дисертаційні роботи: В. 

Сторожук «Німецька вокальна лірика ХVII століття і кантати Й.С. Баха», О. 

Холодової «Страсті за Іоанном» Й.С. Баха та їх виконавська інтерпретація в 

історико-стилістичному аспекті», пізніше «Художні структури в духовних 

кантатах Й.С. Баха» автора цієї статті, велике дослідження та книга К. 

Берденнікової «Гомелітичні традиції духовних кантат Й.С. Баха» та інш.  

 Вербальний текст вокально-інструментальних духовних творів, певною 

мірою, є «складним місцем» у зв'язку із питаннями інтерпретації музики Й.С. 

Баха. В Україні в даний період дуже важливими стають наукові та виконавські 
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позиції видатних вчених, професорів, докторів мистецтвознавства Н. Горюхіної, 

Н. Герасимової-Персидської, І. Котляревського, заслуженого артиста СРСР М. 

Берденнікова, доцента К. Берденнікової. Переконливими, близькими до реальної 

практики є наступні ідеї: «…виконавець і слухач не можуть абстрагуватися від 

вербального змісту твору, не втративши багато з того, що волів сказати 

композитор, але не можна не прийти до переконання, що значення музики в них 

значно вище» [2, с.113]. Музичний і текстовий сенси існують у паралельному 

співставленні «…у найтіснішому зв'язку, що, за визначенням, є більш тонким і 

цілісним, ніж найвища поезія» [1, с. 15]. 

 Питання дослідження бахівського феномену, творчості великого Майстра 

реализовано в необсяжній кількості робіт (згідно «великих даних», сьогодні 

науковець за життя не встигає ознайомитися з наростаючим обсягом публікацій: 

подібно математичній матриці фракталу, вони все більш дрібняться за вузькою 

тематикою, в той же час продовжуючи, коректуючи наповнення «магістральних» 

ліній розробок).  

 Прийнято вважати, що бахівська творчість репрезентує стиль бароко, хоча 

прогресивні дослідження к. ХХ – поч. ХХI cт. сказали нове слово щодо стилістки 

композитора, визначивши його як комплекс витоків основних «генеральних» 

напрямків музики. Вони включають бароко, класичний, романтичний стилі, деякі 

сучасні стильові концепції. Геній Баха створив джерела всіх наступних стильових 

«подій» у музичному мистецтві, що створило базу для появи нового стильового 

напрямку в музиці! Сучасне музикознавство сгенерувало новий термін: 

«бахівський стиль».  

 Переломне, багатостильове, інтертекстуальне ХХ століття було назване 

«бахоцентристським»: воно черпало творчі ідеї та концепції у спадщині великого 

Баха – мислителя, Баха – художника, Баха – музиканта. 

 Одеська хорова школа зробила значний внесок у розвиток традицій 

виконання вокально-хорової музики Й.С. Баха у вітчизняній хоровій культурі. 

 Важливо відзначити, що в інтерпретації творів духовної музики завжди 

присутня альтернатива, пов'язана, перш за все, з подвійною природою духовного 

твору. З одного боку, воно створено на тему і для релігійного культу, з іншого – 

це авторський художній твір. Звідси виникає дуальна варіантність домінуючої 

спрямованості виконання: 1. – автентичність, яка відтворює техніку 

звуковидобування, темпово-агогічного, динамічного комплексу, пом'якшення 

контрастних планів, вибір способів артикуляції, у створенні образів, наближених 

до німецької релігійної традиції; 2. – художнє озвучування творів, з опорою на 

вітчизняну традицію вокально-хорового мистецтва, якій більш властиві 

виявлення саме художньої концепції твору. 

 В Україні особливий сенс виконання творів Баха закріпився за його 

художнім прочитанням, хоча в релігійно-національній общинній практиці 

«українських німців» виконання спирається на відповідну лінію «автентичності».  

Повертаючись до особливостей роботи над бахівськими вокально-

хоровими творами в Одеській державній консерваторії у 80-і роки ХХ ст., можна 
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стверджувати, що творчі позиції майстрів перебували не тільки в руслі цих, 

вищевказаних напрямків, але й в постійному пошуку, розвитку і досягненнях. 

Певною мірою цьому сприяв попередній досвід стильових відповідностей у 

виконанні хором Одеської консерваторії Requiem'а В.А. Моцарта під керуванням 

професора К.К. Пігрова, про який довгі роки ходили захоплені спогади як про 

унікальне, легендарне явище у хоровій виконавській культурі СРСР.  

 Об'єктивно склалося так, що регентські і світські традиції К.К. Пігрова в 

умовах вищого навчального закладу – Одеської консерваторії та в найтіснішому 

контакті з його учнем Д.С. Загрецьким (хормейстером хору консерваторії і 

головним хормейстером хору Театру опери і балету Одеси) зумовили 

народження певного симбіозу художніх якостей виконання: злиття специфічних 

рис релігійно-культового та світського, театрального музикування. (Детальніше 

– в книзі І. Шатової «Стильові основи Одеської хорової школи» [8.]) 

Яскравим, показовим прикладом даної художньої традиції у зазначений 

період стало виконання фрагментів Високої меси h-moll Й.С. Баха під керуванням 

професора В.І. Шипа, Ректора консерваторії та заслуженого діяча мистецтв 

України, професора, Д.С. Загрецького. Вдивляючись у позначки в партитурі №16 

Меси – хору «Crucifixus» з виконавськими вимогами Дмитра Станіславовича, 

виникає враження її підкресленого драматично-експресивного прочитання в 

розвиток постромантичних позицій у художній стилістиці диригента. Маестро 

чутливо реагував на сукупність художньо-образних прийомів – бахівську 

музично-риторичну лексику. Він приділяв увагу особливим розв’язанням акордів, 

затриманням, як «больовим точкам» поліфонічної вертикалі твору – що 

відбивалися на обличчі диригента як переживання майже фізичного болю. У 

поєднанні з щільним legato звуковедення, напруженністю, диригент створював 

ефект стримано-сумного зітхання-стогону на фоні «розміреної об'єктивності» 

пассакального ритму басів оркестру. Він дуже уважно працював над окремими 

деталями твору, досягаючи цілісній, монохромній якості вокального звуку, 

«вирівняної» тембральності, розміреного темпу трагічної ходи людей, що 

охоплені скорботою та масштабом непоправністі події – Голгофи. Вражали 

приглушені звукові ефекти та ансамблеві «світлотіні» поліфонічної фактури: 

вони були розраховані з неймовірно деталізованою «тактикою» вимогливого 

диригентського слуху, в прагненні досягнути йому одному відомої художньої 

досконалості.  

 У сучасній виконавській ситуації, коли вагомої актуальності набуває 

автентична лінія, важко собі уявити дивовижну свободу й ефективність 

динамічних зіставлень, яку пропонував диригент. Наприклад, в окремому епізоді 

(від 17 такту) Маестро вимагав нюанс «f» і готував підвищення динаміки до «ff» 

у головній кульмінації твору. А в умовах нотного тексту цей нюанс не міг 

реалізуватися в повній мірі – невисока, нещільна теситура. У виконанні, в 

реальному звучанні хору нюанс і не реалізовувався, але ж формувався той 

стриманий і, одночасно, високий рівень художньої напруги, яка відбивала міру 

трагічного, що чув Маестро у конфлікті хору й оркестру, як антитез «людського» 
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і «бездушного». Інакше кажучи, нюанс використовувався не як динаміка, а як 

засіб досягнення художньої виразності образу. 

 На жаль, формат тез не дозволяє розкрити багатьох прикладів і знахідок 

унікальної роботи професора Д.С. Загрецького, але хор під його керуванням 

виконував геніальні сторінки Меси так, що публіка завмирала під враженням, 

перед подальшими захопленими оплесками.  

Д.С. Загрецький рухався до творчої мети силами свого таланту, емоційного 

досвіду і вийняткової художньої інтуїції. Його дивовижно цілісна інтерпретація 

бахівської музики, своєю художньої силою затьмарювала версії всесвітньо 

відомих зарубіжних диригентів: Г. Раміна (Німеччина) і Р. Шоу (США), 

виконання яких у той період можливо було почути тільки на платівках. В них 

демонструється «об'єктивованість», певна нарочитість автентичної лірико-

епічної інтерпретації Ноhe Messe h-moll.  

Принципи роботи диригента створювали виконавську лінію «акласичного» 

типу диригента, схильного до імпровізації, оригінальних знахідок, найтонкіших 

відтінків лірики, інтуїтивного використання неординарних темброво-динамічних 

фарб та ефектів.  

Характерно, що в якій би мірі хор не відповідав його хормейстерській волі, 

він ніколи не був до кінця задоволеним. Пізніше думалось, що в цій 

незадоволеності Маестро проявилися його найкращі якості – прагнення до 

досконалості виконання, до повної влади Художника над текстом. Він відкрив 

неосяжні горизонти виконавських можливостей, підкреслював та «возводив у 

ступінь» свободу та владу індивідуальності Виконавця, ставив знак рівності між 

індивідуальностями композитора і диригента, чого він завжди намагався 

досягнути у своїх інтерпретаціях, а іноді їх і перевищував. Про це існує багато 

свідчень, статей, усних спогадів його сучасників – композиторів, колег, учнів, 

слухачів (див. статті В.М. Луговенко, Г.С. Ліознова, усні розповіді А.Т. 

Авдієвського та багато інш.). На концертах Маестро зали плакали, зали 

посміхалися, але завжди покидали виступ хору Одеської консерваторії з 

неймовірними враженнями. 

Творчі позиції хорового Майстра надзвичайно плідно втілилися в 

діяльності його учнів – послідовників, видатних диригентів, відомих в Україні та 

за кордоном: А. Т. Авдієвського, В. М. Іконника, П. Д. Горохова, В. В. Кіоссе, С. 

В. Дорогого, Г. С. Ліознова, В. І. Газінського, Є. І. Кухарця та інш. 

 Нерукотворний пам'ятник Дмитру Станіславовичу Загрецькому – це 

створені ним нематеріальні звукові полотна, які живуть в пам'яті тих, хто їх 

зберіг.  
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НОВІТНІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО  

АКАДЕМІЧНОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА A CAPPELLA 
 

Починаючи з другої половини ХХ ст. в академічному хоровому мистецтві 

a cappella зароджуються і формуються різноманітні виконавські форми 

діяльності, які були пов’язані з художнім синтезом. Надалі розвиток академічної 

хорової музики a cappella відзначається тенденцією до жанрових трансформацій 

в силу перетворення, насичення і розширення жанрових меж. Характерним стало 

злиття інструментального, вокального і театрального початків, а також 

привнесенням у хорову музику a cappella рис суміжних видів мистецтв. 

Посилення ролі вказаних факторів сприяло якісному оновленню хорового жанру 

a cappella. 

На сучасному етапі розвитку музичної культури інноваційні досягнення 

хорового виконавства вирізняються різноманітністю і багатовекторністю. 

Новаторські устремління і відхід від узвичаєних способів висловлювання стали 

стимулом до пошуку і апробації радикально нових форм презентації академічної 

хорової музики a cappella.  

Наочними прикладами експериментальних новацій в сучасній 

композиторській творчості і їх успішного впровадження у виконавську практику 

є хорові опуси a cappella Ю. Алжнєва, І. Алексійчук, В. Бібіка, С. Губайдуліної, 

В. Мужчиля, Ю. Фаліка, М. Сидельникова, Р. Щедріна, Є. Станковича та багатьох 

інших. У хорових творах a cappella названих композиторів репрезентуються 

елементи різних видів мистецтва – хорового, оперного, театрального, 

кіномистецтва, живопису. Доречно навести висловлювання В. Мужчиля, яке в 

повній мірі відображає своєрідність творчих поглядів митців сьогодення: «У 

творах сучасних композиторів простежується явна тенденція до поєднання нових 

прийомів гри на інструменті зі сценічними діями артиста, які виражаються в його 

активній, ―особистісній‖ поведінці (перформансі)» [2, с. 251]. Отже, хорову 

виконавську практику сьогодення характеризує така інноваційна площина, яка 

суміщення модусів різноманітних мистецьких жанрів: 
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 театрального, що проявляється у застосуванні акторських прийомів (міміка, 

тупання ногами, клацання пальцями, хлопки руками, рухи усього хору чи 

групи, вільне розташування хору, імпровізаційність); 

 перформансу, що об’єднує можливості образотворчого і театрального 

мистецтва (інореальність, тактильність, символічна атрибутика, 

епотажність, наявність автора-персонажу, тощо); 

 кіномистецтва, коли у музично-виконавську версію твору вводять 

елементи мультимедіа (світло, слайд, відео, рухи тіла, як частка 

виконавської дії; використання простору як сцени, так і залу, використання 

прийому «музичний кадр»); 

 інструментального, наслідком чого є нетрадиційне використання широкої 

палітри колористично-звукових фарб і артикуляційно-штрихових прийомів.  

Сучасну академічну хорову музику a cappella можна охарактеризувати 

такою рисою, як стильова толерантність, що заключає у собі суміщення багатьох 

смислів, серед яких найбільш важливими є відновлення пам’яті, воскресіння 

давно забутого. Безумовно, що названі види «кодувань» можуть поєднуватися в 

різній ступені їх особливостей. Подібні явища ми зустрічаємо у багатьох хорових 

партитурах сучасних українських композиторів: І.Алексійчук («Дыхание 

времени», «Потусторонние игры», «Царевчева лира», «Письма из раковины»), 

В.Бібік («Хоровые картини»), В.Зубицький («Гори мої»), В.Мужчиль («Прощай 

ХХ век», «Космогония: Чѐрный квадрат», «Перформанс: Три звукових есе», 

«Вмирала річка», «Щедрик» та інші), хорова опера Є.Станковича («Цвіт 

папороті») та багатьох інших. Творчість сучасних композиторів позначена 

пошуками нових форм відношення і спілкування зі світом, що призвело до 

прагнення індивідуалізації власної стильової манери. 

Таким чином, сучасне академічне хорове мистецтво a cappella є музично-

виконавським феноменом, який характеризується: 

 синтезом комплексу традиційних виконавських прийомів (наприклад, 

звуковисотний спів a cappella, в православній манері, побутова манера 

виконання) з новаторськими музичними засобами висловлювання 

(фонематична техніка, при виконанні якої чільну роль грає ритмічна і 

артикуляційна організація, а також хвилеподібна динаміка); 

 включенням у виконавсько-постановчий корпус хорового твору прийомів 

перформансу (іннореальність, тактильність, ігровий момент і іронія, 

провокування ситуації, наявність сценарію, створення «помітної новизни», 

реагування на зміни в реальній дійсності), серійність перформансу часто 

складається з серії послідовних дій, в ході яких відбувається самовизначення 

персонажа і автора; епатажність як свідоцтво радикальної естетичної позиції 

художника; наявність персонажного автора, або дискурсу, запозичена, 

«персонажна» мова (чужа мова мас культури, клішування форми і 

метафори), тощо; застосування прийому музичного «кадру», що в свою 

чергу наближає академічне хорове мистецтво a cappella до кіномистецтва; 
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 введення у хоровий твір театральних прийомів, які наповнені пластичними 

рухами і жестами; жанрових епізодів, що представлені в різних планах 

(великому, камерному і загальному). 

Вищеназвані особливості сучасної академічної хорової музики a cappella 

сприяли затвердженню новітніх якостей академічного хорового мистецтва a 

cappella, що проявилося, в першу чергу, у тенденції до трансформації академічної 

манери і співочих канонів.  
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ТРАДИЦІЇ ВИКОНАННЯ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ  

СВІТСЬКИМИ ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ ОДЕСИ 
 

Значну сторінку «репертуарної історії» хору Одеської консерваторії 

займала найбільш давня галузь нашої музичної культури – духовна хорова 

музика. І цей процес є невпинним. Але у всього є свої витоки. Найперше треба 

відмітити творчий зв’язок, навіть спадкоємність традицій Петербурзької співочої 

капели та Одеської хорової школи.  

Історія професійної хорової освіти в Одеській консерваторії почалась із 

організації в 1922-1923 навчальному році «хорових класів», очолити які був 

запрошений тоді вже досить відомий хоровий майстер Костянтин Пігров.  

На той час за плечима майстра був спів в церковному хорі рідного селища 

Мала Джалга, навчання в духовному училищі та духовній семінарії м. 

Ставрополя; регентські класи Петербурзької придворної співочої капели; 

практична робота регента собору Різдва Богородиці в Ростові-на-Дону, в соборах 

Ставрополя…  

По своєму переїзду до Одеси Костянтин Костянтинович очолив хор Свято-

Преображенського кафедрального собору, потім провідний регент Одеси був 

переведений в Собор Успіння Пресвятої Богородиці, що на вул. 

Преображенській; є також відомості про те, що деякий час К.К. Пігров був 
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регентом в храмі Димитрія Ростовського, що на 2 християнському кладовищі, і, 

на відміну від Успенського собору, ніколи не зачинявся1 .  

Отже, за освітою, за всім складом своєї діяльності та внутрішнього образу 

Костянтин Костянтинович був людиною глибоко духовною, а на фаховому плані 

представляв кращі традиції регентства. Відомо, що виконуючи обов’язки регента 

соборних хорів, він, як правило, навчав регентської справи всіх бажаючих з числа 

хористів. Як відмічав К. Птиця, навчаючись в регентському класі Петербурзької 

капелли, К. К. Пігров «сприйняв її найкращі традиції». 

Можливо саме впливом своїх викладачів, всієї свої духовно-просвітницької 

діяльності пояснюється тяжіння К.Пігрова до педагогічної діяльності. І саме 

такий освітній скарб, виконавський досвід, педагогічне, науково-методичне, 

духовне осмислення було покладено в основу розвитку кафедри хорового 

диригування. 

В чому ж це виражалось? – У спогадах професора Віри Миколаївни 

Луговенко, яка входила до найпершого випуску кафедри, знаходимо наступні 

узагальнення:  

1) Пігров накрепко стояв на позиції визнання першості композиторської 

концепції у виконавській інтерпретації музики. 

2) На церковно-духовній базі хормейстерської роботи К. Пігрова 

базувалась внутрішня оптимістичність інтерпретації, навіть в сугубо 

трагедійних творах. 

3) Наріжним каменем педагогіки Пігрова була установка на свідомість 

побудови творчого акту, однакова увага до технічної грамотності, 

теоретичної підготовленості, та широті загального музичного 

світогляду, що була засвоєна ним в регентських класах в Петербурзі. 

Саме практика церковних хорів, що передбачає вміння працювати як з 

аматорами, так і з професіоналами, підказувала педагогічні рішення: 

свідомість музично-творчих актів і глибока зацікавленість в справі.  

4) Тяжіння до «шліфовки», до безкінечного вдосконалення виконання – 

все це йшло від церковної практики виконувати музику заради 

духовного вдосконалення як співаків, так і слухачів; увага до деталей 

мала своєю метою глибоке змістовне звучання Цілого. 

5) З практикою діяльності хормейстера в церковному хорі пов’язано й 

розуміння особистого прикладу як вирішального фактора педагогічного 

впливу. 

6) Жорстке планування часу, увага до деталей, дисципліна, тяжіння бути 

«рівнодокладним» і «знатокам, і аматорам» – все це було зумовлено 

всією системою освіти-виховання, котра була засвоєна в регентських 

класах Придворної співацької капели та стала джерелом синтезу 

традицій просвітницько-регентської роботи хорових диригентів і 

досягнень професійної вузівської освіти. Тож Пігров зміг реіалізувати 

                                                             
1 Успенський собор було зачинено з 1932 і до кінця 40-х років. 
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успадковані ним найкращі традиції Придворної співацької капели і як 

регент, і як професор Одеської консерваторії. 

Звісно, особливості вітчизняної історії, тодішнього строю, ідеологічна 

політика примусили К. Пігрова залишити регентську справу і зосередитися на 

педагогічній та методичній діяльності. Але досить відомими є серед одеських 

церковних хорів є окремі духовні твори К.Пігрова; а також як легенда 

передавалась напівофіційна, скоріше таємна за тих часів установка «для 

посвячених»: якщо хочеш бути хормейстером – треба співати в церковному хорі.  

Як відомо, в радянські часи духовні хори були «не бажаними» в репертуарі, 

вони не видавались, концертні програми підлягали жорсткій цензурі тощо. Але, 

разом з тим, на диво, було знайдено компромісний варіант: духовні хори можна 

було виконувати за умови – подавати їх без вербального тексту (на кшталт 

вокалізів) або з переподтекстовкою, тобто з іншим текстом, «нейтральним» або 

присвяеним мужності і красі людини тощо.  

Наприклад, один з улюблених концертів К. Пігрова – Концерт №32 Д. 

Бортнянського – на початку 60-х років було опубліковано з текстом О. 

Машистова під назвою «Роздуми». За свідченням хористів і викладачів тих років 

К. Пігров з великим ентузіазмом взяв «дозволений» варіант до репертуару 

студентського хору. Свою ж роботу над «осмисленим сприйняттям і 

відтворенням» змісту цього твору К.Пігров мав підняти на надзвичайну висоту 

загальнолюдських концептів, які були б суголосні як оригінальному духовному, 

так і «затвердженому з гори» новому поетичному тексту. І Маестро це зробив. Як 

розповідав Григорій Семенович Ліознов, К.К. Пігров зконцентрував всі свої 

звернення до хору, всі пояснення в галузі роздумів на питаннями Життя та 

Смерті.  

Як відомо із спогадів Л.М. Бутенка та Г.С. Ліознова, любив духовну музику 

і Дмитро Станіславович Загрецький. В його концертах із студентським хорам, а 

також із хором Одеської філармонії вона гідно представляла високу поліфонію 

Відродження, геніальні твори Й. С. Баха, Г. Генделя, В. А. Моцарта, Дж. Верді, 

православна ж церковна музика не виконувалась, а якщо ж звучала, то 

напіванонімно. На відміну від західних культових творів, вона вважалася 

радянськими ідеологами згубною для народу. Тільки лиш О. Юрлову у столиці 

дозволили записати на платівки «Всенощні» С. В. Рахманінова та П. 

Чайковського. Думається, що це був жест не ідеологічної толерантності та 

визнання цінності духовних творів, а швидше якихось експортно-імпортних 

міркувань… На периферії все було інакше: подібний факт коштував би 

Загрецькому роботи. Дмитро Станіславович пішов за прикладом роботи 

К.Пігрова. але знайшов власний вихід: він сам склав для духовних творів тексти 

про пам’ять та славу загиблих… В концертах з успіхом залунала музика 

Д. Бортнянського, С. Рахманінова, вона з вдячністю була прийнята слухачами та 

партідеологами, які нічого не підозрювали.  

Від останньої чверті ХХ століття і до сьогодні, на щастя, є можливість 

співати духовні хори з оригінальним текстом, і в репертуарі одеського 
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студентського хору є і 15 концерт Бортнянського – «Приидите, воспоим», и «Тебе 

Бога хвалим», а також твори Архангельського, Львова, Чеснокова, Веделя, 

Дичко, Алексийчук та ін. Тож сьогодні без перебільшення можна говорити про 

справжню спадкоємність поколінь в Одеській хоровій школі. Це можна 

прослідкувати в репертуарі, в методичних підходах з їх орієнтацію на виключно 

канонічну, а не світську трактовку духовних творів, а також і насамперед в особах 

керівників студентських хорів.  

Як вже неодноразово наголошували, Одеська хорова школа від початку 

єднала в собі дві традиції – церковну і оперно-театральну. І сьогодні ми 

спостерігаємо її життєздатність, її актуальність, її сучасний рівень: сьогодні на 

кафедрі хорового диригування є два хори – хор стаціонару і хор заочний; кожен 

з цих колективів має два керівника.  

Хор стаціонару очолюють кандидати мистецтвознавства, доценти Галина 

Шпак, яка протягом багатьох років була регентом Свято-Успенського та інших 

храмів міста, і Валерій Регрут – головний хормейстер Одеського театру опери і 

балету.  

Хор заочного відділу очолюють старший викладач Олександр Віла-Боцман 

– регент Свято-Миколаївського храму і Юрій Кучурівський – хормейстер 

Одеського театру опери і балету, кандидат мистецтвознавства, доцент.  

Більш того, сьогодні викладацький склад кафедри – то є випускники 

Одеської консерваторії (нині – музична академія), то всі практикуючі 

хормейстери, більшість з яких або є, або були регентами чи співаками церковних 

хорів, і всі мають практику світських концертів, конкурсів тощо; тобто всі наші 

викладачі є носіями живої традиції, феномену одеської хорової школи. А отже 

справа видатного хормейстера, регента, науковця і його учнів та послідовників 

жива і розвивається, а традиція дбайливо зберігається і продовжується. 

І на завершення хотілося б нагадати вислів німецького вченого Германа 

фон Гельмгольца: «Хто раз прийшов в зіткнення з людиною першокласною – у 

того духовний масштаб змінений назавжди, той пережив найцікавіше, що може 

дати життя». Старше покоління вихованців Одеської хорової школи та наше 

покоління може лише дякувати Богу за зустріч з нашими викладачами – людьми 

та педагогами саме такого масштабу.  

Хотілося б щоб наші студенти могли сказати про нас те саме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

Регрут Валерій Йосипович,  
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АНСАМБЛЕВІ ТА ХОРОВІ СЦЕНІ В ОПЕРАХ В.А. МОЦАРТА: 

ТЕКСТОЛОГІЯ ТА ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Багатобічність музично-драматургічної оперної спадщини, особлива 

художня організація оперної творчості, її здатність тонко реагувати на 

соціокультурний контекст і відповідати часу пояснюють пріоритетність вивчення 

кола проблем оперної творчості, зокрема і з боку її ансамблевої та хорової 

складової. Опера з моменту свого зародження й до сьогодні породжує 

неослабний інтерес до себе з боку музикознавців, культурологів, істориків та 

театрознавців. «Перше, що може згадати про себе музика – це опера, і як 

найбільш повне вираження «другої музичної практики», по К. Монтеверді, і як 

необхідна семантична умова розвитку «чистих» інструментально-симфонічних 

музичних жанрів, по В. Конен» (О. Самойленко).  

Сучасне оперознавство окреслило досить широке коло розглянутих 

проблем. До найбільш затребуваних можна віднести: вивчення оперного твору у 

контексті стильових і стилістичних прагнень композитора, співставлення основи 

оперного твору з текстом лібрето, розгляд особливостей оперно-сценічної 

драматургії, аналіз застосовуваних оперних форм і функціональної ролі оркестру, 

і, нарешті, вивчення музичної характеристики персонажів. 

Але практично у всіх дослідженнях, присвячених вивченню опери, 

важливою якістю називають синтетичність її жанрової природи. Враховуючи 

помітні структурно-композиційні і стильові метаморфози, які відбувалися із 

оперним жанром протягом її еволюції, все ж таки головним художнім 

призначенням опери залишається музика і слово. Також важливим назвемо 

розгляд природи опери в цілому та виявлення жанрових джерел опери як 

естетичного та музично-сценічного феномена.  

Важливою метою нашої роботи є визначення структурно-семантичних 

функцій ансамблевих і хорових сцен в операх В.-А. Моцарта у зв'язку з 

текстологічним підходом до оперної поетики. А зосередили свою увагу ми на  

розкритті взаємодії ансамблевого та хорового начала в операх В.-А. Моцарта 

«Дон Жуан» і «Чарівна флейта». 

Діалог Моцарта з навколишнім і сучасним йому світом є практично 

обмеженим рамками художньо-естетичних проявів епохи та притаманного їй 

особливого типу мислення. Тут слід згадати про тонке зауваження-міркування 

Г.В. Чичеріна, який затверджував, що «Моцарт – більш композитор XX століття, 
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ніж композитор XIX століття, і більш композитор XIX століття, ніж композитор 

XVIII століття, від якого він відірвався й пішов у майбутнє». Багато дослідників 

ХХ століття, таких як Герман Аберт і Бернгард Паумгартнер, вважали, що повне 

розуміння творчості і композиторського методу Моцарта залишається справою 

майбутнього. Авторитетність озвученої позиції тим цікавіша, що йде від вчених, 

праці яких є основними в сучасному моцартознавстві. Серед причин, що 

наближають Моцарта до нашої епохи, найбільш значними представляється 

універсалізм і різноманіття його мелосу, а також принцип мелодійного руху і 

розвитку. Крім того, як вказує Б. Асафьєв, сучасному сприйняттю властиве нове 

відчуття всієї моцартівської культури, яка проявляється «не у вигляді 

завершеного будівництва», а в її динамічному змісті, у зіткненні протилежностей, 

«у стадії перелому вікового світогляду – не індивідуального, а 

загальнолюдського». Тому для музичного мистецтва наступних столітть, а так 

само для композиторської творчості XIX – XX століть, мистецтво Моцарта, 

моцартівська культура виявляється естетичним і стильовим еталоном. 

Розглянемо аспекти взаємодії ансамблевого та хорового начала в операх 

Моцарта «Дон Жуан» і «Чарівна флейта». Адекватне стильове сприйняття 

художнього твору минулого, тобто його адекватна семантична репрезентація, 

завжди пов'язана з колом складних естетичних питань. Проблема теоретичного 

осмислення семантики оперної музики Моцарта стає особливо актуальною саме 

у XX в. Однак питання про зміст музичного твору й, ширше, про розуміння 

музичної мови давно стояло як у практичній виконавській сфері музичного 

мистецтва, так і в центрі теоретичної думки (тут варто було б згадати й про 

античну музичну естетику, і про музичну риторику, і про теорію афектів).  

Осередком оперної семантики Моцарта є феномен ансамблевості як 

комплекс, що включає в себе сольні, хорові й ансамблеві сцени. Даний феномен 

яскравіше інших музично-виконавських оперних форм демонструє перетворення 

безпосередньої виконавської комунікації в складно-опосередкований умовний 

художній діалог. В операх Моцарта активність, самостійність семантичних 

функцій оперної музично-виконавської стилістики зростає разом зі стильовим 

«звільненням» вокального ансамблю, що досягає свого вищого прояву у 

кульмінаційних, у тому числі, у заключних епізодах опер. Хорові та ансамблеві 

сцени виявляють тенденцію психологізації як одну з найважливіших в оперній 

драматургії Моцарта, що дозволяє розглядати цю тенденцію у взаємозв'язку з 

іншою важливою властивістю його оперної поетики – з катартичністю, 

підтверджуючи широке значення останньої.  

 До нових якостей хорових і ансамблевих сцен в операх Моцарта слід 

віднести: а) театралізацію, сценічну експлікацію музичного задуму, пов'язану з 

буквальною персоніфікацією переживання; б) психологізацію, музично-

композиційну інтровертизацію зовнішньої обумовленості (вербально-сюжетної 

сторони) музично-образного ряду («подієвість»), що приводить до посилення 

монологічності, значною мірою авторизації музичного тексту, одночасно, до 

ускладнення особистісного начала, до демонстрації множинності комунікативно-
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семантичних провідників особистісної свідомості. У зв'язку із цим, не зайве 

нагадати про те, що розвиток психологічного начала в музиці як особливого 

семантичного типу пов'язаний з індивідуалізацією процесу музичної творчості, 

з достатньо високим рівнем авторства, з особливостями авторської ідеї як 

стильової і знакової.  

У «Дон Жуані» Моцарт пропонує новий ракурс розгляду людської 

особистості, тому що образ головного героя привертає до розгляду його в різних 

змістово-смислових площинах. Амплітуда емоційних самовиявів Дон Жуана 

досить широка – від лірики в її різних варіантах до героїки й буфонади, і 

розгортання характеристик героя відбувається на різних рівнях оперного тексту. 

Слід підкреслити практично повну відсутність прямих характеристик головного 

героя, у той час як персонажі другого плану Мазетто, Дон Оттавіо, Ельвіра, 

Лепорелло мають розгорнуті сольні характеристики. Одним з найважливіших 

способів окреслення героя є метод його непрямої характеристики, що виявляє 

себе буквально з перших тактів опери в інтродукції, де звучить коротке 

монологічне висловлення Лепорелло.  

 При порівнянні «питомої ваги» комедійно-буфонного елементу в партіях 

Дон Жуана і Лепорелло виявляється їх фактична рівновага: перевага комічного в 

образі Лепорелло досить незначна. Врахуємо до того ж, що багато реплік «убік», 

що створюють комічний ефект, одночасно виконують важливу драматургічну 

функцію, тому що містять оцінку, котра надається з позиції Лепорелло як 

стороннього спостерігача й вносить додаткові штрихи в портрети персонажів. 

Система персонажів опери представляє певну ієрархію, що може бути порівняна 

з колами, які утворюють концентричну окружність. У її центрі перебуває постать 

Дон Жуана. У найближчому колі перебуває Лепорелло, у наступному – «високі» 

герої, включаючи Командора, далі – Мазетто й Церлівна, і, нарешті, саму 

віддалену від центру окружність займають фонові персонажі (селяни, музиканти). 

Взаємодії між усіма колами персонажів здійснюється через складний комплекс 

ансамблевих номерів.  

Примітно, що хорових номерів в опері дуже мало – № 5, що представляє 

собою весільний хід Мазетто і Церліни, й у фіналі у великій ансамблевій сцені 

звучить хор з підземелля. Тобто, хоровий аспект оперного дійства зведений 

практично до мінімуму, поступаючись складній системі ансамблевих сцен. 

Глибокий розвиток образної драматургії в опері дозволяє говорити про той 

принцип диференційованих характеристик героїв, який остаточно затвердився в 

мистецтві XIX сторіччя.  

Сюжетна канва останньої опери Моцарта пов'язана, з одного боку, з 

традиційними образами німецької казки, з іншого боку – з ідеями масонства та 

особливою масонською символікою. Розгляд взаємодії творчих ідей з ідеями 

масонства, як у самому широкому плані, так і у зв'язку з конкретними творами, 

одержала широке поширення в європейському музикознавстві. Дія в опері 

розгортається шляхом постійного наростання, що включають ефектні сценічні 

контрасти. Певних драматургічних нерівностей, «мертвих зон», наявність яких 
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може бути викликана або професійною недотепністю автора лібрето, або зайвою 

увагою до прохань і рекомендацій окремих співаків, як це було в драматургії 

колишніх опер (особливо в «Весіллі Фігаро»), «Чарівна флейта» взагалі не знає. 

Серія характеристик персонажів опери надає композитору значну волю стосовно 

її подальшого розгортання, і однією з найбільш важливих рис драматургічного 

розв'язку опери є діалогічне залучення більшої частини персонажів в 

ансамблевих сценах, що надає дії опери ефект «найжвавішого драматургічного 

потоку» за визначенням Г. Аберта.  

Важливим аспектом є глибинна внутрішня діалогічність, яка корениться у 

зіставленні різних ансамблевих груп, які взаємодіють протягом усього твору. 

Завдяки цьому відбувається не конфліктне зіткнення, як в «Дон Жуані», а 

поступове розгортання й розвиток інтриги, у якому діалоги ансамблів – «ансамблі 

ансамблів» – є головним результатом загальної композиції опери, приводячи до 

розв’язання інтриги і найвищої кульмінації твору. 

Таким чином, виявлення структурних і смислових особливостей оперного 

тексту пояснює застосування текстологічного підходу до музичного тексту. 

Практично відразу ж розвиваються ті риси оперного тексту, що можуть 

розглядатися як прояв феномена діалогу, реалізованого на різних рівнях, і 

насамперед ансамблевого. Але також в опері відмежовуються два конфронтуючі, 

але разом з тим тісно пов'язаних музичних планів – вокальний і оркестровий, де 

оркестрова партія була покликана відігравати роль своєрідного підтексту до 

мелодійного образу. 

Проблема тексту і його вивчення підводить впритул до проблеми розуміння 

й інтерпретації. Для виконавця-диригента, рівно як і співака, проблема розуміння 

виявляється, в першу чергу, проблемою самопізнання, а дослідження смислового 

змісту тексту, обертається пошуком власного місця в драматургії опери, культурі, 

і навіть історії. Тому розуміння повинне трактуватися не як просте відтворення або 

декодування композиторського тексту, а, скоріше, як виробництво смислу.  
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Завдяки своїм стильовим особливостям «Кельтський реквієм» (1968) Дж. 

Тавенера висуває перед виконавцями цілий ряд практичних завдань та вимог, що 

пов'язані з специфікою музичної мови даного твору, яка принципово 

відрізняється від традиційних норм класичної європейської хорової музики. 

Використання у творі Дж.Тавенера композиційно-технічних прийомів 

додекафонії, алеаторики та сонористики забезпечило новий рівень музичної 

виразності і нові засоби вокально-хорової техніки. Стильова специфіка подібних 

музичних опусів виключає мелодію у якості основного виразного елементу 

музичної мови, її заміняють більш складні явища типу кластера, шумових ефектів 

і різних музичних структур, що не інтонуються. 

 У «Кельтському реквіємі» Дж. Тавенер звернувся до великого виконавчого 

складу, що надало композитору дуже великих можливостей музично-художньої 

виразності. Так, у творі задіяні три хори, солісти і дитячий хор, які утворюють 

розвинену вокально-хорову фактуру для якої характерним є поліпластовий 

принцип організації та динамічний і темповий контрасти, а також рельєф 

сонористичної щільності звучання. До числа характерних прийомів хорового 

письма Дж. Тавенера відноситься послідовне нашарування хорових партій, при 

якому в результаті розвитку усіх голосів виникає акордове співзвуччя. У таких 

випадках виникають певні інтонаційні незручності, вирішити які можна шляхом 

хорового співу тієї мелодії, що з'являється в результаті послідовного 

нашарування різних голосів. Поступове засвоєння загальної мелодійної лінії 

всіма учасниками хорового колективу дуже корисно, тому що допомагає уявити 

собі її розвиток у цілому і, зокрема того звуковисотного співвідношення, що 

виникає між початковим звуком їхніх партій та попереднім звуком іншої партії. 

Це сприяє чистоті інтонування, своєчасному вступу голосів. Позитивні 

результати також дає прийом «уявного виконання» мелодійної лінії у повному 

обсязі. 

Авангардистська складність музичної мови «Кельтського реквієму» 

зумовила такі особливості його вокально-хорової фактури як різноманітність 

звукової щільності, сонористичні ефекти (шепіт, говір та ін.), фонетичні 

«напливи» тексту, хорова педаль, дуже рухливий динамічний рельєф, 

звукозображальні прийоми. Всі ці тонкощі хорового звучання зафіксовані у 

партитурі за допомогою нотної графікі, що притаманна класичним зразкам 

музичного авангарду середини ХХ століття і яка рясніє вказівками на тривалість 

часових відрізків, у яких звучить повторюваний музичний тематизм та 

авторськими ремарками щодо характеру виконання. При цьому наголошуємо на 

головному ефекті, якого досягає композитор завдяки усім цим прийомам 

хорового звучання: власне сам вербальний текст, який звучить у хору, 

втрачається у загальній звуковій масі, від нього часто залишаються тільки 

сонористичні відгомони. Зміст тексту, який озвучує хор, не завжди можна 

вловити, тоді як текст, який доручено дитячому хору на протязі усієї композиції 

звучить чітко і ясно, врізаючись в пам’ять слухачеві. Цей ефект досягається 

безумовно за допомогою максимального контрасту тематизму дорослих хорів та 
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солістів (складного у мелодико-інтонаційному відношенні) та дитячого хору 

(вкрай примітивного та одноманітного). 

Для виконавської інтерпретації «Кельтського реквієму» Дж. Тавенера 

виняткове значення має проблема інтонування, що обумовлено складністю 

мелодійної мови даного твору. У зв'язку з цим особливої актуальності для 

практичного виконавського освоєння даного твору набуває концепція зонної 

природи слуху, що була розроблена М. Гарбузовим [2]. Згідно з її основними 

положеннями, співаки повинні користуватися зонним ладом, але при цьому 

усвідомлювати, що «зона» – це не тільки суто теоретичне поняття, абстрактне 

вираження висоти звуку, але й реальне уявлення про інтонацію. Прикладом 

практичного застосування цих уявлень може стати робота над так званою 

«мотивною інтонацією» як складовою частиною хорового інтонування: цей 

метод дозволяє виконувати складні у мелодико-інтонаційному плані хорові твори 

за допомогою членування складних мелодійних ліній на прості, звичні слуху 

мотиви. 

Аналізуючи прийоми хорової виразності в музиці ХХ століття, Е. 

Білявський говорить про проблему освоєння інтонаційних труднощів, пов'язаних 

з інтонуванням акордів-співзвуч, що є надзвичайно актуальним для хорової 

партитури «Кельтського реквієму» [1]. До таких належать кластери і 

нефункціональні гармонійні комплекси, які є основним атрибутом хорового 

стилю другої половини ХХ століття і твору Дж. Тавенера зокрема. Для 

досягнення чистоти інтонації у даному випадку доцільно використовувати метод 

роботі над хоровою інтонацією, що був запропнаваний Е. Білявським. 

Стилістика «Кельтського реквієму» Дж. Тавенера є показовою для хорової 

музики ХХ сторіччя, її авангардистські витоки зумовили певну складність 

хорової партитури даного твору, що пов'язана з використанням сучасної техніки 

музичної композиції. Це обумовлює ряд проблемних напрямків виконавського 

освоєння твору Дж. Тавенера (чистота хорового інтонування, оволодіння 

сонорними прийомами, імпровізаційна техніка і т. п.), які є наслідком спільності 

стильових принципів хорового письма видатного представника британської 

музики зі стильовими засадами сучасної хорової музики і викликають 

необхідність визначення конкретних шляхів подолання технічних труднощів у 

процесі роботи над твором. Характерні прийоми хорової сонористики (глісандо, 

кластер, мовне інтонування), а також загальна стильова специфіка музичної мови 

«Кельтського реквієму» обумовлюють застосування ряду методів, що спрямовані 

на подолання цих труднощів (аналіз мобільних і варіативних компонентів 

хорової партитури з метою визначення їх драматургічних функцій, робота над 

імпровізаційними структурами музичного тексту і «мотивною інтонацією»). 
 Література: 

1. Бiлявський Е. Засвоєння сучасної музичної мови в хорi. Київ: Музична Україна, 1984. 40 с. 

2. Гарбузов Н. Внутризонный интонационный слух и методы его развития. Москва: Музгиз, 

1951. 64 с. 
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Литвиненко Олена Володимирівна,  
викладач кафедри хорового диригування  

 Одеської національної музичної академії  

імені А.В. Нежданової,  

регент, керівник дитячих хорових колективів  

недільної школи храму св. пр. Іоанна Кронштадського 

 

СПЕЦИФІКА ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХОРОВОГО ТВОРУ 

«НЕИЗРЕЧЕННОЕ ЧУДО» Г. СВИРИДОВА 

 

Автор доповіді розглядає особливості виконання видатного хорового твору 

«Неизреченное чудо» одного з найяскравіших композиторів ХХ століття Г. 

Свиридова. Вказаний твір належить монументальному хоровому циклу 

«Песнопения и молитвы» (а саме, вказаний піснеспів є Шостою частиною циклу), 

яке у своїй основі має літургійний тип драматургії. 

Вербальна складова вказаного твору заснована на тексті ірмоса канона 

Пристрасної суботи («Волною морскою») та складається із трьох розділів, кожен 

з яких має своє особливе фактурно-гармонічне та інтонаційно-ритмічне 

оформлення. Перший розділ твору – «Неизреченное чудо» (авторська ремарка 

«медленно, таинственно»), другий розділ «Во гробе мертв» (авторська ремарка 

«Чуть движения, сурово, сильно»), третій розділ «Избавителю Боже» (авторська 

ремарка «Экстатично, восторженно») створюють виразну та дінамічну 

драматургію з поступовим розгортанням образного змісту від таємничих та 

стримано-сурових образів до екстатично-піднесених, алілйних. Тональність As-

dur, акордовий склад хорової фактури, темброва гра звучання теплих, мʼяких 

акордів жіночих голосів та досить стриманий, суворий за настроєм колорит 

чоловічих голосів складає різнобарвний колорит хорового звучання твору.  

Вказані риси потребують від виконавців володіння досить різними 

засобами співу задля втілення, з одного боку, тонких, акварельних фарб хорової 

партитури, з другого боку, епічних та могутніх. Враховуючи невеликі масштаби 

твору та присутній у ньому динамічний розвиток образних сфер, зрозуміло, що 

низка виконавських виразних засобів, що задіяні у свиридовському шедеврі, 

надають хоровому колективу можливість продемонструвати свій рівень. 

Для порівняння специфіки виконання розглядаємого хорового твору, нами 

задіяні наступні записи: 

1) Хор Казанської консерваторії (диригент В.Лук'янов), запис 2012 р.; 

2) Камерний хор Смольного собору Санкт-Петербург (художній 

керівник і головний диригент Володимир Беглецов), запис 10.02.21. 

3) Камерний хор Кредо, м. Київ (диригент Богдан Пліш). Запис 2015 р. 

4) Чоловічий хор Московського Сретенського монастиря (регент Нікон 

Жила). Запис 2020 р. 

5) Хор Латвійського Радіо (художній керівник хору Сігвардс Клява та 

диригент Каспарс Путніньш). 
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Відзначимо високий виконавський рівень всіх зазначених хорових 

колективів, а також присутність у кожного з них індивідуальної трактовки 

(наприклад, відчуття особливої прозорості у виконанні латвійського хору, 

величність звучання петербурзького колективу). 
Література: 

1. Александрова О. А. Традиции православного пения в духовной музыке Г. Свиридова. 

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. Наук. Пр. / за ред. В. 

Я. Даниленка. Харків : ХДАДМ, 2015. № 1. С. 7–11. 

2. Александрова О. А. Преломление традиций православного богослужебного пения в 

хоровом цикле «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова. Свиридовские чтения : «ХХ 

век: изломы русской истории и русское искусство : сб. науч. Ст. по материалам Х 

всерос. Студ. Науч.-практ. Конф. Курск: ООО «РАСТР», 2014. С. 98–110. 

3. Свиридов Г. В. Музыка как судьба. Москва: Молодая гвардия, 2022. 799 с. 

 

 

 

Шульженко Ганна Олександрівна,  
викладач відділу хорового диригування  

та народного пісенного мистецтва  

Одеського фахового коледжу мистецтв  

ім. К.Ф. Данькевича 

  

ДУХОВНІ КОНЦЕРТИ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ  

У СУЧАСНОМУ ХОРОВОМУ РЕПЕРТУАРІ:  

ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Інтерес до творчості А. Веделя як до особливого художнього феномену у 

широкому інформаційному полі сучасної культури не втрачає своєї актуальності, 

більш того, варто відмітити зростання інтересу до його мистецької спадщини. 

Хоча на сьогодні творчості композитора присвячена значна кількість 

музикознавчих дослідницьких робіт, однак кожне нове звернення до неї лише 

виявляє невичерпність головного предмета вивчення – особистості та музики 

композитора, хорова творчість якого утворює виняткову естетичну реальність. А. 

Веделю вдалося створити в умовах широкої стильової взаємодії та 

багатовекторності запозичень власну музичну мову, полістильова природа якої 

приводить до значної багатовимірності текстів його творів.  

Особливе місце у творчості А. Веделя посідають Духовні концерти. Саме 

цей жанр став не просто творчою лабораторією, у якій вигострювалися 

індивідуальні риси стилю композитора, а й виявився способом репрезентації його 

відношення до вічних тем буття, вражаючи слухачів незбагненною глибиною 

проникнення у світ релігійних образів та символів. Ці полотна майстра 

виконуються церковними та академічними, учбовими хорами, звучать у храмах 

та концертних залах, записуються у студіях звукозапису, лунають у радіоетері. 

Входячи до репертуару багатьох хорових колективів, набуваючи досить широкої 

популярності, вони вимагають особливих зусиль розуміння та інтерпретації, 
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адже тексти хорових концертів А. Веделя є настільки ж енігматичними, як і 

власне саме життя композитора. 

 Концепції сучасних досліджень засновуються на розумінні хорового 

концерту XVIII століття, як унікального явища світової музичної практики, що 

з’явилось у точці перетину різних традицій – вітчизняних та західноєвропейських, 

а також взаємодії церковного та світського. Можливо, саме з такою особливістю 

жанру і пов’язаний парадокс побутування духовних концертів у XIX та XX ст. 

Таким чином, його неодноразово оцінювали то як надто світський, що не 

відповідає аскетичним уявленням про церковний спів, то, як надто церковний, що 

не відповідає соціокультурним запитам суспільства. Неприязне ставлення, 

очевидно, сягало коріннями до цілого комплексу суспільно-естетичних причин. 

Цей фактор значно позначився на відношенні до рукописів. Функціонування 

хорової спадщини в умовах заборон та обмежень не могло не позначитися на 

стані нотних джерел. Тому перед дослідниками постає комплекс завдань з 

пошуку невиявлених творів, порівняння текстів за різними списками, перевірки 

їх до втраченого авторського оригіналу, без виконання яких важко сподіватись 

на повноцінну популяризацію творчої спадщини А. Веделя. 

Відродження вітчизняного церковно-хорового співу на межі ХХ–ХХІ ст. 

актуалізувало низку питань, зокрема, відносно виконавської інтерпретації 

духовних концертів А. Веделя. Відповіді на ці питання зумовлюють вибірковість 

виражальних музичних засобів виконавського тексту, дають можливість підбору 

відповідного інструменту з інструментарію хорового диригента: фразування, 

прийоми вокальної артикуляції, динаміку, характер звучання, темпоритмічну 

пульсацію та ін. 

Музичний твір, як результат творчої співпраці, діалогу композитора і 

виконавця спрямований, передусім, на реципієнта (слухача-глядача), який 

реконструює й осмислює твір як Текст. Тож перед виконавцем інтерпретатором 

стоїть проблема осмислення функцій духовного концерту, його жанрової 

специфіки, та переосмислення його місця у сучасній виконавській практиці, 

виходячи з соціо-культурних потреб та запитів сьогодення. Виконання духовних 

концертів поза богослужінням підіймає питання про співставлення творів в 

рамках одного концерту, не обумовлене церковним обрядом. Рішення ж 

поставлених проблем отримують самостійну концептуальну і художню 

значущість. У такому разі, особливої уваги заслуговує виявлення специфіки 

індивідуальних трактувань концертів А. Веделя на прикладі виконавської 

діяльності видатних майстрів хорового мистецтва.  

Так чи інакше, кожен інтерпретатор веделівських концертів, маючи 

індивідуальні принципи та підходи, продовжує «життя» композицій у 

відповідності до власного творчого задуму, втіливши їх у хоровому звучанні, а 

притаманні стильові відмінності виконавських інтерпретацій значно 

виправдовуються стильовою симбіотичністю музичної архітектоніки текстів 

творів А. Веделя. 
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Яскраво функціонуючи у нових соціо-культурних умовах, концерти А. 

Веделя проявляють свою вікову життєстійкість та посідають гідні місця в 

сучасному репертуарі хорових колективів, постійно розширюючи аудиторію 

поціновувачів та інспіруючи появу майбутніх творчих ініціатив.  

Сподіваємось, що попереду на спадщину А. Веделя чекає подальше широке, 

повноцінне запровадження у простір музичної культури. 
Література: 
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3. Корній Л. Артем Ведель у контексті української культури другої половини XVIII ст. 

Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського, Вип. 11. Київ, 2000.  

4. Куземська Ганна. Якою мовою молилася давня Україна: Правила української 

транслітерації церковнослов’янських текстів. К. КЖД «Софія», 2012.  
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мовної текстології. 

 

 

 

Кисельова Тетяна Іванівна,  
аспірантка кафедри історії української та зарубіжної музики  

ХНУМ імені І. П. Котляревського.  

Науковий керівник – заслужений діяч мистецтв України,  

кандидат мистецтвознавства, професор  

Н. А. Бєлік-Золотарьова 

  

ВИКОНАВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЦЕНИ СТРАТИ ІУДЕЇВ  

З ОПЕРИ «LA JUIVE» Ф. ГАЛЕВІ 

 

Схильність французіцьких митців до героїчних і видовищних оперних сцен, 

що виникла ще за часів Ж.-Б. Люллі, на початку XIX ст. знайшла продовження в 

новому оперному жанрі, який отримав назву «opéra grand» – «велика опера». 

Серед перших зразків жанру Великої французької опери є «La Juive» Ф. Галеві на 

лібрето Е. Скріба, що на межі ХХ – ХХІ ст. отримала низку виконавських версій 

у Відні, Санкт-Петербурзі, Білфілді, Нюрнберзі, Дорлманді, Нью-Йорці та ін. 

Хор в оперному цілому отримує значну роль в розвитку драматургії, по суті, 

він є одним із головних героїв. Хоровий чинник в опері уособлює народ, котрий, 

в свою чергу, поділяється на два табори: християн та іудеїв. Експозицією образів 

є Інтродукція опери, де відбувається зав’язка конфлікту між християнами та 

іудеями. Композитор тематично розрізняє табори: християни – «Te Deum», іудеї 

– молитва Богу Авраама, Ісаака та Іакова. У II дії опери репрезентовані традиції 

іудеїв. Кульмінацією і розв’язкою оперного твору є V дія, де хор, з одного боку, 

уособлює містян, котрі просять Бога вибачити гріхи Елеазара та Рахіль, з іншого 

– натовп фанатичних вірян, котрі хочуть страти іновірців. Складне сплетення 

сюжетних ліній: кохання іудейки Рахіль і християнського принца Леопольда, 
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пошуки кардиналом де Броньї своєї доньки, правду про яку знає іудей Елеазар, 

складає тло, на якому розгортається основний конфлікт оперного твору. У 

дослідженні задіяний компаративний аналіз виконавських версій V дії оперного 

шедевру Ф. Галеві, представлених Віденською державною оперою (2003 р., 

диригент – Вєкослав Шутей) та Санкт-Петербурзьким державним академічним 

театром опери та балету імені М. П. Мусоргського (Михайлівським театром, 

2018 р., диригент – Петер Феранец). Підкреслимо, що постановка 

Михайлівського театру «La Juive» Ф. Галеві відповідає за темповою 

драматургією, то виконавська концепція музично-сценічного твору 

французького митця дещо відрізняється від змісту опери Ф. Галеві через заміну 

конфлікту оперного твору – протистояння двох віросповідань на переслідування 

єврейського народу фашистами, тобто застосований принцип осучаснення 

історичної фабули опери. Такий підхід переводить основний конфлікт оперного 

твору Ф. Галеві в іншу площину й не відповідає композиторському замислу. 

Виконавська інтерпретація Віденської опери більш близька до задуму Ф. Галеві 

у показі епохи, оскільки її декорації та костюми репрезентують історичну 

обстановку XV століття. Темпова драматургія для виконавської версії Віденської 

опери характерним є декілька прискорені темпи. 

Відповідно до лібрето, дія V акту проходить за містом. Елеазара та Рахіль 

ведуть на страту киплячою олією. В даному епізоді хор виступає, як коментатор 

подій, підтверджуючи та доповняючи думки героїв.  

У №25 хор уособлює натовп фанатичних вірян, котрі хочуть страти 

іновірців і впевнені, що цього хоче Бог: «Ciel! De Dieu le pouvoir» («Сам Бог 

пом’якшив її серце, звелів сказати правду»). Вступ хору є контрастним щодо 

сольних епізодів.  

У виконавській версії Михайлівського театру №23 хор «Che pacer» 

вилучений з музично-сценічної дії. У цій постановці зразу відкривається завіса, і 

на сцені озброєні солдати ловлять та б’ють іудеїв, що є нагадуванням про 

знущання фашистів у концтаборах під час другої світової війни.  

Завіса знову опускається і тільки тоді починає звучати №24 – Похоронний 

марш, наприкінці якого на сцені створена картина знущань фашистів над іудеями. 

Після звуків фанфар з’являється Рудж’єро, який виштовхує Елеазара з натовпу 

іудеїв, повідомляючи, що його та Рахіль буде страчено. Елеазар дізнається, чому 

з ними немає Леопольда –Рахіль виправдала коханого. Стаючи на коліна вона 

зізнається, що обмовила Леопольда. Хоровий чинник уособлює іудеїв та солдатів, 

хоча за лібрето у V акті беруть участь тільки християни. З’являється протиріччя 

між текстом лібрето та образами, які створюють артисти хору у виконавській 

версії Михайлівського театру. Майже всю сцену на першому плані залишаються 

лише головні герої, а хор знаходиться на другому. Це вплинуло на те, що між 

Рахіль та жіночим хором не було динамічного балансу – солістка звучала надто 

голосно, а хорал неначе здалеку. По закінченню хоралу з’являється велика сіра 

стіна, за якою зникають всі, крім Елеазара, Рахіль, кардинала де Броньї та 

Рудж’єро. Рахіль в останній раз обіймає батька, але Рудж’єро рознімає їх і 
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проголошує про початок смертної кари. Елеазар востаннє звертається до Рахіль, 

щоб впевнитися, що вона не хоче врятуватися. Тримаючись за руки, вони 

вирішують померти разом. З-за лаштунків стиха доноситься хорал a cappella, 

хоча за задумом композитора, цей хорал повинен виконуватися на сцені. Не 

зважаючи на те, що кардинал де Броньї знаходиться не на першому плані у даній 

сцені, він своєю акторською грою, дає зрозуміти, що переживає через те, що може 

так і не дізнатися правду про доньку. Рудж’єро забирає Рахіль за лаштунки. 

Дзвонить дзвін, і кардинал де Броньї, стоячи на колінах, благає Елеазара хоч 

перед смертю сказати хто ж таки його дочка. Елеазар, вказуючи рукою вгору 

промовляє: «La vola!» («Ось вона!»), в цей час стіна зникає, на сцені стоять євреї, 

які знімають з себе одяг. 

У постановочній версії Віденської опери V дія починається одразу після 

№22, передсмертної арії Елеазара з четвертої дії. №23 теж вилучений, одразу 

починається №24 – похоронний марш. Під звучання фанфар підіймається завіса, 

у нижній частині сцени нерухомо сидять на стільцях де Броньї, Рудж’єро та 

містяни, складається враження, що судді виносять вирок. У верхній частині сцени, 

тримаючись за руки, босоніж, стоять Елеазар та Рахіль. Замість страти Рахіль у 

казані з киплячою олією (за лібрето), її уносить натовп, одягнений у червоні 

мантії з ковпаками, що, за задумом режисера, має символізувати вогонь. Де 

Броньї тягнеться до Рахіль з нижньої частини сцени, але вже занадто пізно. 

Отже, виконавська версія хорових побудов «La Juive» Віденського театру 

більш відповідає задуму Ф. Галеві за показом епохи, вибудовуванням 

кульмінаційних вершин, розгорненням хорової драматургії оперного цілого. Не 

зважаючи на те, що темпова драматургія оперно-хорових сцен дещо відрізняється 

від вказівок Ф. Галеві у бік прискорення, хоровий колектив Віденської опери не 

тільки не втрачає високої співацької позиції, осмисленої дикції та ансамблю між 

партіями, солістами та оркестром, але й створює драматичні художні образи, що 

свідчить про високий рівень майстерності. 
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ХОРОВІ ТВОРИ Л. В. ДИЧКО У ВИКОНАВСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 

ОДЕСЬКОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ 

 

Одна з найбільш дорогоцінних сторінок виконавської діяльності хору 

ОНМА ім. А. В. Нежданової – інтерпретація творів Л. В. Дичко. 

Л. В. Дичко (1939) – всесвітньо відомий український композитор, 

культурний діяч, митець великого оригінального таланту, автор значної кількості 

творів у багатьох музичних жанрах.  

Імʼя Лесі Дичко, значний пласт творчості якої складають твори, написані 

для хору, вже давно стало синонімом української хорової музичної культури, її 

невідʼємною частиною. У хоровій творчості композиторка знайшла рідну стихію 

для самовираження творчого експериментування зі звуком, тембром, до 

екстремальних пошуків-новацій. 

Хорова творчість Лесі Дичко демонструє діалог із вічними джерелами 

духовних надбань народу та із сучасною естетико-стильовою множинністю. 

Творча манера композиторки основана на новаторському прочитанні прадавньо-

фольклорних, вітчизняно-історичних, сакральних джерел шляхом трансформації 

національно-духовних вербально-музичних (поетичних, ладо-інтонаційних, 

метро-ритмічних) смислових сутностей у сучасну мистецьку площину, у якій 

постає індивідуально-інтерпретована ідея художнього твору. 

2014 рік для Лесі Василівни Дичко був ювілейний. Ювілей ознаменувався 

серією концертів у містах України. Творчим внеском Одеси, південній музичної 

столиці, у вшанування видатного українського композитора стало премʼєрне 

виконання в Одеському національному академічному театрі опери та балету 

хорової опери «Різдвяне дійство» («Вертеп») для читця, солістів, дитячого та 

мішаного хорів, труби, органу та перкусії.  

Світова премʼєра хорової опери «Різдвяне дійство» (2014) прозвучала в 

рамках святкового фестивального проекту «Різдвяна містерія», зібравши на 

театральній сцені Одеського театру опери та балету яскраві хорові колективи 

міста: студентський хор ОНМА ім. А. В. Нежданової (художній керівник 

Григорій Ліознов; диригенти Галина Шпак, Валерій Регрут), жіночий хор 

«Оріана» (керівник Галина Шпак), дитячі хори школи педагогічної практики 

ОНМА (керівник Євгенія Бондар) і ОООМШ імені П. С. Столярського (керівник 

Тетяна Яковчук). У хорової опері «Різдвяне дійство», написаної більше 20-ти 

років тому, Л. Дичко звертається до споконвічної традиції різдвяної вистави – до 

«живого» вертепного театру. Саме «живий» вертеп, в якому роль всіх персонажів 
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виконують люди, а не ляльки, став основою опери Л. Дичко з опорою на 

традиційний сюжет Євангельської історії. «Різдвяне дійство» присвячене 

авторкою Євгену Савчуку, який став її першим виконавцем у 2007 р. Однак тоді 

було виконано лише першу частину, повністю опера прозвучала в Одесі в рамках 

святкового фестивального проекту «Різдвяна містерія».  

Робота чотирьох хормейстерів – кожного у своєму сегменті – у підсумку 

дала блискучий виконавський результат: хор з 150-ти осіб зазвучав як єдиний 

цілісний організм під бездоганним управлінням Валерія Регрута, котрому 

вдалося проникнути в саму суть композиторського задуму – охопити найтонші 

деталі складної хорової партитури і майстерно транслювати слухачеві 

енергетичний посил музики. 

Ю. Гомельська стверджувала: «Неповторні барви стилю композитора Лесі 

Дичко пізнаються з перших звуків, з перших колоритних архітектонік 

пульсуючої акордики, які переломлюють звичні і впізнавані структури 

українського мелосу в своєрідний почерк майстра, що назавжди запам’ятовується, 

залишаючи в надрах пам’яті слухача унікальний авторський ексклюзивний знак» 

[3]. Музика захопила слухачів з перших звуків своїм особистим язиком – 

радісної, мажорної сонорікої і дзвінкої перкусії. Яскравий музичний матеріал 

твору різноманітний і контрастний: з одного боку, він спирається на традиційні 

інтонаційні моделі, а з другої – моделі, «накладаючись» один на одного, 

створюють бітональні і політональні звукові пласти. Звертає на себе увагу 

використання прийому мовної поліфонізованної фактури, висхідні і низхідні 

кластери. Специфіка різноманітної барвисто-тембральной акустики хорового 

співу і колоритна колокольна перкусія, майстерно використовувані в поєднанні, 

створюють потужне і сильнодіючий засіб виразності, народжуючи звучність, 

порівнянну з оркестровим ресурсом. 

У виконавській традиції Одеської хорової школи представлено «Святий 

Боже» з «Урочистої Літургії». Автор Літургії невимушено оперує технікою 

хорового «звукопису», застосовуючи в його рамках прийом органного пункту 

(витримані ноти в партії баса і баритона), використовуючи колористичні 

можливості всього вокально-хорового звучання. Спів хору із закритим ротом на 

тлі виконуючого соло сопрано визначає його двоїсту функціональність. З одного 

боку, хор відіграє роль вокального акомпанементу для виконуючої соло партії, а 

з другого, – самостійного «музичного організму», що підсилює ефект своєрідної 

стереофонії. Народження несподіваних лінеарних переплетень голосів, темброва 

різноманітність, експонування мелодійних ліній в різних комбінаціях – 

паралельних унісонів, квінт, секунд – у масштабах регістрових партій, їх 

сходження в кластерах, розбіжність у несподівані тональні плани – ці й багато 

інших композиторських прийомів характеризують неповторність Л. Дичко, його 

експресивність у дусі національного колориту.  

Теплі творчі стосунки повʼязували художнього керівника хору ОНМА ім. 

А. В. Нежданової Григорія Семеновича Ліознова з Лесею Дичко. Саме йому Леся 

Василівна присвятила хоровий твір «В імʼя життя» на слова Андрія Демиденка, 
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якій є частиною репертуару хору музичної академії: «Інтонації сьогодення у 

поєднанні із музично-образним уявленням трагедії Другої світової війни, 

викладення яких виводить твір на наднаціональний рівень» [2, с. 273]. 

У творі «В ім’я життя» використовуються взаємопроникнення горизонталі 

та вертикалі, співзвуччя нетерцієвої будови або з доданими тонами, вертикальні 

ускладнення, полігармонія, «акорди-тональності» і, разом із тим, класично-

тональні звучання, фактурні нашарування, елементи речитації тощо. Також 

вирізняється твір поліфонічною організацію музичної тканини – застосування 

імітаційної техніки, засобів різнотемної поліфонії, лінеарності, а також елементів 

гетерофонії.  

Композиторка підпорядковує структуру поетичного тексту логіці 

музичного розвитку: вводяться численні повтори словесних фраз: «А день, як 

соняшник світлий, світлий!» у репризі повторюється перший рядок тексту, чим 

створюється своєрідна арка й у вірші, хоча в оригінальному тексті її немає. Такі 

прийоми мають важливе драматургічне значення. У творі «В ім’я життя» 

розглядаються два головні образи, які контрастують між собою. Перший образ – 

наше сьогодення, мирний день, заклопотаний жайвір, якій співає свою пісню 

прославляючи все живе, який є втіленням життя. Цей образ посилюється 

вокалізовим терцовим сходженням у всіх хорових партіях, які розчеплюються на 

divisi, починаючи з басів-баритонів, далі тенори, альти та сопрано несуть 

«терцово-тембровими хвилями» кульмінаційний порив, але поступово кожна з 

партій лишається на окремому звуці, утворюючи кластер з відтінком Des-dur. 

Після «прославлення миру» лишається унісон в партії сопрано, опісля альти та 

тенори тріольним скандуванням змінюють образний вектор на словах «…і тоді 

обабіч пилової дороги рвуться кульбаби, не міни», згодом підхоплюють баси і 

темброво цей текст стає більш насиченим, він вже несе в собі подвійний смисл – 

зароджується спогад війни. 

Отже, жанрове розмаїття хорових творів Лесі Дичко грає значну роль у 

подальшому розвитку сучасної виконавської діяльності Одеської хорової школи. 

Широкий образно-тематичний спектр хорової творчості Лесі Дичко, яскраво 

представлений у виконавській практиці студентського хору, розвиває актуальні 

тенденції зближення академічного і фольклорного напрямків композиторської та 

виконавської співтворчості на основі звернення до національних першоджерел 

українського духовного і народного хорового співу.  
Література: 
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ХОРОВІ ТВОРИ Д. ЗАГРЕЦЬКОГО:  

ОСНОВНІ ВИКОНАВСЬКІ ПРИНЦИПИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Одеська хорова школа дала музичній Україні імена всесвітньо відомих 

диригентів-хормейстерів, але справжньою епохою у розвитку диригентської 

хорової школи Одеси став Дмитро Станіславович Загрецький (1924-1980) – 

професор кафедри хорового диригування, композитор, заслужений діяч мистецтв 

України, керівник студентського хору Одеської консерваторії, яскравий та 

натхненний представник школи К. К. Пігрова. Дбаючи про продовження своєї 

справи, К. Пігров залишив з першого повоєнного випуску на кафедрі 

обдарованого диригента Дмитра Загрецького. 

Д. С. Загрецький виховав більш 50 диригентів-хормейстерів, справжніх 

майстрів своєї справи, які здійснили могутній вплив на становлення хорової 

культури в Україні. Серед його випускників справжні хорові титани ХХ століття: 

А. Авдієвський, В. Іконник, П. Горохов, Є. Кухарець, С. Крижановський, В. 

Газінський, Г. Ліознов, Л. Бутенко та ін. 

Обдарований, висококультурний музикант, який володів сильною волею, 

гіпнотичним даром впливу на хор, Д. Загрецький здійснив величезний вплив на 

покоління студентів і педагогів кафедри. «Феноменальні музичні дані, — пише 

Л. М. Бутенко, — виняткова пам’ять (всі численні програми концертів 

диригував тільки напам’ять), тонкий художній смак, дивовижне відчуття стилів, 
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кристальна чесність, щирість, безкомпромісність і особлива притягальна сила 

залучали до нього людей різних професій, віку, темпераментів… Ще за життя 

концертна діяльність перетворила Дмитра Станіславовича на диригента-

легенду, популярність і слава якого розійшлися далеко за межі колишнього 

СРСР» [2, с. 23].  

Видатний талант Д. Загрецького проявлявся в усьому: музикант 

надзвичайної обдарованості, натхненний артист, композитор, прекрасний 

педагог, поет-лірик. Про Загрецького-поета і Загрецького-композитора чудово 

написав Г. Ліознов: «Загрецький-поет і Загрецький-композитор складали 

доповнення до академічно-консерваторського обличчя знаменитого 

хормейстера, одного з найбільш молодих професорів консерваторії» [3, с. 123].  

Композиторський дар Загрецького втілився у ряді хорових творів. Це 

одинадцять хорів, серед яких ми знаходимо як обробки, так і твори особисто ним 

написані.  

Композиторська творчість Дмитра Станіславовича була спрямована, 

природно, в русло його виконавської діяльності: він був прекрасним майстром 

аранжувань, у тому числі «Гавота» Лекока, «Ай, ай, ай» Фрейда, «Голубого 

Дунаю» Штрауса, обробок українських народних пісень, пісень радянських 

композиторів [3, с. 128]. Свої методи аранжування, предмет, який він викладав у 

консерваторії, Дмитро Станіславович описав у підручнику з аранжування, 

написанному ним у співавторстві з П. Гороховим.  

У Д. С. Загрецького були й оригінальні композиторські твори: декілька 

циклів романсів, незакінчена опера «Лісова пісня» за п’єсою Лесі Українки, 

твори для хору a capella: «Памятник» сл. В. Черномордика, «Ходоки» сл. 

В. Домріна, «Лишь ты сияй» сл. Гафіза, «Веселись, о сердце» сл. Гафіза, «Песня» 

сл. О. Блока, «Край мой» сл. С. Єсеніна, «Над окошком месяц» сл. С. Єсеніна, «Я 

коротаю жизнь мою» сл. О. Блока, «Свидание-полечка» сл. О. Прокоф’єва… 

Вибір тематики, ідейний зміст хорових партитур досить різноманітні. Про це 

говорять імена поетів, до творчості яких звертається композитор. Для хорових 

творів відбиралися тексти сучасних авторів (Домріна, Черномордика), але 

звертався він також до класики: Єсеніна, Блока, Хафіза. Г. Ліознов згадує про 

особливу любов Загрецького до поезії С. Єсеніна, віршів І. Северяніна [3, с. 123–

130].  

Твори Дмитра Станіславовича мають різні композиційно-жанрові 

показники. Але особливий сенс для нього мали ліричні хорові п’єси, при тому що 

поетична основа цих опусів може бути глибоко різною. Так, драматична хорова 

картина «Памятник» – насичена лірикою та громадянським пафосом. Створено 

також хори на рядки творів персидського поета Гафіза, що увійшов у п’ятірку 

найзнаменитіших поетів усіх часів і народів: це хори «Лишь ты сияй», «Веселись, 

о, сердце». Писав Дмитро Станіславович і відзначені вираженою драматичною 

виразністю мініатюри на вірші геніального представника Срібного віку 

російської поезії О. Блока – така мініатюра «Я коротаю жизнь свою».  
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Індивідуальність композиторського мислення Дмитра Станіславовича, як 

хорового майстра, визначається у глибокому розумінні природи хорового співу, 

своєрідності виразних можливостей хорового тембру, у вмінні точно підібрати 

музичну палітру, засоби вокально-хорової виразності для повного розкриття 

образно-смислового значення поетичного тексту твору.  

Одна з найбільш коштовних сторін виконавської діяльності хору ОНМА ім. 

А. В. Нежданової – інтерпретація творів Д. Загрецького. Тому вивчення хорових 

творів Дмитра Станіславовича виявляється для нас актуальним і дуже корисним 

у професійному становленні дирижера-хормейстера. 

З присвятою до генія видатного хормейстера у 2019 році був 

започаткований та проведений І Всеукраїнський конкурс хорових диригентів 

пам’яті Д. С. Загрецького, одна з головних умов конкурсу – інтерпретація твору 

видатного хорового майстра.  
Література: 

7. Бутенко Л. М. В классе Д. С. Загрецкого. Одесская консерватория. Забытые имена, 

новые страницы: сборник статей. Одесса: ОКФА, 1994. С. 130–135.  

8. Бутенко Л. М. Воспоминания о Маэстро. К 80-летию со дня рождения Д. Загрецкого. 

Музыкальный вестник. 2005. № 1–2. С. 23–25.  
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ЕРІКС ЕШЕНВАЛДС:  

НЕТРАДИЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ В ХОРОВІЙ ФАКТУРІ 

 

Процес пошуку розширення тембрових можливостей та нових технік у 

хоровому виконавстві відбувається у європейській музиці протягом всієї Нової 

історії. Сьогодні задіяння композиторами різноманітного інструментарію у своїх 

хорових творах є досить розповсюдженим явищем. За його участі хорове 

звучання збагачується новими тембрами та максимально наближає до необхідної 

художньої атмосфери. 

В залежності від твору, такі інструменти можуть виконувати різні функції: 

супроводу, драматургічного розвитку, частини художнього образу. Цікаве 

втілення цього фактурного прийому можемо спостерігати у хоровій творчості 

відомого сучасного латиського композитора Ерікса Ешенвалдса, де найбільше 

проявляється саме остання функція використання інструментального ряду. 

Особливою рисою стиля композитора є темброві експерименти з хоровою 

органікою та залучення різноманітних інструментів у хорову фактуру. Серед них 
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– як традиційні, такі як скрипка, віолончель, флейта, віброфони, челеста тощо, 

так і різні за тембром перкусійні інструменти здебільше етнічної групи, таких як, 

глокеншпіль, рейнстік, куранти, ханг, варган, кокле (традиційний латиський 

народний інструмент). Особливою знахідкою автора є використання сторонніх 

предметів у звиковидобуванні – келихи з водою. 

У інтерв’ю композитор говорить, що задля того, аби зрозуміти з чого 

складатиметься його звуковий ідеал у певному творі, у кожному конкретному 

випадку він шукає натхнення у світі навколо себе. Е. Ешенвалдс багато мандрує, 

робить записи тих чи інших природних явищ, аби потім максимально точно 

відтворити їх у своїх творах (шум дощу, північний вітер, полярне сяйво, спів 

птахів, шум моря тощо) [1]. 

Хори «Northern Light», «Rivers of Light» та «The First Tears» Е. Ешенвалдса 

яскраво демонструють органічне вплетіння інструментальних та сторонніх 

тембрів в хорову фактуру. 

У творі «Northern Light», композитор використовує хендчайми (інструмент 

перкусійної групи, які за звучанням нагадують дзвіночки) та звуковисотно 

налаштовані келихи з водою. Виходячи з художньої ідеї твору, вказана перкусія 

створює цікаві образні уявлення, які можна описати як ефекти «танцюючого 

північного сяйва», «неосяжного небесного простору», «крижаного повітря», 

«спалахів світла», «співаючого космосу» та інші асоціації. 

У хорі «Rivers of Light», Е. Ешенвалдс задіяв етнічний інструмент варган. 

Відомий всім специфічний тембр цього інструменту надає загальному звучанню 

яскравого етнічного колориту, посилюючи текстовий ряд, оскільки вербальна 

основа цього хору є компіляцією текстів з усного фольклору ескімоського народу 

саамів. 

У хоровому творі «The First Tears», додавання інструментів відіграє 

важливу драматургічну функцію: вони стають невід’ємною частиною сюжету та 

доповнюють відчуття героя твору. У основі тексту даного твору лежить своєрідна 

інуїтська легенда, за змістом якої головний герой чує звук, схожий на барабан чи 

далекий грім. Саме в цей час хорову тканину прорізає ритмічний гуркіт барабану. 

Час від часу лунають звуки ксилофону та варгану, створюючи атмосферу 

казковості, нереальності того, що відбувається. У фіналі твору включається 

флейта, яка увиразнює «перші сльози» головного героя та стає символом його 

каяття. 

З наведених прикладів бачимо, що композитор залишає хорову тканину і 

словесний ряд у своєму традиційному вигляді та посилює експресію фактури за 

рахунок інструментів. В результаті такої роботи автор уникає тембрової 

одноманітності в хорових партитурах вокального звучання при використанні 

класичних типів викладу музичного матеріалу (унісон, гармонічна, гомофонно-

гармонічна та інші типи фактури). 

Отже, підсумовуючи нашу доповідь, можемо стверджувати, що введення 

інструментарію у хорову фактуру є важливим композиторським методом Ерікса 

Ешенвалдса. Це явище у сучасній композиторській практиці принципово 
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розширило наші уявлення про хорову звучність та заслуговує на більш ґрунтовне 

наукове дослідження. 
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Юлія Олександрівна Гомельська — український композитор та педагог. 

Вона є авторкою симфонічної, балетної, камерної та вокальної музики, 

учасницею міжнародних фестивалів. Юлія Гомельська є автором 90 творів, має 

фондові записи на Національному радіо та на радіо у Великій Британії, Швейцарії, 

Франції, Бельгії та ін. 

У творчості Ю. Гомельської конструктивною одиницею виступає сам 

простір і специфіка його проростання від звуку до «музичного всесвіту». 

Структура музичних творів Ю. Гомельської заснована на складній ієрархії 

функціональних закономірностей. Через це виникають різні рівні конструктивної, 

змістовної і виразної спрямованості.  

Версія виконавської драматургії та авторська позиція композитора формує 

цікавий діалог, що потребує високого професіоналізму виконавської 

майстерності. Звучання інструменту вимагає залучення всього різноманіття його 

барвистої палітри з особливим відчуттям найдрібніших деталей розгортання 

музичного простору. І саме хорова звучність разом зі словом і живими емоціями 

може це втілити.  

Одна з найцінніших сторін одеської хорової школи — інтерпретація творів 

сучасної хорової музики. Хорові твори, написані в композиторських техніках XX 

століття, таких як: додекафонія, сонористика, алеаторика, мікрополіфонія, нова 

тональність, модальність, формульна композиція та ін. викликають складнощі, 

пов’язані з технікою виконання.  

Принциповий поворот у освоєнні нового репертуару у житті Одеської 

хорової школи відбувся наприкінці 1980-х–на початку 1990-х, коли з’явилася 
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можливість брати участь у міжнародних конкурсах, де виконанню сучасної 

музики приділяється значне місце.  

Оригінальна інтерпретація твору одеського композитора Ю. Гомельської 

«Концерт музичних символів» принесла хору ОНМА ім. А.В. Нежданової 

перемогу на хоровому конкурсі у Франції 2006 року. 

2006 рік став точкою відліку тісного творчого експерименту хорової школи 

Одеси та Ю. Гомельської. Саме для студентського хору музичної академії і 

молодіжного жіночого хору ORIANA (під керівництвом Галини Шпак) вона 

написала виразні твори, в яких відчутно подих Чорного моря та одеських вулиць, 

які в повній мірі дали змогу представити одеські хорові традиції не тільки в 

Україні, а й в Європі. 

Галина Шпак, хормейстер, відома далеко за межами Одеси та України, 

розповідає: «Нас об’єднують 17 років спільної творчої роботи. Справжній 

творчий контакт розпочався з 2003 року. А 2006-го, на конкурсі у Франції, наш 

хор представив новий твір Юлії (прем’єра музики українського композитора — 

одна з умов програми) і привіз їй заслужену перемогу. Юлія Гомельська — 

обдарований композитор, чесна, добра людина, яка постійно випробовувала себе 

на міцність. Її твори для мене — певний камертон сучасної музики». 

Більшість творів для хору в Ю. Гомельської написані на основі текстів 

українського фольклору, що крізь її авторський стиль відчувалось як взаємодія 

Одеси та старих традицій України. Для жіночого хору вона написала «Люлі від 

Юлі» (колискова), «Кучерява Катерина», «Winter Pastoral», «Alleluia Festivo», 

«Вийди, вийди Іванку». Для мішаного хору — «Whispering, speaking, singing…», 

«Вийди, вийди Іванку». Деякі твори були перекладом з інструментальної музики. 

Висновок. Усі партитури Гомельської продумані до дрібних деталей, 

оформлені дуже чітко, акуратно та професійно, що притаманно і хоровому 

виконавству хорової школи Одеси. Музика її творів різноманітна, контрастна за 

жанрами, сюжетами, образністю. Твори Гомельської — нетривіальні за логікою 

драматургії, їхні назви інтригують і притому цілком відповідають 

композиційному результату. Їм властива своєрідна філософічність, перед нами 

«розумна музика». Саме її відкритість та чесність як в музиці, так і в житті 

доповнює одеську хорову школу новими барвами сучасної південно-української 

музики.  
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NELSON-MESSA Й. ГАЙДНА: СТИЛІСТИКА ВИКОНАВСЬКИХ 

ПРИЙОМІВ У КОНТЕКСТІ ВІДЕНСЬКОГО КЛАСИЦИЗМУ  

(з досвіду студентського хору ОНМА імені А.В. Нежданової) 

 

У працях присвячених творчості Й. Гайдна найменше сказано про 

виконавські особливості вокально-хорової музики композитора. У даний час, 

незважаючи на численні дослідження стильових особливостей музики Й. Гайдна 

і складових їх факторів, виконавські прийоми, манера, технологічні підходи і т. 

ін., нерідко виходять за стильові рамки творчості композитора, створюючи 

строкату виконавську картину з суперечливими взаємовиключними моментами.  

Сьогодні існує нагальна необхідність вивчення вокально-хорових стилів в 

історичному та теоретичному аспекті на основі аналізу вокально-хорової музики 

і вокальних установок конкретної епохи. Саме взаємозв’язок вокальної теорії та 

історії виконавства визначає процес формування й еволюції вокально-

виконавських стилів у поєднанні з сучасною теорією співацького голосу. Такий 

підхід дає можливість сучасному виконавцю оволодіти широким стильовим 

спектром музичних явищ та підтверджує необхідність в подальшому 

теоретичному і практичному вивченні уявлень про стильові закономірності в 

музиці на основі широкого узагальнення історично накопиченого і сучасного 

досвіду дослідженого. 

У творчості Гайдна меса є, хоча і не центральним, але наскрізним жанром. 

Месою почався і закінчився його композиторський шлях. За художнім значенням 

і рівнем композиторської техніки меси Й. Гайдна стоять в одному ряду з його 

Лондонськими симфоніями. Меси Гайдна виконуються на концертних сценах, в 

рамках міжнародних фестивалів і конкурсів, духовна музика Гайдна виконується 

і вивчається з наростаючою інтенсивністю, що підтверджується дослідженнями, 

присвяченими безпосередньо месам композитора. 

Загальновідомою є релігійність Й. Гайдна, віруючого католика, 

пов’язаного з богослужебовими традиціями Собору Св. Стефана у Відні. 

Композитор працював в сфері церковної музики майже все життя: хлопчиком 

співав в головному віденському соборі Св. Стефана і намагався складати 

церковні композиції. 

Загалом меси Й. Гайдна є новим етапом у розвитку канонічного жанру, у 

якому закономірно розвивається смислова цілісність тексту і музики, 
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демонструються взаємодії потенційності музичних ідей із смисловою 

константністю божественного слова. 

Гайдном написано 14 мес, кілька кантат, два Te Deum, існуючі в трьох 

авторських версіях (оркестрової, квартетної і ораторіальних), «Сім слів 

Спасителя на хресті», Stabat Mater. Можливо, що на літургійне застосування була 

розрахована і незвичайна симфонія № 49 f-moll, що має неавторську назву 

«Страсна» або «Страсті». Також, три найбільш значні хорові твори – ораторії 

«Створення світу» і «Пори року» (в 70-х роках композитором була написана 

ораторія «Повернення Товія», незрівнянно слабша, ніж останні). 

Nelson-messa належить до шести найбільш відомих пізніх мес Гайдна, 

створених між 1796 і 1802 роками. Свою назву, Nelson-Messe, твір отримав у 

зв’язку з блискучою морською перемогою знаменитого адмірала Гораціо 

Нельсона (1758-1805) у битві, що відбулася в Абукірській затоці (1798), в якій 

англійський флот під командуванням Нельсона завдав поразки французькому 

флоту, якій висадив в Єгипті війська генерала Бонапарта. 

Nelson-messa відрізняється від інших мес особливим героїчним характером. 

Її музика є переконливим підтвердженням емоційності, глибокої людяності 

духовних творів Гайдна. Написана на традиційні тексти, вона відрізняється 

життєствердним, «світським» характером. Сольні епізоди – речитативи і арії – 

близькі аналогічним оперним формам; радісні, світлі ліричні теми змінюються 

зосереджено-величними; співучі, кантиленні – енергійними, вольовими. У всіх 

дванадцяти номерах меси, крім Agnus Dei (якій виконує квартет солістів) бере 

участь хор.  

Стильовим особливостям вокально-хорових виконавських прийомів 

музики Й. Гайдна притаманні однорідність, вирівняність, неприпустимість 

тембральної, динамічної, артикуляційної вокальної строкатості. 

Використовувати голос як музичний інструмент: з рівністю забарвлення, 

точністю в будь-яких ситуаціях, однорідністю всіх нот, настільки очевидною у 

звичайних музичних інструментів з їх миттєвої звуковою атакою, і збереженням 

єдиного забарвлення по всьому діапазону. 

Манері гайднівського звуковидобування характерна «вокальна 

инструментальність», природа якої близька до звуковидобування на дерев’яних 

духових інструментах, тобто, нота береться «точково», що вимагає від співака 

майже ідеального звуковисотного інтонаційного слуху, майстерного володіння 

голосовим апаратом, рухливістю і гнучкістю голосу, відсутності «скутості», 

напруженості у співі. 

Особливої уваги вимагає строгість вокального звуковисотного інтонування. 

Під цим мається на увазі відсутність звичних італійських портаменто (легатне 

«ковзання» від ноти до ноти), а також відмова від безлічі різних вокальних 

пристосувань «веристського» толку. У порівнянні з бароковою звучністю Г. Ф. 

Генделя (зокрема, в ораторіальних творах), або з класичною у Л. Бетховена, – 

звучність Й. Гайдна, безперечно, більш легка. Але було б грубою помилкою 

виконувати музику Гайдна легковажним, поверхнево-дрібним звуком. Для 
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гайднівської звучності зовсім не характерна невагомість. У звуці, стрункому і 

міцному, немає нічого нестійкого, звук природний і опертий.  

Очевидно, найважливішою передумовою розуміння виконавської 

стилістики мес Й. Гайдна є релігійність автора та його церковність. 

Стилістичний комплекс засобів вокально-хорової виразності у месах Й. 

Гайдна визначається у взаємодії стильових ознак класицистської естетики з 

історичними традиціями літургійної практики на основі індивідуального 

музичного мислення композитора. Й. Гайдн з дитинства співав у церковному хорі, 

тому відмінною рисою мес Й. Гайдна є їх справді вокально-хорова природа, 

глибоке розуміння складової вокальної специфіки, своєрідність виражальних 

можливостей і краси звучання хору.  

Спроба систематизації головних стилеутворювальних виконавських 

факторів вокально-хорової музики Й. Гайдна та мес зокрема, звернення до їх 

технології дозволяє виконавцям базувати своє ставлення до музики композитора 

у загальностильовому напрямку віденського класицизму, водночас, 

відтворювати незвичайний музичний світ композитора, який відрізняється від 

творчості як його сучасників, так і великих композиторів інших епох.  

В цілому, на думку А. Єфіменко, у месах Й. Гайдна актуалізовано незмінне 

у досягненні цілісності канонічного (стабільної, замкненої системи вербально 

оформлених християнських догм), історичного (контекст класицизму) і 

креативного (індивідуальної рецепції жанру) [3]. 
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