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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Дорогі друзі, шановні колеги! 

 

Вітаю всіх на нашій науково-методичній конференції! 

 

Одеська хорова школа добре відома не лише в нашій країні, але й за її 

межами. Впевнена, що наша конференція стане прекрасною платформою, 

можливістю для спілкування справжніх професіоналів.  

Нам потрібно навчити дітей співати старовинну музику і, разом з тим, 

ми вміємо її інтерпретувати і плекати любов до хорової музики, до хорового 

мистецтва. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день справжнє хорове звучання, 

звучання хорової школи, хорової музики щільно пов’язано з її традиціями та з її 

новаціями. 

 

Впевнена, що робота буде успішною і плідною! 

 

 

 

 

Тетяна Маркова -  

голова оргкомітету,  

директор департаменту  

культури та туризму Одеської міської ради 
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Наталія Калінкіна,  

викладач-методист вищої категорії  

заступник директора з навчально-виховної роботи  

керівник зразкового дитячого хору «Ліра»  

КЗПСО «Мистецька школа № 7 м. Одеси»  

(Одеса, Україна). 

 «СЕКРЕТИ УЛЮБЛЕНОГО ХОРУ». 

Презентація навчального посібника для учнів 3–8 класів мистецьких шкіл  

 

Самоізоляція у період з березня і до кінця 2019-2020 навчального року 

змусила викладачів перейти на дистанційне навчання. Відразу виникло питання: у 

яких додатках проводити групові заняття з хору? Після кількох спроб підключення 

хором у деяких інтернет-додатках було прийнято рішення займатися у ZOOM. Але 

з’ясувалося, що проводити групові заняття під час одночасного співу неможливо, 

оскільки швидкість передачі звуку різнилася з-за якості інтернету. Тому довелося 

записувати окремо акомпанементи та партії хору, щоб учні мали змогу вивчати 

твори, які призначалися для опануванню у другому півріччі.   

Постало питання: як мотивувати учнів у період дистанційного навчання? Які 

завдання ставити перед ними? Чи починати вчити нові твори, але як поєднати весь 

колектив? Виникла ідея створення курсу хороведення для учнів. Основна мета 

якого полягала у знайомленні учнів з історією виникнення дитячого хору, 

теоретичними основами хороведення: типами та видами хорів, будовою голосового 

апарату, класифікацією співочих хорових дитячих голосів, розташуванням дитячих 

голосів у колективі, розуміння інтонаційної закономірності ступенів мажору та 

мінору, співацької постанови, вокального дихання, звукоутворення, ансамблю, 

артикуляції, дикції. Остання тема була присвячена засновнику одеської хорової 

школи, видатному українському радянському хоровому диригенту, професору, 

педагогу, заслуженому діячу мистецтв УРСР – Пігрову Костянтину 

Костянтиновичу.  
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Оскільки більша частина карантину припала на четверту чверть, курс був 

розроблений на вісім тем, за кількістю занять. Для кращого опанування матеріалу 

на кожному занятті використовувались слайди, оскільки візуалізація тем краще 

сприймалася учнями.   

Для кращого закріплення матеріалу в кінці кожної теми учням пропонувалося 

виконати завдання – тести, кросворди, кейворди, філворди тощо. 

Після проходження даного курсу учням було запропоновано пройти 

анкетування, щоб з’ясувати чи сподобався їм курс, що більше запам’яталося, що 

нового дізналися, чи були складнощі у виконання завдань та яку б дали назву 

посібнику, якщо його випускати? 

Так з’явився навчальний посібник «Секрети улюбленого хору», який 

апробований на зразковому дитячому хорі «Ліра» КЗПСО «Мистецька школа № 7 

м. Одеси». А саме це учні 3–8 класів фортепіанного, струнно-смичкового та 

народно-духового відділів.  

Паралельно хор приймав участь у музичних конкурсах та вікторинах. Це 

добре мотивувало дітей до самостійних занять та відповідального відношення до 

колективної роботи. 

Хочеться зауважити, що незважаючи на складність онлайн-занять був 

позитивний момент: тісне співробітництво з батьками, які допомагали 

організовувати процес навчання через підключення техніки.  

Література: 

1. Дмитриевский Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: учебное 

пособие. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. – 112 с. 

2. Коломоєць О. М. Хорознавство: навч. посібник. – Київ: Либідь, 2001. – 168 с. 

3. Кушка Я.С. Методика музичного виховання дітей : навчальний посібник для вищих 

навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації: у 2 частинах. Частина 1. 

Видання друге, доопрацьоване. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 216 с. 

4. Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе. 

– К.: Музыкальная Украина, 1989. – 165 с. 

5. Пигров К. К. Руководство хором. – Москва: Музыка, 1964. – 221 с. 

6. Смирнова Т. А. Хорознавство (історія, теорія, методика): навчальний посібник. – Харків: 

Федорко, 2013. – 212 с. 
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7. Шатова И. Стилевые основы одесской хоровой школы. – Одесса: Астропринт, 2013. – 184 

с. 

8. Ятло Л. П. Теорія та методика роботи з дитячим хором : навчальний посібник. – 3-тє вид. 

– Умань: ФОП Жовтий О. О. – 2013. – 172 с. 

____________________ 

__________ 

 
 

 

Тетяна Кравченко 

викладач КПНЗ «Мистецька школа 10»,  

керівник вок. ансамблю «Веселі нотки»  

(Одеса, Україна)  

 

«ЩЕДРИЙ ВЕЧІР ДОБРИЙ ВЕЧІР»:  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ 

Мета представленої методичної розробки: відтворення та збереження 

народних свят та традицій, розвиток  творчої активності, виховання естетичного 

сприйняття навколишнього  середовища, прагнення пізнати надбання наших 

пращурів.  

Необхідне обладнання: намальований зимовий будиночок, ялинка, під 

ялинкою корзина з  дарами(солодощі, мандарини, яблоки, бублики, кільце 

ковбаски), стіл, на  столі скатертина, ваза з солодощами, за столом сидять 

господар із  господаркою. У колядників - бубон, музичний трикутник, 

маракаси,  дзвіночки, звізда з іконою Різдва Христова. Костюми 

учасників  наближені до тих традицій, які побутували в Україні в ХХ столітті.  

Хід заходу:  

Дійство може відбуватися на сцені музичної школи, будинку  культури, в 

храмі, по запрошенню людей в інших домівках та  організаціях і підприємствах.  

Дійові особи:  

Пан-господар, пані – господиня, колядники дорослі та  малечі. 

Поза сценою колядники співають: ЗА СЕЛОМ ВЕСЕЛИМ.  
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Тут живе господар пане Костянтине. Щедрий вечір, добрий вечір!  

Його господиня – пані Олена. Щедрий вечір, добрий вечір!  

Тут живе господар, багатства володар. Щедрий вечір, добрий вечір!  

А його багатство – золотіі руки. Щедрий вечір, добрий вечір!  

А його потіха – хорошіі діти. Щедрий вечір, добрий вечір!  

 

Колядники під спів заходять на сцену . 

Господар з господинею  встають з-за столу .  

Колядники. Чи вдома пан господар?  

Господар і господиня. Вдома, вдома, просимо до хати!  

Колядники. Чи дозволите колядувати, Вас і вашу родину із 

Різдвом  Христовим  привітати?  

Господар. Аякже! Кажуть, що в тій хаті добра не буде, яку колядники 

обминають.  

 Прийшли колядувати до вашої хати.  

Всі: Щедрий вечір, добрий вечір!  

 Тут живе господар, багатства володар.  

Всі: Щедрий вечір, добрий вечір!  

 А його багатство –золотіі руки.  

Всі: Щедрий вечір, добрий вечір!  

 А його потіха – хорошіі діти!  

Всі: Щедрий вечір, добрий вечір!  

 Хлопці та дівчатка, ану заспіваймо для пана господаря!  

Колядники співають «Добрий вечір тобі, пане господарю!». (діти разом  із 

дорослими) 
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Добрий вечір тобі, пане господарю.  

Приспів: Радуйся! Ой радуйся, земле,  Син Божий народився!  

Застеляйте столи та все килимами,  

Та кладіть калачі з ярої пшениці.  

Бо прийдуть до тебе три празники в гості:  

А той перший празник –Рождество Христове.  

А той другий празник – Святого Василя.  

А той третій празник – Святе Водохрещя 

 

Спустилась ночь на Вифлеем,- Красив её наряд!   

Звезда с небес сияет всем,  Но люди крепко спят…  

В хлеву, за городом большим,  Родился в мир Христос.   

Склонились ангелы над ним  И хороводы звёзд.  

С хвалою пастухи пришли,  Забыв свои шатры.   

Волхвы с Востока принесли  Священные дары.   

В яслях спал на свежем сене  Тихий, крошечный Христос.   

Месяц, вынырнув из тени,  Гладил золото волос.  

Бык дохнул в лицо младенца  И, соломою шурша,   

На упругое коленце  Засмотрелся, чуть дыша…  

Присмиревший белый козлик  На лицо его дышал,   

Только глупый серый ослик  Всех беспомощно толкал:   

"Посмотреть бы на ребёнка  Хоть минуточку и мне!"  

 И заплакал звонко-звонко  В предрассветной тишине.  

А Христос, раскрывши глазки,  Вдруг раздвинул круг зверей   

И с улыбкой, полной ласки,  Прошептал: "Смотри скорей!" 

 

Колядники співають колядку «Нова радість стала» (діти разом 

із  дорослими) 

НОВА РАДІСТЬ.  

Нова радість стала, яка не бувала:  

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.  

Де Христос родився, з Діви воплотився,  

Як чоловік, пеленами убого повився.  

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком  

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.  

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,  

Даруй літа щасливії цього дому господарю.  

Цього дому господарю і цій господині,  

Даруй літа щасливії нашій славній Україні!  

 

Знают взрослые и дети:  

Для добра живем на свете!  

Днесь святое Рождество,  

На планете торжество!  

Ангел нынче к нам спустился  
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И пропел: «Христос родился».  

Мы пришли Христа прославить,  

А вас с праздником поздравить.  

Мир вам, браття, мир голошу,  

Світлу звістку вам приношу.  

її, праведні, прийміть  

І всім людям розкажіть.  

Що прийшла ясна година —  

Породила Діва Сина.  

В Віфлеємі, на яснині,  

В яслах дивних, в житі-сіні.  

Тепер Бога величайте,  

Йому пісню заспівайте! 

 

Діти співають колядку «Ой, у Вифлеємі»  

 

1. Ой у Вифлеємі сталася новина,  

Там повила Мати Божа та Божого Сина.  

2. В пелени повила, в сіні положила,  

Люлі, люлі, любий сину, Ти, дитино  мила!  

3. Українські діти Ісуса вітають,  

Веселими пісеньками Його звеселяють. 

 

 Колядник:  

Слава на небесах Богу,   

Мир вам, люди добрі!   

Радійте і веселіться,   

Бо Христос народився.   

Нехай на світі добро завітає,   

Підлість пропаде, щастя засяє,   

А Ісусик-дитятко вас благословляє.  

 

Колядники співають колядку «Павочка» (хоровод із господинею)   
1. Павочка ходить, пір’ячко ронить.  

Приспів: Щедрий вечір добрим  людям.  

2.За нею ходить красна дівонька.  
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3. Пір’я збирає, в рукав ховає.  

4. З рукава бере, віночок плете..  

5. А звивши вінок, понесла в танок. 

 

Колядник : 

Колядую, колядую, ковбасу чую!  

А ви мене не питайте , ковбаси  дайте!  

Грудочку кашки,кільце ковбаски  

Ще того мало-дайте ще сала, 

 І ще того трішки- дайте  горішків.  

 

Колядники співають колядку «Го-го-го, коза»  

 

 

Колядник:   

Ой, коза моя, козонько,  

Червоная розонько  

З горки на горку скакала  

Копитоньки позбивала  

Що ж робити,   

Як козу підняти?  

Щоб коза встала — дайте кусок сала,  

Кільце ковбаски, та бубликів в’язку.  

Дайте козі ячменю, а нам грошей повню жменю.  
 

(Господарка дає козі щось)  

Колядники співають: 
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Коза:  

Ой, устань,устань, господареньку  

Побуди всю свою челядоньку  

Нехай же вона раненько встає  

Світлі світлоньки позамітає  

Тисові столи позамітає  

Пшеничним хлібом позакладає  

Бо прийдуть до вас Врічні гостеньки  

Врічні гостеньки –  

Всі: колядниченьки!  

Колядники співають колядку 

Колядник  

Міхоноша вже стоіть А мешок пустий лежить  

Ти іди, іди туди Що дадуть, неси сюди!  

 

Господар: А хто ж у вас міхоноша?  

Міхоноша:   

Я маленький хлопчик,   

Зліз на стовпчик,   

З мішком походжаю,   

Коляду збираю.   

На дудочку граю, дітей забавляю;   

А вам усього найкращого у світи бажаю!  

 

Колядник  

Я маленький хлопчик  

Виліз на стовпчик.  

Відкривайте скриньку, доставайте сливку  

Відкривайте сундучок, доставайте п,ятачок.  

 

Колядник.  

Коляд, коляд, колядниця  

Добра з маком паляниця  

А без маку не така  

Дайте, тітко, п,ятака  

А Ви, дядько, грошей  

Будьте всі хороші!  
 

Господиня: А давай-но свою торбу. (Кладе гостинці).  
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Колядники співають колядку 

Колядник  
Слава нашим господарям,   

Що так добре нас приймали.  

Колядник  
Що так добре нас приймали.  

Медом-пивом пригощали  

Колядник  
Всі ми раді в цьому домі  

Веселенько погуляти  

Колядник  
Та на цей раз вибачайте  

Нам пора вже вирушати!  

Колядники співають колядку «Тай на цьому слові» 

____________________ 

__________ 

 
 

 

Людмила Самарін 

викладач музично-теоретичних дисциплін,  

керівник дитячого академічного хору «Belcanto»,  

1- я дидактична категорія,  

дитячої школи мистецтв ім. Є Кока 

  (м.Сорока, Молдова).  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 МЛАДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ХОРОВОГО ПЕНИЯ 

 

 В последнее время значительно усилился педагогический интерес к 

нравственной проблематике. И этот факт не случаен. В результате социально-

экономических, политических и культурных преобразований вобществе 

происходят необратимые изменения, которые оказывают существенное влияние 

на молодое поколение. 

Интерес к духовной музыке в наше время проявляется не только потому, 

что это красивая музыка - в ней скрыты глубокие национальные корни, это живой 
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родник духовности и нравственности, который связывает культурное развитие 

народов нашей страны с народами других стран. Посредством духовной музыки 

дети соприкасаются с вечными нравственными истинами,раскрывают для себя 

высшую гармонию мироздания, а также духовная музыка становится одной из 

форм познания мира. Поэтому именно с духовно-нравственным образованием 

связывают сегодня возможность сохранения, как самой личности, так и всего 

общества. 

Духовно-нравственное воспитание как философская и психолого-

педагогическая проблема В связи с происходящими в социокультурной и 

духовной сфере современного общества глобальными преобразованиями 

проблема духовного воспитания подрастающего поколения приобретает особую 

актуальность. 

Особенно остро эта проблема стоит в подростковой и молодежной среде, 

так как именно данный социальный слой общества наиболее подвержен внешним 

воздействиям в силу своих возрастных особенностей. 

Духовность - одно из наиболее сложных понятий на Земле. Н.Бердяев 

считал, что с духовностью связано глубинное «я» человека. Именно духовность, 

идущая из глубины, по его убеждению, и есть сила, образующая и 

поддерживающая личность в человеке. 

«Духовность» обозначает все, относящееся к человеческой душе, духу, к 

Богу, Церкви, вере. 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 

окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на 

основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников 

духовности является любовь. 

«Нравственность» - это компонент духовности, содержанием которого 

выступают этические ценности, составляющие основу сознания. Нравственность 
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- это способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со 

своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего 

внутреннего духовного мира. Духовность и нравственность существуют в 

нераздельном единстве. При их отсутствии невозможно полноценное 

существование личности и культуры. В основе нравственности лежит 

безусловное и внеисторическое религиозное начало. В чем же заключается 

сущность духовно-нравственного воспитания? 

На основе всего вышесказанного можно сформулировать основные задачи 

работы педагогов хора по духовно-нравственному воспитанию детей: 

-         Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить 

различать добро и зло. 

-         Пресекать (в различных формах) безнравственные проявления в 

стремлениях и действиях ребенка. 

-         Развивать музыкальную культуру обучающихся: посещение 

концертов с участием других коллективов, прослушивание и просмотр аудио и 

видео записей исполнения хоровой музыки ведущими профессиональными 

коллективами (детскими, студенческими и т.д.). 

-         Прививать любовь к русскому языку через литературный текст 

хоровых произведений, обогащать словарный запас обучающихся (чтение вслух 

и анализ текста). Учить выражать свои чувства и эмоции во время исполнения 

(образное исполнение произведений). 

-         Формировать чувство любви к Родине, в том числе и через правильно 

подобранный репертуар. 

-         Воспитание воли и выносливости (участие в конкурсах, концертах). 

А теперь коснемся более подробно одного из ключевых аспектов 

современного певческого воспитания, через который помимо развития вокально-

певческих навыков осуществляется и духовно-нравственное воспитание 
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обучающихся – проблемы выбора репертуара. Развитие вокально-хоровых 

навыков, формирование этической и эстетической культуры младших 

школьников существенно зависит от выбора музыкального материала. 

Процесс разучивания хорового произведения оказывает многостороннее 

воздействие на психику ребенка, развивая его внимание, память, обостряя  

способность к наблюдениям и обобщениям, делая более тонким и 

восприимчивым его слух. Детьми постигается связь целого и частей,  

выразительное значение каждого из элементов, составляющих музыкальное 

искусство, воспитывается ощущение формы, красоты, гармонии. В их 

объединении проявляется стремление соединить религиозное и светское 

понимание духовности (духовность - понятие религиозное, нравственность -

светское). 

Воспитание духовно-нравственного начала содействует формированию у 

человека: 

· нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

патриотизма); 

· нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

· нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний); 

· нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Особенности духовно-нравственного воспитания подростков. О 

подростках пишут на страницах журналов, в серьёзных монографиях 

публикуются результаты исследований вкусов, интересов, потребностей 

подрастающего поколения. О них думают, спорят, заботятся в семье и школе. 
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Сегодня подростки не такие, какими были вчера. И для того, чтобы их 

действительно воспитывать и развивать эстетически, мы должны и узнать, и 

понять их сегодняшних - новых, неожиданных. Понять, как нужен им добрый, 

умный провожатый в сложный и многогранный мир искусства, нужен, несмотря 

на всю их внешнюю колючесть и независимость в суждениях, симпатиях и 

антипатиях. Понять, как сильна в подростках потребность серьёзного, без скидок 

и навязывания, общения с нами на музыкальной почве. Подростки сейчас 

развиты интеллектуально. Но им необходимо стать подлинно интеллигентными. 

И в этом плане роль музыкального воспитания поистине незаменима. 

Музыкальное искусство выступает перед подростком в роли проводника 

определенных идей и идеалов. Музыка занимает особое, приоритетное место в 

подростковой субкультуре. Музыка - не только носитель духовных ценностей, 

хранимых человечеством, но и язык духовного общения, которым нужно 

овладеть подростку. 

«Хоровое пение - наиболее доступный вид музыкального исполнительства, 

ведь голос - «инструмент», данный человеку от рождения, совершенствуется 

вместе с его ростом и развитием. А воспитание певческих навыков есть 

одновременно и воспитание человеческих чувств и эмоций».  

Хоровая музыка неразрывно связана со словом, содержание ее 

раскрывается через поэтический текст, воплощенный в музыкальной интонации. 

Поэтому содержательно-эмоциональное воздействие хорового произведения как 

бы «удваивается». 

Духовная музыка способствует развитию нравственных качеств 

подростков. Она помогает детям обратить особое внимание на свой внутренний 

мир, раскрыть тайны своей души и познать вечные духовные ценности. Хоровая 

духовная музыка, помимо музыкального начала, несёт в себе и поэтическое 

начало, которое помогает осмыслению музыкального произведения. В процессе 
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пения духовной музыки ученик не просто созидает её, а становится её сотворцом. 

Пропевая произведение несколько раз, он ищет в своей душе отклик на 

музыкальное произведение, стараясь привнести в него частичку своей души. Во 

время всех этих поисков косвенно происходит духовно-нравственное развитие 

личности, которое с каждым качественно новым исполнением растёт и переходит 

на новую духовную ступень. 

Духовная музыка в репертуаре детского хора 

В наше время духовная музыка становится все более актуальной. Люди 

стали читать много духовной литературы, а значит, и развивать свой дух всеми 

возможными способами, в том числе и музыкой. Такой же интерес к духовной 

музыке стали проявлять и современные композиторы. Они пишут, как и 

авторскую духовную музыку, так и делают современные обработки написанной 

ранее духовной музыки. Как известно, результат в любой сфере деятельности 

определяется степенью достижения цели. Творческая деятельность также не 

является исключением. Программные требования в учреждениях 

дополнительного образования на современном этапе достаточно высоки. 

Музыка, как одна из самых вдохновенных форм искусства оказывает огромное 

воздействие на человека. Поэтому, вопросы репертуарной политики требуют 

вдумчивого и кропотливого к себе отношения. Репертуар хорового коллектива 

является не только средством для освоения требуемых знаний, умений и навыков. 

В значительной степени он воздействует на эстетический и нравственный 

уровень исполнителей и слушателей. Репертуар детского хора должен быть 

разнообразным. В него обязательно должны быть включены произведения 

русской и зарубежной классики, обработки народных песен, образцы детских 

песен как современных, так и советского периода. Подбор репертуара – это целая 

стратегия. Критерию единства художественной ценности и высоких 

нравственных принципов в полной мере отвечают произведения православной 
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духовной музыки. На протяжении почти целого столетия этот огромный пласт 

мировой художественной культуры был под запретом. Храмы разрушались, 

священнослужители преследовались, произведения не изучались и не 

исполнялись. Но мы понимаем, что музыкальная культура неотделима от 

многовековых певческих традиций Православной Церкви. Сокровищница 

духовной музыки огромна и богата истинно величайшими шедеврами. Важно 

отметить, что и прежде многие произведения духовного содержания исполнялись 

не только в храмах на богослужениях, но и как отдельные номера в светских 

концертах. Духовная музыка является своеобразным нравственным кодексом, 

призванным формировать духовные, возвышенные устремления человека. 

Посему, включение в репертуар детского хора образцов православной духовной 

музыки решает многие задачи. Это уникальная школа хорового пения «a capella», 

базирующаяся на естественности звукообразования, вокальном удобстве, 

плавности и певучести. 

Исполнение духовной музыки — особая область хорового пения. «Слово и 

музыка должны быть слиты воедино, чтобы можно было сказать, что слово поет, 

а музыка возвещает». 

Глубина, стилевая точность исполнения церковных произведений во  

многом зависят от глубины осмысления содержания словесного текста. 

Пойте разумно—вот одно из главных требований церковного пения. 

Естественность и простота, чистота и возвышенность, сердечность  и 

искренность, благоговейность и «надмирность» изначально заложены в 

духовных творениях. Но проникновение в содержание текста осложняется тем, 

что написан он на церковно-славянском языке. И язык этот требует расшифровки 

и правильного произнесения.  

Духовная музыка — благодатная почва для вокального воспитаия  

хорового коллектива, так как изначально она основывалась на певческой 
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практике, а не на абстрактных композиторских изысканиях. Поэтому 

произведения духовной музыки обязательно должны входить в репертуар 

хорового коллектива. «Херувимская песнь» А. Веделя, «Херувимская песнь» Г. 

Ломакина, «Ангел вопияше» М. Мусоргского, «Милость мира», «Свете тихий», 

«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного», «Достойно есть» П. Чеснокова 

и великое множество других произведений достойны стать украшением 

репертуара любого хорового коллектива. 

Основная проблема в решении вопроса включения образцов православной 

духовной музыки в репертуар именно детского хора заключается в том, что 

произведения, в большинстве своем, написаны для смешанного хора, в состав 

которого непременно входят мужские голоса. В этом свете, привлекательными 

становятся образцы переложений для женского (детского) хора. Поступенная, 

кропотливая и систематическая работа в этом направлении призвана вырастить 

воспитанников, способных адекватно понимать язык искусства, оценивать его 

смысл и противостоять безнравственной среде во всех её проявлениях. 

Духовно-нравственное воспитание личности и формирование 

эстетического вкуса детей представляют собой одну из наиболее актуальных 

проблем как современного мира в целом, так и педагогики в частности. 

Хоровое пение, как яркий пример воздействия на духовный мир человека, 

способно играть не только развивающую, но и, в первую очередь, 

воспитательную роль для молодого поколения. 

Литература: 

1. Багашев А. Духовно-нравственное воспитание молодежи // Воспитание школьников. – 
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____________________ 

__________ 

 
 

Angela Rezus 

керівник і диригент дитячого хору „DoReMici”   

дитячої школи мистецтв ім. Є Кока 

 (м.Сорока, Молдова) 

  

ХОРОВАЯ МУЗЫКА В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

Во второй половине ХХ века композиторы разных поколений продолжают 

творчески осваивать европейский опыт в самых разных хоровых жанрах, от 

миниатюрных форм до больших монументальных произведений. Наряду с 

миниатюрными хоровыми сочинениями для взрослых существует значительное 

количество сочинений, вызывающих любопытство детей, от дошкольников до 

выпускников школ. В своём творчестве молдавские композиторы используют 

детский фольклор, обработки народных песен также расширяют репертуар 

хоровых коллективов в детских садах и школах. 

В этом направлении особенно важна многолетняя деятельность Евгения 

Доги Георгия Мустя, Андрея Тамазлыкару, Константина Руснака, Тудора 

Кириака, Симиона Лунгу, Евгения Мамота. Злата Ткач, Теодор Згуряну, Дмитрий 

Киценко и др… знали, как мобилизовать артистический потенциал хористов 

средних и старших классов в исполнении хоровых композиций, они используя 

современную музыкальную выразительность, относятся к юным исполнителям 

серьезно, как к профессионалам. Запоминающийся образ жертв войны заставляет 

молдавских композиторов искать новые способы самовыражения, творчески 

пересматривать жанры Реквиема и Вокализа. 

Для кинофильма „ Я хочу петь” Евгений Дога сочинил Реквием –Memoria. 
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Заложенную традицию И. Брамса в Немецком Реквиеме используют в 

своём творчестве и молдавские композиторы. К этому жанру можно отнести 

миниатюру для хора, а capella «Молитва матери» Виктора Симонова (слова С. 

Есенина, 1971), Владимир Ротару написал Реквием «У истока скалы » для голоса, 

хора, фортепиано и органа (1988). Для подобного состава (солист, хор, оркестр) 

сочиняет Реквием композитор Наталья Русу-Козулина. 

В творчестве молдавских композиторов второй половины XX века 

знаменит Штефан Няга, который написал первую балладу для хора Balada 

cotoviștilor. Образ гайдука также изображен в Балладе о лесах Златы Ткач в её 

раннем периоде композиторской деятельности . 

Другой жанр с далеким происхождением (XIV века) - мадригал. Только два 

композитора из Молдовы проявили интерес к этому хоровому жанру и как 

исполнители, и как авторы. Серафим Бузила был единственным композитором, 

который попытался совместить художественные способности жанра мадригала с 

творчеством поэта М. Эминеску, (первое издание мадригала Revedere вышло в 

1972 году, второе - в 1987 году, а в 2002 году выйдут Три мадригала Теодора 

Згуряну на стихи Лучиана Блага. В этих сочинениях автор раскрывает безмерное 

богатство выразительных средств, используя женский хор в четыре голоса. При 

отсутствии энергичной поддержки мужских голосов, женский прозрачный голос 

придает произведениям необъяснимый лиризм откровенной теплоты. 

Также молдавские композиторы используют хоровые циклы для получения 

опыта в области музыкальной драмы. Они включают в себя серию однородных 

самостоятельных произведений в разных жанрах: от песен для взрослых и детей, 

хоровых миниатюр, до сочинений имеющих глубокое общественно-философское 

значение. Первые циклы детских песен принадлежат Злате Ткач, которая 

возвращается в этот жанр в процессе творческой деятельности, чтобы привить 

детям разного возраста любовь к современной профессиональной музыке. Ее 
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пример поддержали Теодор Згуряну, Анфиса Федорова и Евгений Мамот, 

которые сочиняют цикл для детских хоров для начинающих (Е. Мамот) для тех 

кто имеет большой опыт (А. Федорова). Важнейшую роль в жанре хорового 

цикла принадлежат произведениям на общественные темы. Это хоровые 

произведения Тудора Кириак - цикл Поклонение для хора а capella на стихи 

молдавских авторов, Злата Ткач – четырёхчастныи цикл Солнечный край и 

Владимира Чолака - цикл хоров на стихи М. Эминеску. Трагическая 

драматургическая линия пронизывает произведения двух разных поколений: 

Елена Фиштик сочинила в 1995 году хоровой цикл a capella Toamna (Осень, 

Танцы на Пасху, Траурная накидка), а в 2000 году Владимир Ротару создает цикл 

из четырех хоровых романсов Осенние ноты (Осенние ноты, Осень, Осенний 

вальс, Умирающая осень). 

Идея Виталия Булачёва рассматривать хоровые голоса как 

инструментальные партии симфонического оркестра также развивается в 

творчестве молдавских композиторов в более поздний период. Виктор Масюков 

предлагает трактовать голоса хора как регистры органа в Хоровой прелюдии. 

Молдавских композиторов интересуют и другие древние полифонические 

хоровые жанры, насыщая их современными модально-гармоническими 

приемами. Стремление к расширению интерпретационного потенциала хоров 

под руководством Теодора Згуряну постоянно порождает новые решения всё  

более сложных технических задач. С этой точки зрения сложность технической 

задачи заключена в максимальной полифонизации фактуры в хоровой 

композиции Астральные колокола. Женский хор «Renaissance» разделен на 18 

пар голосов. Каждой хоровой партии дается мотив такта, который повторяется 

двумя или четырьмя голосами, а затем сохраняется до конца произведения, а 

остальные хоровые партии вводятся в нисходящем каноническом порядке. К 

финалу композиции, вводится звук маракаса и там-там. Это создает очень 
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сложную фактуру с использованием динамических оттенков крещендо и 

диминуэндо, рассчитанных в единицах времени по секундомеру. Чтобы 

насладиться интерпретацией женского хора, слушатели должны иметь опыт 

слушания современных хоровых произведений. 

Многие молдавские композиторы проявляют особое внимание  к 

излюбленному жанру сюита. Например, в сюите для женского хора Звезда (слова 

народные, 1983 г.) Евгений Мамот изображает уникальную лирическую 

атмосферу святых колядок, проникнутую особым духом предков. Хоровая сюита 

Теодора Згуряну Большой дом у источников (редакция 1986 г.) представляет 

яркие образы незабываемого дома детства, радушно ожидающего своих гостей, 

побывавших на краю земли. 

Огромное количество хоровых произведений на христианскую тематику 

принадлежат молдавскому композитору ВладимируЧолак. Глубоко знакомый с 

традициями русской и бессарабской православной религиозной музыки, он 

создал сочинения для исполнения на богослужении (Всенощное бдение1991) и 

Гимны Святой Литургии св. Иоанна Златоуста для 4х-голосного женского хора 

(1993). Первая композиция задумана с каноническим текстом на церковно 

славянском языке. В поисках вечных ценностей Владимир Чолак сочинил Stabat 

Mater для женского хора «Renaissance» под управлением Теодора Згуряну и 

струнного оркестра. В данной партитуре инструментальный ансамбль принимает 

на себя роль хора в греческой трагедии: вводит, комментирует, предсказывает. 

Латинский текст заставляет нас стать свидетелями хождения Богородицы. 

Миниатюры Ave Maria, Mizerere, Salve, Regina, а также монументальное 

творение – Magnificat указывают на новые направления, в которых Владимир 

Чолак ориентирует свое творческое видение. Та же тенденция прослеживается и 

в творчестве Геннадия Чобану. В результате изучения монодических 

византийских архетипов он сочиняет миниатюрное хоровое произведение «Отче 
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наш», в котором стремится воспроизвести атмосферу сакральной византийской 

музыки в суровой, строгой звучности мужского хора. 

Освободившись от идеологического давления огромной силы, создание 

хоровых произведений в Молдове значительно сокращается в количественном 

отношении. На качественном уровне, однако, наблюдается непрерывный подъем. 

Это связано с общей тенденцией представителей всех поколений местной 

композиторской школы к расширению и обогащению национального и 

общечеловеческого духовного опыта. 

Литература: 

1.Tatiana Dăniță Arta de interpretare corală din Basarabia în proces de devenire 

2. Arta muzicală din Republica Moldova Istorie și modernitate Grafema Libris 

3. Teodor Zgureanu Clopote astrale ( https://www.youtube.com/watch?v=0W- 

gp7R4p2U) ; Теодор Згуряну Астральные колокола.  

____________________ 

__________ 

 
 

 

Леся Крижешевська 

 заслужений працівник культури України,  

директор, викладач-методист,  

КЗ БМР Білоцерківська школа мистецтв №1  

імені Юрія Павленка (Київська область, Україна). 

 

 «ХОРОВИЙ СПІВ У КОНТЕКСТІ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ 

ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗРАЗКОВОГО ХОРУ «СПІВАНОЧКА»)» 

 

Хорове мистецтво в Україні має тривалу історію та багатовікові традиції. 

Українське хорове виконавство має свої витоки, серед яких і початкові мистецькі 

заклади, де формуються майбутні хорові співаки та з’являються хорові 

колективи. Цікавий факт стосується історії появи хору Білоцерківської школи 

мистецтв №1, якій у 2020 році виповнилося 100 років. Тривалий час у школі не 
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було викладача-хормейстера, тому хор збирали епізодично і керували 

колективом переважно баяністи.  

Історія створення хору розпочалася у 1962 році, коли до музичної школи на 

роботу приїхала випускниця Львівського державного музичного училища 

Тамара Павленко. Це відразу підняло на якісно новий рівень викладання 

хорового співу у школі. До репертуару колективу поряд із піснями популярної на 

той час піонерської тематики входили твори класичної музики1 та хорові обробки 

керівника хору Т. Павленко. На базі колективу керівник проводила велику 

вокальну роботу, тому невипадково, що із нього вийшло ряд відомих співаків: 

народні артисти України Алла Попова, Таїсія Повалій, заслужені артисти 

України Тетяна Русова, Любов Анісімова, Ірина Персанова та ін. Велика 

кількість хористів обрали своїм фахом хорове диригування і стали 

продовжувачами справи свого керівника. Деякі учасники хору після закінчення 

вищих мистецьких закладів працюють хормейстерами у рідній школі.  

З проголошенням Незалежної України у 90-ті роки наступив інтенсивний 

розквіт дитячої хорової творчості, зникла ідеологічна заангажованість, яка 

чинила утиски у підборі репертуару. З’явилася можливість вивчати духовні твори 

різних епох, різних композиторів і стилів, зокрема перлини духовної музики 

українських композиторів Д. Бортнянського, М. Березовського, М. Лисенка, 

К. Стеценка, М. Леонтовича, Я. Яциневича. Ця музика, як і всі класичні твори, 

вимагала нового підходу у звукоутворенні та інтерпретації. Юні співаки тепер 

повинні були вміти співати не лише дзвінко, як піонерські пісні, а й звуком 

академічної манери: компактним, прикритим і достатньо наповненим. 

Історичні події початку 1990-х рр. та зміна соціокультурної парадигми, 

торкнулися і хорового колективу, який став називатися «Співаночка», а разом з 

                                                
1 В. А. Моцарт хор «Струн чарівних наспів» з опери «Чарівна флейта», М. Римський-Корсаков «Звонче 

жайворонка пенье» (перекладення для хору), М. Лисенко Фінальний хор «А вже весна» з опери «Зима й весна», 

С. Рахманінов Полька (перекладення для хору). Твори українських композиторів (М. Леонтовича, К. Мяскова, 

В. Шаповаленка, І. Шамо). 
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тим і новий напрямок творчої діяльності, що полягав у засвоєнні хорової 

спадщини різних стилів та напрямків. 

Відтоді пожвавилася концертна діяльність колективу. Виступи хору 

«Співаночка» стали дуже популярними у місті й області. Він став за 

репертуарним і творчим (академічним) спрямуванням хором завищеного типу з 

високою культурою співу, вокалу та інтонування, що було неодноразово 

підтверджено чисельними дипломами, грамотами, відзнаками переможців-

лауреатів. Він постійний переможець хорового конкурсу ім. К. Стеценка та 

Міжнародного хорового фестивалю «Співає Київщина». 

У 1994 році хор отримав звання «зразкового» колективу. Традиційними 

стають творчі звіти хору та його солістів перед громадськістю міста. При хорі 

завжди існувала група солістів, з якими Т. Павленко проводила дбайливу 

індивідуальну вокальну роботу. Більш детально питання характеристики постаті 

Т. Павленко як керівника хору ми торкнемося у наступному розділі, а зараз 

зазначимо, що за її багаторічну плідну та багатобічну діяльність та як результат 

великих творчих досягнень, Т. Павленко отримала почесне звання заслужений 

діяч мистецтв України, почесна громадянка Білої Церкви, її ім’я занесене до 

енциклопедичного словника «Жінки України», вона є членом «Золотого фонду» 

міста, викладачем-методистом. 

У 2005 р. керівником зразкового хору «Співаночка» стала випускниця 

Т. Павленко – Л. Крижешевська. За її ініціативою у місті почали проводились 

фестивалі «Різдвяні зорі», «Майбутні зірки України», «Музичні зустрічі в 

Зимовому палаці» та інші цікаві мистецько-виховні заходи.  

Основними напрямами мистецької діяльності колективу є: виступи 

тематичні, звітні концерти, виступи на міських та Всеукраїнських мистецьких 

заходах, участь у конкурсах та фестивалях. 
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Високий рівень виконавської майстерності учнів та колективів 

Л. Крижешевської неодноразово підтверджувався перемогами на різноманітних 

конкурсах.  

Репертуар колективу складають кращі зразки українського фольклору 

(переважно в обробках М. Леонтовича, Т. Павленко та Л. Крижешевської), а 

також пісні різних народів, хорові класичні твори, естрадні пісні, твори на слова 

Т. Шевченка, пісні на слова сучасних поетів.  

Керівники хору Т. Павленко, а згодом Л. Крижешевська завжди 

підтримувала тісні творчі зв’язки із видатними композиторами Віталієм 

Кирейком, Лесею Дичко, Богданою Фільц, Левком та Жанною Колодубами. За 

участі хору «Співаночка» було проведено ряд цікавих творчих зустрічей із 

видатними митцями з метою пропаганди української національної культури: з 

композиторами Жанною та Левком Колодубами (Будинок органної та камерної 

музики, квітень 2010 р.), з композитором Лесею Дичко (Будинок органної та 

камерної музики, квітень 2014 р.), з композитором Олександром Яковчуком 

(Будинок органної та камерної музики, лютий 2019 р.). Творча зустріч з 

композитором Лесею Горовою «Україна ― це світло» (Будинок органної та 

камерної музики, 17 травня 2019 р.) стала для Білої Церкви справжнім святом 

української пісні, на якому видатна композиторка співала разом із хором 

«Співаночка». У 2020 році, до 100-річчя школи композитор Олександр Злотник 

написав з присвятою рідній Alma Mater пісню на вірші Олександра Вратарьова 

«Рідна мистецька школа». 

Отже, з огляду на вищевикладене, творча діяльність зразкового камерного 

хору «Співаночка» є важливою сторінкою у розвитку дитячої, а відтак 

національної хорової творчості України. 
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Галина Шпак  

кандидат мистецтвознавства,   

доцент кафедри хорового диригування,  

керівник студентського хору ОНМА ім. А. В. Нежданової  

(Одеса, Україна) 

 

«ЩЕДРИК» - УКРАЇНСЬКЕ ДИВО 

З цим не можливо не погодитися, бо «Щедрик» або «Carol of the Bells» 

свого часу став дивом і завдяки Миколі Леонтовичу вже багато років відповідає 

за святковий передноворічний настрій у всьому світі. Цю композицію знають всі, 

вона є гімном різдвяних свят для всього світу. Ця легендарна колядка 

виконується у різних варіантах і версіях, з різним виконавським складом, 

розкриваючи усю багатогранність цієї мелодії. 

2021 рік відзначає 105-річчя з першого хорового виконання «Щедрика» 

М.Леонтовича в Києві. А у жовтні 2022 року виповнюється 100 років з моменту 

як твір прозвучав вперше у Карнегі-Хол у виконанні капели під орудою 

Олександра Кошиця. Це була дієва культурна дипломатія молодої української 

держави. Адже англомовна версія колядки, «Carol of the Bells», стала символом 

Різдва для всього світу. Наступного року цю дату буде активно комунікувати 

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Державним агентством 

України з питань мистецтв та мистецької освіти та Міністерством закордонних 

https://www.youtube.com/watch?v=vZgzg2q-hjQ
https://www.youtube.com/watch?v=bEpxpLrEysU
https://www.youtube.com/watch?v=vZgzg2q-hjQ
https://www.youtube.com/watch?v=r-ASf2Lx5Qg
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справ, бо «Щедрик» є наочним прикладом ваги культури для промоції України у 

світі. М’яка сила, яка зачаровує та зігріває. 

Ще у 1916 році геніальний український композитор Микола Леонтович 

використав одну з найдавніших мелодій українського фольклору для створення 

справжнього шедевру – різдвяну колядку «Щедрик». Його називають Кобзарем 

від музики в Україні – він стільки зробив для української пісні, для української 

національної музики, щоби вона звучала не тільки в Україні, а і по всьому світу. 

Уперше цей музичний твір виконав хор Київського університету у 1916 р. А 5 

жовтня 1922 р. він пролунав у Нью-Йорку на концерті в Карнегі-Хол у виконанні 

хору Олександра Кошиця. У 1936 р. американець українського походження 

Петро Вільховський створив англійську версію слів до «Щедрика» - «Carol of the 

Bells». Пісня нагадувала Вільговському передзвін і він взяв за основу цей образ 

у своїх віршах. І відтоді її можна почути в усіх куточках світу. «Щедрик» 

прикрасив низку серіалів та фільмів. Серед них, зокрема: «Південний парк», 

«Сімпсони», «Гріфіни», «Сам удома» та «Міцний горішок 2». ЇЇ також широко 

використовують і в рекламі. 

Цьогоріч (13.12.2021р.) виповнюється 144 роки від дня народження 

композитора. Портрет композитора з диригентською паличкою в правій руці 

зображений на реверсі срібної монети «Щедрик» номіналом 20 гривень, що 

ввійшла в обіг 5 січня 2016р. Монета присвячена 100-річчю першого виконання 

«Щедрика» хором Київського університету. Попри це, Микола Леонтович 

переписував партитури принаймні пять разів – навіть після того, як твір почали 

виконувати публічно. Цілих 10 років Леонтович аранжував твір, оскільки не був 

задоволений своєю роботою. Ліворуч від композитора на монеті знаходиться 

зображення ластівки. Пташка зображена й на тлі нотних рядків на аверсі 

нейзильберової монети «Щедрик» номіналом 5 гривень. Річ у тому, що сам текст 

пісні був складений ще за язичницьких часів, коли Новий Рік святкувався на 
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весняне рівнодення, в час, коли птахи повертаються з вирію. На обох монетах 

зображені щедрувальники. Микола Леонтович цілком міг застати світовий 

тріумф свого музичного шедевру, якому судилося довге життя і світова слава. 

Але життя композитора 23 січня 1921 року обірвала куля, випущена з гвинтівки 

чекіста Афанасія Грищенка. Композитору тоді було лише 43 роки. Про смерть 

М.Леонтовича упродовж 80 років лунали різні версії, а правда стала відома лише 

у 2000-х роках, коли розсекретили чекістські архіви. (Джерело: цікаві факти з 

життя Миколи Леонтовича. Фатальне пророцтво його музики). А наступного 

року «Щедрик» з неймовірним успіхом виконали на одній із найпрестижніших 

світових концертних сцен – Карнегі-Холі у Нью-Йорку. 

Ми звикли асоціювати М.Леонтовича передусім зі славнозвісною 

різдвяною колядкою. Хоча «Щедрик» - один з півтори сотні талановитих обробок 

Леонтовича., які заслуговують не меншої уваги. У видатного українця був 

величезний творчий здобуток і непростий життєвий шлях. Микола Леонтович 

написав загалом понад 150 музичних творів. Серед них такі відомі, як «Дударик», 

«Пряля», «Козака несуть». Він придумав і першим застосував різні хорові ефекти, 

один з найвідоміших – спів із закритим ротом, своєрідне переосмислення 

мелодики народного плачу. Ще М.Леонтович розробив темброву варіантність 

виконання народних рапсодів, створював оригінальні хорові композиції, 

відтворив і ввів в свої твори забуту в той час імпровізаційну творчість 

українських кобзарів. Він першим в історії української освіти склав підручник з 

нотної грамоти для школи. На жаль, жоден екземпляр не дійщов до нашого часу. 

Історію музичної трансформації української колядки на американську 

«Carol of the Bells» та історію американських гастролей хору Олександра Кошиця 

досліджувала цьогоріч в архівах США стипендиатка Програми імені Фулбрайта 

Тіна Пересунько. Програма імені Фулбрайта передбачає проведення наукових 

досліджень в американських університетах чи дослідних центрах. Це широка 
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тема, яка включала роботу не з однією архівною установою США. За 9 місяців 

дослідницького візиту Т.Пересунько встигла попрацювати з фондами 

Українського музею у Нью-Йорку, Української вільної академії наук у США, 

Українського музею та бібліотеки у Стемфорді, Українського історико-

освітнього центру у м.Сомерсет, архівом Колумбійського університету, 

Українського Національного музею у Чикаго. Вона спростувала серйозні 

помилки в українській та англомовній Вікіпедії стосовно дати американської 

прем’єри «Щедрика». «Ще донедавна кругом зазначалось, що це відбулося 1921 

року. Натомість прем’єрний концерт хору О.Кошиця у Carnegie Hall відбувся на 

рік пізніше – 1922 року»-говорить дослідниця. Також Т.Пересунько продовжує 

упорядковувати інші факти американської біографії «Щедрика», зокрема історію 

його прем’єри у 115 містах США під час гастролей хору О.Кошиця у 1922-1924 

р. «Вдалося знайти унікальні архівні матеріали і один з найважливіших раритетів 

– відео з диригуванням Олександра Кошиця, що зберігається в колекції 

Українського музею та бібліотеки у Стемфорді. В архіві Української вільної 

академії наук у США знайшлись досі невідомі фотографії О.Кошиця та спогади 

хориста Павловського. У фондах Українського історико-освітнього центру в 

містечку Сомерсет знайшлись світлини з американського турне хору Кошиця. 

Особлива знахідка – це великий альбом рецензій американської преси на 

українські концерти в США. В ньому більше 1700 рецензій, що вийшли упродовж 

1923-1924 років» - розказує Т.Пересунько. 

 Вже на наступний рік, коли ми відзначатимемо 100-річчя американської 

прем’єри «Щедрика» і 145-річчя з дня нарродження Миколи Леонтовича, вона 

планує оприлюднити результати свого американського дослідження. «Утім 

сьогодні нашим завданням є нагадати американському суспільству про 

українського композитора, популяризувати його ім’я передовсім у Нью-Йорку, 

де 100 років тому уперше прозвучала його геніальна обробка і де пізніше було 
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створено Carol of the Bells»,- заключає дослідниця Тіна Пересунько у інтерв’ю 

Олені Рудь 24 грудня 2021р. під назвою «Шляхами «Щедрика». До 100-річчя 

прем’єри української різдвяної пісні у США». 

____________________ 

__________ 

 
 

 

 

Лариса Зяблицька  

1- я дидактична категорія,  

 дитячої школи мистецтв ім. Є Кока  

 (м.Сорока, Молдова) 

  

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Исторические события происходящие в мире как и в отдельно взятой 

стране, влияют и на развитие культуры в отдельно взятой стране в целом и 

музыкального образования в частности, что, в свою очередь, ведет к перемене 

прежних культурно-образовательных ценностей и становлению новых 

основополагающих идей. В соответствии с ними в дальнейшем   выстраиваются 

стратегии художественно-эстетического воспитания детей и методика их 

обучения музыке, в том числе и хоровому пению. 

Хоровое пение является наиболее массовой формой активного 

приобщения детей к музыке. Оно на протяжении многих веков являлось 

непременным атрибутом музыкальной культуры всех народов и широко 

использовалось в церковном песнопении. 

К. Д. Ушинский считал «хоровое пение средством воспитания». 

На данном этапе развития цивилизации акцент в системе массового 

музыкального воспитания и образования следует ставить не столько на 

приобретение теоретических знаний, сколько на развитие эстетических 
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переживаний, формирование интереса к хоровому искусству, расширение  

интонационных возможностей у ребенка. 

На основе занятия хором происходит интенсивное развитие музыкальных 

способностей, развивается певческий голос. Здесь прививается правильная 

певческая установка, приемы звуковедения, формируется тембр голоса, дыхания 

и др. Как коллективная форма творчества, хоровое пение способствует 

раскрепощению стеснительных, неуверенных в себе детей. Каждое занятие 

хором способствует сплоченности участников, формированию принципов 

взаимопомощи. 

Самым длительно формирующимся навыком является дыхание. Но работа 

над дыханием не должна быть самоцелью. Важно чтобы поющие осознали 

процесс дыхания, а это требует особого педагогического подхода. 

Работа над разучиванием хорового опуса происходит эффективнее, если 

поющие осознают свои ошибки, умеют отличить хороший результат от плохого. 

Мышление активизируется, когда дети находятся в бодром, эмоционально-

приподнятом настроении этому во многом способствует интересный репертуар 

что ведёт к активизации вокальных занятий, пение в хоре становится 

потребностью. Тогда восприятие музыки вызывает довольно глубокие 

эмоциональные реакции певческого процесса.  

Главная задача руководителя хорового коллектива – пробуждать и 

развивать интерес к музыке, вызвать яркий эмоциональный отклик на 

исполнение, как развить «эмоциональную культуру» как у слушателей так и у 

самих исполнителей. 

Интересный репертуар способствует активизации вокальный занятий, 

пение в хоре становится потребностью. 

В понятии «эмоциональной  культуры» человека входят такие черты как: 

способность переживания глубоких чувств, отзывчивость на переживания других 
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людей, проявления чувств. И совершенно бесспорно, что занятие хоровым 

пением обогащает и облагораживает чувства начиная с ранних лет. 

Музыкальное искусство, как утверждал Б. А. Асафьев, испытывает на себе 

«воздействие немой интонации», т.е. пластики и движении исполнителя 

(включая язык руки). И это особенно актуально в наши дни, когда всё труднее 

становится донести до слушателя содержание и развитие сюжета исполняемой 

песни. 

Пластическое интонирование с участием рук корпуса, ног, наклонов 

головы воссоздаёт «пульс» музыкального произведения, его темпа, ритма, 

динамики, высоты звучания, фразировки. Многие руководители хоровых 

коллективов прибегают к такому «интонированию» ибо, с сожалением 

приходится констатировать, что современный период развития музыкального 

искусства в целом и хорового в частности, характеризируется снижением 

интереса общественности к народному и академическому  искусству и 

творчеству, к хоровому и ансамблевому пению. 

Если в 19 – 20 веках хоровое искусство занимало достойное место в жизни 

людей, то сегодня хоровое пение теряет свою актуальность для населения. 

Коллективное пение сохраняется лишь в музыкальных школах, школах искусств, 

в детских дворцах, в практике христианского богослужения, во время 

праздничных застолий. 

Снижение значимости хорового искусства как средство воспитания 

подрастающего поколения особо остро обозначился в начале 90 – х годов ХХ в. 

В период так называемой «перестройки»: в Молдавии, как и в других странах 

заметно снизился интерес в обучении детей хоровому исполнительству в 

детсадах, кружках и школах общего образования. В последние годы наблюдается 

подъём в развитии и повышении статуса хорового пения, возрастает количество 

проводимых конкурсов, фестивалей, смотров хоровой музыки, что в свою 
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очередь, развивает у детей интерес и любовь к хоровому пению, воспитывает 

эмоциональную отзывчивость на музыку, художественный вкус, развивает 

певческий голос. 

В работе с детским хором упор надо делать не столько на 

профессиональные достижения , а на желание юных хористов получить 

удовольствие от пения в хоре, от общения с вокальной музыкой и участия в 

процессе коллективного музицирования. Хотя, не редко, можно наблюдать 

стремление руководителя хорового коллектива сделать акцент именно на 

высокое качество исполнения. 

Конечно, прекрасное звучание хора вряд ли оставит равнодушным даже 

малообразованного человека. Но, если руководитель хора стремится любой 

ценной добиться совершенства в звучании, то это, зачастую, вызывает 

внутренний протест исполнителя. Достижение высокого качества звучания 

требует  правильной установки исходящей от дирижёра, что искусство в целом, 

и хоровое в частности, требует большого и постоянного труда, и что их труд 

должен быть особенно напряжённым. 

Необходимо стимулировать интерес к хоровому пению – в любой форме 

– как личного участия в коллективном пении или как любителя хоровой музыки, 

следует поощрять всякий, даже минимальный успех, движение вперёд, чтобы для 

всех исполнителей хора занятие хоровым пением было интересным и желанным. 

Пение в хоре преобщяет детей к мировому и национальному наследию хорового 

искусства, позволяет оценить красоту и уникальность.  

Выдающиеся деятели культуры в сфере музыкального образования как В. 

А. Сухомлинский, Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиева и др. считали 

обучение детей музыки и хоровому пению важнейшим условием художественно 

– эстетического воспитания и гармонического созидания личности.  
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И чем раньше ребёнок и его родители поймут необходимость  

художественно – эстетического развития и музыкально – эстетического 

воспитания, тем скорее у них появится стремление к овладению прекрасным в 

процессе хорового пения и желание личного участия в созидании этого 

прекрасного, что приведет к изменению отношения общества к хоровому 

искусству и хоровому пению. 

При всей серьёзности хоровое пение служит для детей некоторой 

разрядкой от напряжённой умственной работы характерной для занятий в 

общеобразовательном учреждении. Поэтому, задача руководителя хора 

заключается ещё и в том, чтобы каждое занятие хоровым пением приносило 

светлое, одушевляющее переживание всем певцам и чтобы они, уходя с занятий, 

ощущали душевную полноту и ждали занятия хоровым пением. 

Это может быть вызвано качественным и интересным музыкальным 

материалом, применением современных и инновационных подходов методов и 

технологий виде вокальных упражнений, требующих творческого мышления, 

сольмизации, правильной постановки голоса, дыхания, привлечения для хоровых 

занятий нетрадиционного музыкального сопровождения (вместо фортепиано и 

аккордеона – использовать клавиши, фонограмму, оркестр и т. д.), что придаст 

занятиям характер привлекательности, поспособствует более эффективному 

приобщению любителей хорового пения к хоровой культуре.  

Приобщение детей к хоровому творчеству и обучению хоровому пению 

способствует и репертуарная политика. Необходимо разнообразить репертуар – 

от старинной классики до современных произведений, включая и джаз, рок, 

оригинальные песни, написанные специально для хорового исполнения. Это 

может послужить мотивацией в развитии интереса у детей к хоровому пению и 

уровень может оказаться очень высоким. 



39 

 

В процессе обучения хоровому пению следует обратить внимание и на 

форму проведения хоровых занятий. В условиях большого коллектива очень 

трудно добиться качественного звучания. Поэтому, в нашей школе дети 

обучаются хоровому пению в микро хорах, ансамблях, как классического так и 

народного типа. 

Исходя из вышеизложенного можно резюмировать: 

- несмотря на развитие различных технологий ситуация в детском 

хоровом творчестве предполагает как сохранение основных методов обучения 

хоровому пению, так и новых подходов, что требует соответственного 

пересмотра содержания и форм работы, применения иного технологического 

ресурса, коррекций репертуарной политики. 

Только в этом случае можно получить хороший результат на занятиях 

хора, достичь повышенного интереса и особого отношения поющих к хоровому 

пению, к хоровому искусству в целом, что, в свою очередь будет способствовать 

большему подъёму хорового движения, хоровой культуре в целом, особенно 

сейчас, когда хоровое пение получило новое дыхание. 
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 магістр музичного мистецтва, викладач вищої категорії,  

керівник естрадно-джазового хору  

ПНПУ ім. К.Д. Ушинського,  

керівник зразкового дитячого хору «Fusion Sound»  

КЗПСО «Мистецька школа № 15 ім. Т.І. Боєвої м. Одеси»  

(Одеса, Україна) 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ВОКАЛЬНИХ МЕТОДИК  

В РОБОТІ З ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ   

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; 
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  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 

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 
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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: 

 мовленнєвий (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); 

 емоційний (накопичення художніх вражень, формування 

словника  емоційних позначень, підбір асоціацій); 

 моделювання, мистецькі проєкти; 

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

____________________ 

__________ 

 
 

Ірина Шатова 

кандидат мистецтвознавства,  

доцент кафедри хорового диригування  

ОНМА ім. А. В. Нежданової  

(Одеса, Україна) 

 

СУЧАСНИЙ ХОРОВИЙ РЕПЕРТУАР: НАПРЯМКИ ТА ЗАСАДИ 

 

Сьогодні на концертній естраді, поряд з класичним і романтичним 

репертуаром, виконується багато нової музики різноманітних напрямків і стилів. 

Слід враховувати й розмаїття виконавських традицій. Умови і форми виконання, 

сприйняття хорових жанрів значно мінялися у різні стильові епохи – протягом 

всієї багатовікової історії музики. Знання жанрів і стилів, уміння вільно 

орієнтуватися в них допомагає диригенту цілеспрямовано і змістовно будувати 

репертуар і програми концертів.  

Сучасний музикант стикається з проблемою універсального оволодіння 

художньо-технологічною стороною багатьох музично-історичних стилів, так 

само як і сучасною технікою.  Полістилістика виступає як основа 

виконавських хорознавчих прийомів, яка відображає високий рівень 

професійної майстерності. 
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Співочо-хорова виконавська техніка сучасного хору, подібно техніці 

диригування, є полістилістичною, що синтезує виражальні засоби старовинної, 

класичної, романтичної та сучасної музики в цілісну звукову систему. 

Найголовніше – слух музиканта-професіонала повинен обов’язково сприймати 

певну інтонаційну стилістику в контексті певного стилю. Адекватне стильове 

розуміння, відтворення і вплив виконуваної музики є зараз однією з 

найважливіших проблем хорового виконавства. Мова йде не тільки про 

системний підхід до хорового виконавства і про широке узагальнення історично 

накопиченого і сучасного досвіду його вивчення та впорядкування, а й, перш за 

все, про інтеграцію всього розглянутого і аналізованого матеріалу в контексті 

музично-стильових явищ. 

Сучасна репертуарна політика повинна гармонічно поєднувати 

різноманітні художньо-стилістичні виконавські принципи. З цим також 

пов’язана особлива стильова подвійність, яка зберігається у виконавській 

діяльності всіх видатних хормейстерів-диригентів. Ця стильова подвійність 

представляє собою звернення, з однієї сторони, до канонічних жанрів, 

фольклорних зразків в інтерпретації й обробці провідних представників 

української композиторської школи; з іншої – до творів західноєвропейських 

композиторів класицистсько-романтичного періоду.  

Це явище характеризує А. Лащенко, коли пише: «За допомогою 

академічного співу регулюється взаємодія професійно-композиторської 

практики з народною творчістю і здійснюються опосередковані зв’язки 

професіоналізму з фольклором. Процес переосмислення народноспівочих 

інтонацій та образів у творчості М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, 

Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, Л. Дичко та ін. протікав в основному у руслі 

виразових можливостей академічного співу. У протилежному випадку 

виникають передумови простого ілюстрування специфічних сторін фольклору. 
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З іншої сторони, академічний спів слід вважати універсальним способом 

міжнаціонального взаємозбагачення й оновлення національних традицій» [1, с. 

37].  

Вказана стильова подвійність, таким чином, проявляється на двох рівнях 

двояко (втім, іноді вони сполучаються): як протиставлення-взаємодія 

вітчизняної і західноєвропейської традицій; як протиставлення-взаємодія 

первинно-обіходної і вторинно-авторської хорових практик. Слід підкреслити, 

що цей аспект є наслідком загального історичного шляху хорової музики й у 

стисненому вигляді представляє вже конкретні стильові знаки кожної зі сторін 

історичного розвитку хорової творчості, відтворює стильове протиріччя як 

суттєвий фактор формування і перетворення стильових основ хорової творчості. 

Тому в діяльності диригентів-хормейстерів особливо важливим стає виявлення 

провідних історико-стильових знаків музики, їх осмислення в актуальному 

культурно-історичному контексті й у зв’язку з технічними і семантичними 

задачами хорового виконавства, виконавської діяльності диригента-

хормейстера.  

Новим стильовим показником хорової творчості в даний час є синтез ряду 

параметрів вищевказаних сторін. Внаслідок цього синтезу первинні хорові жанри 

сьогодні набувають нового життя і нового рівня знаковості, семантичної 

інтерпретації у творчості провідних вітчизняних композиторів. Ця тенденція, 

пов’язана з особливими стилістичними знаками — з «мовою» сонористики, з 

каталогізацією сонористичних прийомів, спонукає до спеціального вивчення. 

Дійсно, освоєння сонористичних композицій вимагає суттєвої зміни 

диригентських установок і особливих вокально-ансамблевих навичок у хору. 

Однак питання про неї неможливо оминути при оцінці стильової семантики 

новітньої композиторської хорової творчості, відповідних їй виконавських 

трактовок диригентів-хормейстерів, виконавських задач і прийомів.  
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Таким чином, найбільш актуальні тенденції сучасного хорового репертуару 

пов’язані зі зняттям будь-яких репертуарних обмежень. А це означає, що і хор, і 

диригент-хормейстер повинні володіти різними стильовими техніками, тобто 

різними типами інтонування. Як окремий напрямок відзначимо освоєння 

сучасних сонористичних композицій, оскільки воно вимагає істотної зміни 

диригентських установок і особливих голосових навичок у хору. Як третій 

напрямок слід, ймовірно сказати про форми виконавської діяльності. Оскільки 

сьогодні хорові колективи обов’язково беруть участь в конкурсах, фестивалях, 

вони повинні володіти творчою мобільністю, артистичними даними, що говорить 

про постійне прагнення до творчих звершень, спрямованих на подальший 

розвиток хорових традицій України. 

Література: 
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____________________ 

__________ 

 
 

Тетяна Антонова 

здобувач кафедри хорового диригування  

ОНМА ім. А.В.Нежданової,  

керівник вокального ансамблю с. Дачне Одеської області  

(Одеса, Україна) 

 

ТРАДИЦІЇ АРАНЖУВАНЬ В РІЗДВЯНІЙ ХОРОВІЙ МУЗИЦІ 

 

Музика – це те, що миттєво забирає нас у різдвяну казку. Різдво – це час не 

лише подарунків, гарної ялинки, яскравих гірлянд. Різдво – це також час добра, 

тепла та різдвяних пісень. 
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Різдвяні пісні приходять до нас з нашого народження та йдуть поруч все 

наше життя. Світ навколо змінюється, а ці добрі пісні завжди звучать у зимові 

дні.  

Основними напрямками різдвяної музики вважаються- щедрівки ,колядки та 

коляди (пісні релігійного змісту)  – приурочені до одного з найголовніших 

християнських свят — Різдва Христового. У колядках, що дійшли до наших днів, 

архаїчні мотиви й образи перепліталися з біблійними: народження, життя, муки, 

смерть і Воскресіння Христа. Окреме місце посідають церковні коляди 

авторського, книжного походження («Тиха ніч, свята ніч», «Нова радість 

стала» й інші).   

Різдвяна музика може бути цілком інструментальною, або вона може бути 

заснована на частівках чи мелодіях, які включають вірші, починаючи від Різдва 

Ісуса Христа і закінчуючи подарунками, веселощами та ін. 

Умовно колядки та щедрівки можна розподілити на декілька груп : 

Перша група – це найстаріші колядки, позначені доісторичним, 

міфологічним світоглядом, в яких яскраво виражене обожествління небесних 

світил, сил природи, наголошується залежність добробуту людини від цих сил, 

тісного органічного співжиття з природою, чітко проступає ритуально-магічна 

спрямованість колядних обрядів і колядкового співу. 

Друга група – це «аграрні пісні», в яких міститися побажання, гарного 

врожаю, поголів’я худоби і домашнього достатку.  

Третя група – це твори часів Київської Русі, де містяться  свідоцтва про 

походи княжих військ, військове спорядження, а також  описуються  лицарські 

якості молодих хлопців. 

Разом з колядками в Україну прийшла і традиція ходіння колядування по 

домівках. При церквах здавна утворювалися компанії молодих людей. Під час 

святок вони організовували невеликий хор та з благословення священика, разом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0


48 

 

з церковним старостою, ходили по домівках парафіян славити Христа. Вони 

співали короткі богослужбові піснеспіви, присвячені святу, а також різні 

колядки. 

Відмінність між народними і церковно-релігійними колядками очевидна: 

вона в змісті, образній системі, структурі, віршовій формі, мелодиці, характері 

виконання. Якщо перші співаються лише під час колядних обходів, під хатою і в 

хаті, то другі стали також часткою різдвяних церковних відправ і богослужінь. 

Народні і церковні колядки чітко розділялися в народі: перші називалися 

"старосвітськими", "сусідськими", "ґаздівськими", "людськими", "притчами", 

другі – "церковними", "христосанками". Така понятійна диференціація колядок і 

нині ще подекуди зустрічається в народній традиції. 

Перші відомі записи українських народних колядок і щедрівок походять з 

другого десятиліття XIX ст. і належать визначному слов'янському 

народознавцеві 3. Долензі-Ходаковському. Шість народних колядок з'явилося в 

збірнику М. Максимовича "Малороссийские песни", виданому в Москві 1827 р. 

У передмові до збірника галицьких польських і українських пісень, що вийшов у 

Львові в 1833 р. Особливо велику роль у збиранні і вивченні народних колядок 

зіграли діячі "Руської трійці". З початку 30-х років XIX ст. М. Шашкевич, І. 

Вагилевич, Я. Головацький та їх товариші займалися цілеспрямованим і 

системним збиранням творів цього жанру у різних місцевостях Галичини. 

Згодом зібрання українських колядок поповнилося записами П. 

Чубинського, М. Лисенка, І. Франка,С.Людкевича, В. Гнатюка, Б. Грінченка, А. 

Малинки,М.Леонтовича, Ф. Колесси та ін., а також збірками нашого часу. Цінним 

здобутком на цьому полі, зокрема, є об'ємний том "Колядки та щедрівки" (Київ, 

1965 р.), що вийшов одним з перших у серії багатотомного видання "Українська 

народна творчість". Наукове дослідження цього предмета розгорнулося в працях 

О. Потебні, В. Антоновича, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського, І. 

https://www.pisni.org.ua/songlist/starodavni-kolyadky-shchedrivky-1.html
https://www.pisni.org.ua/songlist/cerkovni-kolyadky-1.html
https://www.pisni.org.ua/persons/867.html
https://www.pisni.org.ua/persons/1286.html
https://www.pisni.org.ua/persons/185.html
https://www.pisni.org.ua/persons/185.html
https://www.pisni.org.ua/persons/6.html
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Свенціцького, російського вченого О. Веселовського, румунського – П. Карамана 

та ін. Їх заслуги в цій сфері відомі і загальновизнані.  

На сьогоднішній день, з’являється все більше оригінальних аранжувань 

різдвяних пісень. Наприклад: відомий український гурт ManSound, 

аранжувальником творів є Рубен Толмачов. Зараз прослухаємо «Щедрик » в їх 

виконанні. Ми чуємо що в цьому аранжуванні, від звичного для нас «Щедрика» 

залишилися тільки текст та основна мелодія котра звучить в самому початку , а 

гармонія твору зовсім змінена з використанням джазових акордів.  

Ось ще один приклад виконання відомого твору Леонтовича «Щедрик», 

тільки в англомовному аналогові — «Carol of the Bells». 

Мелодія цієї щедрівки звучить в знаменитому голлівудському фільмі «Один 

вдома» та інших фільмах, її також можна нерідко чути в різних 

рекламних відеороликах. 

Цю пісню можна почути в різноманітних версіях аранжування, однією з 

найвідоміших- є виконання гурту Pentatonix , котре на YouTube набрало більше 

174 млн. переглядів 

Розглянемо її більш детальніше.  

Композиція починається зі вставної зв’язки, котра проводиться з елементами 

поліфонічної імітації та швидко переходить в гармонічну фактуру , створюючи 

своєрідний вступ до композиції, що є зв’язкою-переходом між вступом , 

основною частиною та темою.   

Ця зв'язка має яскраво виражений танцювальний початок, після якого 

основна тема сприймається більш полегшено і починає випромінювати 

танцювальний характер. Після кожного проведення куплету вставкова зв'язка 

повторюється і набуває власного розвитку.  

Після останнього куплету пісні йде повторення вступу, який побудовано на  

авторському матеріалі колективу. Саме за його рахунок починається гальмування 

https://www.youtube.com/watch?v=WSUFzC6_fp8
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руху і додається більш вокально-розспівний початок, а не рухомо-танцювальний, 

внаслідок чого посилюється поліфонічна лінія. 

Завдяки використанню битбоксу, який доповнює обробку більш сучасним 

звучанням та поєднанню авторського матеріалу з відомою темою пісні, цей 

варіант аранжування став надзвичайно популярним.  

Існує багато колективів котрі виконують різдвяні пісні в неймовірно гарних 

аранжуваннях з використанням перкусії (наприклад  «Піккардійська терція » - 

обр. Пісні «Тиха ніч») , бітбоксу , джазових гармоній і тд.  

Колективи, завдяки сучасним музичним тенденціям, стали освоювати 

репертуар різних стилів та жанрів, наповнених різноманітної фактури і форми,  

завдяки чому почали вдаватися до нестандартних форм рішення задач, новим 

технічним прийомам виконання , відкриваючих нові горизонти в сфері темброво- 

інтонаційних можливостей. 

____________________ 

__________ 

 
 

Ганна Бакач 

магістрантка кафедри хорового диригування  

ОНМА ім. А.В.Нежданової (Одеса, Україна) 

 

«РІЗДВЯНЕ ДІЙСТВО» Л. ДИЧКО – ХОРОВА РІЗДВЯНА МІСТЕРІЯ 

 

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 
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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. 

Та «дивовижна вібрація в душі», виникає, за словами Лесі Василівни, в 

момент відвідування яскравою музичної ідеї, яка сповна передається слухачеві 

під час виконання її музики у вигляді потужного енергетичного посилу-імпульсу 

– незвичайно світлого і позитивного, що так необхідно саме сьогодні. 

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 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). 
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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 

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».  

Півроку складної роботи над оперою і «Різдвяне дійство» зазвучало в 

Одеському оперному театрі, концертний простір якого якнайкраще підходить для 

виконання масштабного хорового твору. Премʼєра відбулась саме під час 

православного Різдвяного свята, що виразилося в загальному святковому настрої, 

який панував в той вечір в театрі.  

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» [1]. 

Музика захопила слухачів з перших звуків своїм особистим язиком – 

радісної, мажорної сонорікої і дзвінкої перкусії. Яскравий музичний матеріал 
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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. 

Кульмінаційні точки стають тими емоційно-енергетичними сплесками, які 

слухач, співпереживаючи і переймаючись урочистими і трагічними подіями 

сюжетної канви, відчуває миттєво. Грона простих акордів-тризвучій 

вибудовуються в неповторний гармонійний пласт, використовується 

різноманітна хорова техніка, що створює особливий і непростий архитектонічний 

орнамент. Тим не менш, відчувається, наскільки органічно композитор 

знаходиться у своїй природній стихії, розмовляючи з аудиторій на своєї 

авторської мові. Зʼявляється відчуття органічності і природності сприйняття 

музичного процесу, почуття взаємодії з музикою композитора. 

Л. Дичко скористалася у «Різдвяному дійстві» автентичними 

фольклорними та духовними текстами і мелодіями (гласами), що надало творові 

неповторного колориту, інтерпретованих водночас з позицій сучасності та 

індивідуальності автора. Це Тропар глава 4 і Кондак Різдва глас 3, а також 

колядки «Дар нині пребагатий», «По всьому світу», «Спи Ісусе», «Нині, Адаме», 

«Бог ся раждає», сприйняття яких сама Дичко порівнює з барвистими святковими 

зразками іконописного примітиву, баченими під час відвідин Рівного і Луцька [2, 

с. 95].   

Оновлюючи жанрові основи опери, Дичко виводить на головну роль хор, 

що має провідне драматургічне та композиційне значення для розвитку цілого 
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твору. Саме в хорової партії втілюються новаторські прийоми звуконаслідування, 

гармонічного нашарування, політональні накладення, що стали яскравими 

ознаками авторського стилю ще в ранніх хорових творах. 

Дійсно, особливо слід відзначити функцію хорової партії в опері. «Її роль 

настільки потужна, що дозволяє говорити про жанровий прототип ораторії як 

домінуючий в творі» [3, с. 114]. Хор несе головну драматургічну роль, і також 

частково заміняє в партитурі оркестрову партію. Адже за своїм інтонаційним 

багатством звукових ефектів, елементів звуконаслідування, щільності фактури, 

хорова партія якісно відрізняється від вирішення інструментального супроводу. 

В творчості Л. Дичко, зазначає Є. Пахомова, нерідко траплялися випадки, коли 

вона оркеструвала власні хорові твори, настільки в неї хорова партія складна і 

розгалужена, що дозволяє виконувати традиційні оркестрові функції [3, с. 114].   

Можна говорити про опери – як новий рівень розвитку хорового жанру що 

стає провідним в творчості композитора. Дійсно, оперно-хорова творчість Л. 

Дичко займає провідне місце в сучасні музиці другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття. Отже, опери стають новим етапом творчих пошуків Лесі Дичко. 

Композиторка продовжила індивідуальний розвиток національного оперного 

жанру нового часу в контексті стилістики неофольклоризму, закладеній ще у 

творах Є. Станковича (фолк-опера «Коли цвіте папороть») та І. Шамо (фолк-

опера «Ятранські ігри»).  

У магістерській роботі молодого одеського музикознавця Лукиної О. Ю. 

«Тема Різдва в української композиторської творчості (кінець ХХ – початок ХХІ 

століття)» вивчаються жанрово-стильові тенденції розвитку різдвяної теми в 

українському музичному мистецтві. Представлено теоретичний аналіз хорової 

опери «Різдвяного дійства» Л. Дичко (та концерт-канту для хору та дитячих 

голосів «Оспівуючи Різдво Господнє») [2]. Ми також зверталися до статті Є. 
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Пахомової «Неофольклористичний контекст оперної творчості Лесі Дичко (на 

прикладі опер «Золотослов» та «Різдвяне дійство») [3].   

Хорову оперу «Різдвяне дійство», який має авторський підзаголовок 

«Вертеп», можна вважати одним із найяскравіших зразків сучасного 

театралізованого вертепу. Але з вертепного дійства Дичко використовує лише 

першу – біблійну частину та значно скорочує кількість дійових осіб. Важлива 

риса опери, як підкреслює О. Ю. Лукіна, це наявність виключно позитивних 

героїв – Ведучий, Три Царі, Анголи, Анголята, Рахиль. Негативні герої – Сатана, 

Воїни, тощо – відсутні, про Ірода йдеться в опері від третьої особи.  

Опера «Різдвяне дійство» складається з пʼяти окремих картин, 14 номерів. 

Але система інтонаційних арок, варійованих повторів окремих тематичних 

побудов, ситуаційні повтори та збіги, роль Ведучого у наскрізній лінії розвитку 

долає зовнішню відокремленість номерів. Драматургія опери в цілому тяжіє до 

епічного, точніше – статуарного типу драматургії, що відповідає жанру, який 

Дичко визначила у підзаголовку («Вертеп»). 

Аналіз музичної драматургії, тематизму, засобів виразності, прийомів 

хорового викладу дає підстави виділити декілька драматургічних комплексів. На 

думку О. Ю. Лукіної це – славильний, драматичний, ліричний, кожному з яких 

притаманні визначені ознаки. Славильний комплекс характеризується за 

допомогою: жанрових ознак (опора на кант), особливостей фактурного викладу 

(поліфонічний склад) та засобів інтонування (скандування, дзвоновість в хоровій 

партії, а також розспів та юбіляційність у заключних номерах), гучної динаміки, 

опори по вертикалі на тризвук (іноді з секундовим затриманням), мажорного 

ладу, інтонацій кварти в мелодичному русі. Драматичний комплекс – 

декламаційність у вокальної партії, досить частий низхідний рух мелодії та 

інтонації кварти, хорова педаль переважно на дисонуючій гармонії, мінорний 

лад, закінчення фраз на глісандо, напружена динаміка, поліфонічний 
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(імітаційний) виклад. Ліричний комплекс перш за все відрізняється своєю 

вокальною природою інтонування. Характерними є також інтонація квінти, 

мелізматика у партіях солістів, розспіви на паралельних співзвуччях. Великого 

значення надано зображальній функції хору (як, на приклад, ефект заколисування 

у «Колискової Ісусу») [2, с.91].  

В першій картині всі номери належать до славильного комплексу з 

характерними для нього ознаками. Крім того зазначимо, що в першій картині 

формуються провідні інтонації хору. Наприклад, початковий вигук «Слава во 

Вишніх Богу» – як словесний текст, так і його музичне втілення – буде 

неодноразово зустрічатися протягом твору, та може вважатися однією із його 

лейтінтонацій. 

Друга картина – найбільш драматична та кульмінаційна в опері. 

Використовуються переважно мінорні тональності, номери виконуються 

переважно a capella, превалює дисонуюча гармонія, досить напружена динаміка, 

пунктирний ритм. Драматичний образ Рахилі передається засобами музичної 

виразності – мелізматичним співом, що наближається до народних плачів, 

переважно низхідним мелодичним рухом. Глісандо в кінці фраз, оспівування 

звуків за допомогою альтернативних ступенів. 

Третя картина – невеличке інтермецо – складається з двох колядок 

оповідального характеру, в яких проголошується звістка про народження Христа. 

Третя картина є контрастом до другій як в музичному, так і в змістовному планах. 

Ця картина містить всі характерні ознаки славильного комплексу: високий рівень 

динаміки (ff), поступовий висхідний рух паралельними співзвуччями, tutti, 

акордова багатозвучність, поєднання різних типів хорової педалі, тональна 

стабільність.  

Четверта картина – досить напружена, складається з двох контрастних 

номерів: драматичний речитатив змінюється лагідною та ліричною колисковою. 
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В даній картині автор використовує яскраву палітру музичних 

звукозображальних та просторових ефектів. В даній картині, як наголошує   О. 

Ю. Лукіна, Дичко використовує яскраву палітру музичних звукозображальних та 

просторових ефектів. Так, наприклад, у ступі до № 10 – «Вифлеєме, ти негодний» 

– за допомогою барабана та кастаньєт імітується цокання, що наближається і 

віддаляється, у № 11 – «Колискова Ісусу» – ефект заколисування передається за 

допомогою хорової фактури (рухома «дихаюча» педаль). 

Пʼята картина являє собою піднесено-урочистий фінал твору, змістовим 

центром якого є кондак Різдва у партії Ведучого-соліста у супроводі дзвонових 

інтонацій (з № 1), дубльованих віброфоном. Картина має святковий настрій. 

Характерними особливостями її музичної мови є присутність квартових 

інтонацій, наявність терцієвої втори, гучна динаміка. В картині (особливо в її 

фіналі) використовується велика кількість різноманітних ударних та шумових 

інструментів, що, в поєднанні з проголошенням дзвінких та шиплячих 

приголосних та різних складів у хоровій партії, створюють барвистий звуковий 

фон для радісного веселого співу. 

Особлива роль в опері відведена Ведучому: він постає як коментатором, так 

і безпосереднім учасником подій. Його партія – переважно речова декламація – 

лише в номерах ліричного комплексу («Поклоніння Пастиріє», «Плач Рахилі», 

«Колискова Ісусу») змінюється на досить розвинену вокальну партію [2, с. 92-

94].        

Опера «Різдвяне дійство» написана у 90-ті роки. В цей самий час 

композиторкою були створені її найважливіші духовні твори – Літургія 1, 2, 

«Урочиста». Безумовно відчувається звʼязок між творами, які є досить різними в  

жанровому відношенні. Так, наприклад, відомо, що в літургіях         Л. Дичко 

присутні три образні сфери. Перша витікає з «духовної тиші» та набуває форму 

молитовної зосередженості, друга повʼязана з образом розчулення, третя – з 
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образом загального ликування. В опері, на думку О. Ю. Лукіної, ми теж 

знаходимо три образні сфери – тематичні комплекси, умовно визначені нами як 

славильний, драматичний та ліричний. Найбільш близьким у музичному 

відношенні до літургій є славильний комплекс. В цьому відношенні варто 

звернути увагу на фінал опери: його безпосереднє закінченні (Adagio) – урочисте  

розспівування tutti на висхідній гамі «Господи, слава тобі» у блискучому 

лідійському Н-dur, за участю всієї інструментальної групи – аналогічне 

славильним фіналам літургій.  

«Різдвяне дійство» є зразком відтворення театралізованого різдвяного 

дійства с позицій сучасного авторського бачення і являє собою новітнє і 

симптоматичне явище для української музики.  

О. Ю. Лукіна зазначає: «Цей твір – не лише одна з перших в українському 

професійному мистецтві спроб стилізувати різдвяний театральний жанр на грані 

традицій шкільної духовної драми і фольклорного вертепу. У ньому знайшли 

своє продовження пошуки композиторки в опосередкуванні фольклорних джерел 

у найрізноманітніших якостях: обробки, стилізації та семантики на рівні 

жанровості і виразових засобів» [2, с. 94].  

Опера «Різдвяне дійство» (як і опера «Золотослов») – логічний наслідок 

пошуку Дичко адаптації національного синкретичного театрального мистецтва в 

умовах сьогодення. Визначення жанру твору як опери має досить умовний 

характер. На думку О. Ю. Лукіної, жанр твору тяжіє до ораторії, а також поєднує 

ознаки духовної драми та першого – біблійного розділу вертепної вистави. З 

ораторією її ріднить винятково велика роль хорових номерів, статика розвитку і 

незначна роль сценічної дії, наявність імітаційно-поліфонічних форм (дві фугети, 

що «заміщають» собою оркестрові номери), роль драматичних речитативів. З 

містерією чи духовною драмою оперу зближають функції хору у драматургії, 

наявність традиційних для цих жанрів персонажа Ведучого (священика) і хору 
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Ангелів, вирішення окремих номерів як антифонних розділів-діалогів між 

хорами, хоровими групами, хором і солістами (Ведучим, Ангелом, Ангелятами), 

використання канонічних текстів і наспівів різдвяного Тропаря і Кодака, 

наслідування ознак духовних кантів у ряді хорових номерів [2, с. 94-95]. Вертепні 

риси знаходимо у широкому застосуванні фольклорних обробок колядок, що 

виконують роль ілюстрації сюжетної лінії, спрощених до символічної умовності 

амплуа окремих персонажів; у звертанні до лаконічного інструментального 

супроводу, до співу a capella, що на практиці було зумовлено необхідністю 

мобільності виконавського колективу [2, с. 94-95].   
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КОЛЯДКИ ТА ЩЕДРІВКИ 

В РЕПЕРТУАРІ НАРОДНОГО ГУРТУ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

«ВЕСЕЛА СЛОБОДА» 

      

         Старовинні колядки своє коріння мають у далеких язичницьких віках і 

пов'язані з одним із головних свят наших предків – днем зимового сонцевороту. 

Для стародавніх людей це свято знаменувало відновлення життєдайної сили 
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сонця, перемогу світла й життя над зимовою пітьмою, пробудження природи. Ця 

подія супроводжувалась певними звичаями, ритуальними діями, обрядами, 

зокрема обходом людських осель з величальними піснями й побажаннями – 

колядами, або колядками. Найдавніший тип колядок, який згодом відшарувався 

в окремий жанр – це щедрівки. А обряд водіння кози зберігся до наших часів. 

Пізніше, з запровадженням на Русі християнства, незважаючи на боротьбу 

церкви з язичницькими обрядами, колядки й щедрівки не лише не зникли, а й 

поєдналися з одним з найбільших християнських свят – Різдвом Христовим. 

Таким чином, виник цілий пласт неймовірно прекрасних обрядових пісень, які 

радують людей усього світу, надихають композиторів, виконуються 

аматорськими та професійними гуртами.  

На Балаклійщині збереженню народних різдвяних традицій приділяється 

велика увага. Щороку в Балаклійському Будинку культури відбувається 

фольклорне свято «Радуйся, Земле!», яке ніколи не обходиться без участі 

народного гурту народної пісні «Весела Слобода». Цей гурт, який є перлиною 

Балаклійщини, існує вже понад двадцять років. Я пишаюсь тим, що саме мені Бог 

дав щастя створити й виплекати цей чудовий колектив, виховувати юних 

патріотів України, закоханих, як і я, в українську народну пісню. Усі мої обробки 

пісень створені саме для цього гурту. У нашому спільному доробку – близько 

двохсот обробок українських народних пісень різних жанрів, створених для 

гуртового співу a cappella: ліричних, жартівливих, козацьких, родинно-

побутових. Значне місце в репертуарі колективу займають календарно-обрядові 

пісні, серед яких чимало колядок і щедрівок. Завдяки багатому пісенно-

обрядовому репертуару та високому професіоналізму, гурт є неодноразовим 

учасником та переможцем фольклорних та вокальних міжнародних, 

всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів, зокрема, за виконання 

колядок та щедрівок: «Коляда» (Рівне), «Вогонь Різдва» (Одеса), «Світ 
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дитинства» (Миколаїв), «Вертеп-фест», «Святовид», «Щедрий вечір» (Харків) та 

інших, «Миколайські зірки» (Чехія). Саме на конкурсних фестивалях наше 

виконання колядок відзначене високими нагородами: Гран-Прі! 

       Пройшовши чималий шлях становлення та розвитку, колектив має вагомий 

репертуар  у кожному пісенному жанрі.  

       Колядки та щедрівки «Веселої Слободи» можна умовно поділити на три 

типи. Перший тип – загальновідомі, які поширені в усьому світі. До них ми 

можемо віднести колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість 

стала», «В Віфлеємі новина», «Дивная новина», «По всьому світу стала новина» 

та щедрівки «Ой чи є, чи нема пан-господар дома?», «Ой сивая та і зозуленька». 

Ці пісні – перлини народної пісенної обрядовості, символи Різдва. Проте, якщо 

одні побутують з однаковою й сталою мелодією, то в інших, як і в переважній 

більшості народних пісень, існує багато варіантів мелодії з незмінним текстом. Їх 

мають знати всі, хто шанує народні традиції. У той же час, обробки цих колядок 

та щедрівок мають яскраві гармонійні барви, елементи підголоскової поліфонії, 

а щедрівка «Ой сивая та і зозуленька»  – кілька варіантів обробки.  

        Другий тип – результат пошукової роботи учасників гурту. До нього 

відносяться піснеспіви, які побутують на Балаклійщині. Це здебільшого 

щедрівки, які мають загальновідомий текст, але мелодії їх поширені саме в 

нашому краї. Наприклад, щедрівка «Ой учора ізвечора» має дуже красиву, 

наспівну мелодію, що за характером скоріше схожа на колядку. Щедрівка 

«Меланка ходила» також дуже поширена в Україні, але балаклійський варіант 

має ексклюзивну мелодію. У щедрівці «Ластівонька прилітала», призначеній для 

віншування незаміжньої дівчини, і слова, і мелодія народжені в Балаклії. До 

місцевих щедрівок можна віднести також «Ой у Русалимі рано задзвонили», 

мелодія якої, поширена на Балаклійщині, дуже відрізняється від тих, що 

побутують в інших регіонах. Особливе місце займає також йорданська щедрівка 
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«Як на річці та на Йордані», яка виконується на свято Водохреща та побутує на 

Балаклійщині як в українському, так і в російському варіантах. Майстерні 

обробки та виконання цих обрядових пісень зробили їх перлинами 

балаклійського фольклору. 

            До третього типу колядок та щедрівок «Веселої Слободи»  можна віднести 

обрядові пісні зимового циклу, запозичені з інших регіонів України. Яскравим 

зразком колядок цього  типу є «Ой у всьому світі стала новина», «привезена» 

колективом з Міжнародного фестивалю «Коляда», який відбувається в Рівному. 

Особливістю обробки цієї пісні є те, що за основу взята лише мелодія, яка в 

кожному куплеті обростає все новими підголосками й гармонійними барвами. 

Музична тканина розвивається відповідно тексту, тобто пісня має свою 

драматургію. Однією з улюблених запозичених колядок є «Спи, Ісусе». Автор 

обробки використала мелодію, яку почула свого часу на одному з фестивалів у 

Києві. Проста мелодія перетворилась у динамічну мініатюру, де динамізм 

досягається шляхом підключення нових голосів та яскравих соковитих гармоній.  

        Всі перелічені та інші календарно-обрядові пісні не лише зимового, а й 

весняного, літнього та осіннього циклів увійшли до збірки Т. А. Шерстюк «На 

крилах пісень. Українські народні пісні в обробці для гуртового співу. Зошит І. 

Календарно-обрядові пісні». 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ХОРОВОЇ  ШКОЛИ К. К. ПІГРОВА  

У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

У 2021 році кафедрі хорового диригування ОНМА імені А. В. Нежданової 

виповнилося 85 років. ЇЇ численні випускники сьогодні підтверджують 

застосування і розвиток методики професора К. К. Пігрова в діяльності 

академічних, народних, оперних, церковних, навчальних, дитячих хорів.  

Щонайважливішою якістю диригента-хормейстера, діючого у сучасній 

Україні, є глибоке теоретичне і художнє змістовне знання національних хорових 

традицій, історичних стилів, композиторських шкіл, музично-мовних діалектів.  

Однією з головних умов виховання хорового диригента є планомірний зв’язок 

теорії хорової справи з практикою управління хором. Починаючи з 30-х років 

минулого століття акцент підготовки і виховання хорових диригентів 

перемістився в класи диригування під фортепіано. Це дало поштовх виникненню 

хорових шкіл нового на ті часи типу, де диригенсько-виконавська підготовку 

була не менш важливим компонентом фахової освіти ніж хоровий клас, хоча 

останньому було відведено центральне місце у колі спеціальних дисциплін. Але 

саме хор став головним предметом школи Пігрова, тією лабораторією, де 

майбутні хормейстери пізнають всі таємниці своєї спеціальності. Саме 

найтісніша інтеграція дисциплін хорового циклу з хоровим класом, 

підпорядкованість всього навчального процесу завданням та потребам 

студентського колективу є ключовим фактором успішності та результативності 

творчої хорової школи.  У  колі спеціальних дисциплін також особливе місце 

посідають предмети «Хорознавство» та «Хорове сольфеджіо», метою яких 
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завжди було теоретичне так практичне опанування студентами наступних 

принципів, що є основою хорової звучності: 

1. Чистота інтонації – наріжний камінь, на якому ґрунтується мистецтво 

хорового співу. 

2. Хоровий стрій формується правильним інтонуванням ступенів ладу, 

інтервалів між ними та акордів, які вони утворюють. Саме розвиток почуття ладу, 

ладових тяжінь та, відповідно до них, виховання чистоти інтонування Пігров 

ставить за основу в своєму підручнику «Сольфеджіо» та, в цілому, в методиці 

виховання хормейстерів.  

3. Горизонтальний стрій хору – це, в першу чергу, вміння виконувати низки 

секунд, великих та малих, бо поступовий рух – це основа мелодії. Звідси особлива 

увага до вивчення студентами тетрахордів та ладів, співу гам. 

4. Інтонування мелодії є немислимим без гармонічного оточення. 

Повноцінне формування музичного слуху здійснюється завдяки поєднанню 

мелодії з гармонічною вертикаллю.  

5. Виховання слуху співаків відбувається через подолання труднощів 

гармонічного та поліфонічного порядку. 

6. Виховання голосу співака здійснюється шляхом систематичних занять 

через подачу культурного звуку на правильному подиху. Рухливість і гнучкість 

голосу слід формувати на прикладах із художньої хорової літератури. 

7. Виховання художнього смаку співаків здійснюється шляхом 

прослуховування музики у відмінному виконанні. 

К. Пігров своє основне положення про чистоту інтонації як «наріжний 

камінь» хорового мистецтва вивів зі власної багаторічної практики, що, у свою 

чергу, базується на традиціях виконавської майстерності Петербурзької 

співацької капели (у регентських класах якої він учився).  Отже, питання 

виховання хорового співака-ансамбліста стало «наріжним каменем» роботи 
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видатного педагога: розвиток відчуття мелодичного і гармонічного строю, 

виховання ритмічного, гармонічного і ладового відчуття, особливо розвиток 

ансамблевого гармонічного та ритмічного відчуття виконавців. 

Одеська хорова школа завжди була і залишається представником 

академічної традиції. Ретельний відбір репертуару і постійна увага до стильових 

аспектів виконуваної музики – це неодмінна риса академічного творчого 

колективу. У якості навчального матеріалу, Пігров відбирав найкращі зразки 

творів класичного періоду та обробки народних пісень, які й склали основу 

репертуару хору Одеської консерваторії в  його час. 

К. Пігровим була обґрунтована чітка методична система розучування 

хорового твору. Важливим фактором у процесі його освоєння є свідомість 

сприйняття пропонованого до вивчення матеріалу та художня зацікавленість 

студентів, що досягається ілюструванням твору через виразне виконання його на 

фортепіано або слухання у виконанні хору. Після показу починалося 

безпосереднє розучування. Воно проходило на основі активного аналізу 

технічної структури хорового твору: ритм (рахунок ритмічного рисунка), 

сольмізація (назва нот у ритмі), читання тексту в ритмі, сольфеджування, спів 

музичного матеріалу з текстом. 

Суть своєї методики розвитку метро-ритмічного відчуття під час роботи з 

музичним матеріалом К. Пігров виклав у співавторстві зі своїм учнем В. Шипом 

у виданні «Сольфеджіо для диригентсько-хорових відділень музичних училищ». 

Методика базується на основі закономірностей діяльності людської психіки, 

інтелекту та фізіології (моторна природа метроритмічного відчуття) [5]. Процес 

же читання нот з аркуша складався із попереднього аналізу та безпосередньої 

поетапної роботи: 

1) прорахування ритмічного малюнку; 

2) сольмізування; 
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3) читання тексту в ритмі (приклади хорової нотної літератури); 

4) спів сольфеджіо після настроювання на лад (тональність); 

5) спів зі словами. 

Пігровська хорова школа – це живе явище, що розвивається. Стрімка 

еволюція хорового мистецтва висуває певні вимоги до процесу фахової 

підготовки як хорових співаків, так і диригентів.  Окрім опанування елементів 

сучасної музичної мови та збагачення арсеналу вокальних прийомів, у останні 

десятиріччя спостерігається зміщення фокусу процесу навчання зі здобуття 

комплексу необхідних знань, умінь і навичок на здатність випускників 

перетворювати фундаментальні фахові знання у диригентсько-виконавській та 

педагогічній діяльності, пошук індивідуального стилю, таким чином зберігаючи 

традиції школи з одного боку, та оновлюючи зміст навчання, згідно сучасних 

потреб сцени, що в свою чергу сприяє оптимальній адаптації випускників до умов 

професійної діяльності, взаємодії з ринком праці, підвищенням 

конкурентоспроможності фахівців. Не останнє значення в підготовці студента 

для роботи з хором також має вироблення в класі диригування психології 

майбутнього керівника, почуття артистизму, творчого настрою і стану підйому 

та багато інших елементів психології творчих стосунків. 

Тим не менш, базовий методичний комплекс фахової освіти хорових 

диригентів, створений К. К. Пігровим та розвинутий його продовжувачами, 

представляється донині актуальним, хоча і з певними застереженнями. 

Спираючись на репертуарні тенденції, вкрай необхідно враховувати це при 

плануванні хорових дисциплін, щоб знання та навички студентів були 

релевантними до вимог сучасної сцени.  
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РІЗДВЯНІ КОНКУРСИ ТА ФЕСТИВАЛІ –  

СВЯТО ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ 

Як відомо, у функціонуванні сучасного хорового колективу (аматорського, 

професійного, дитячого, народного і т.д.) необхідною умовою є участь у таких 

заходах, як конкурси, фестивалі, концерти. Справжнім святом хорового 

мистецтва, хорової творчості постали фестивалі Різдвяної тематики. По-перше, в 

них, як правило відсутня конкурентна складова, а по-друге, вони сприяють як 

професійному, так і духовному піднесенню як виконавців, так і слухачів.  

Крім того, важливою складовою постає  популяризація  хорового 

мистецтва, творів вітчизняних композиторів, а також – інтегрування української 

хорової музики до свiтового процесу. Також зауважимо, що  такі всеукраїнські та 

міжнародні заходи служать своєрідним «поштовхом» і підготовчим щаблем для 

участі в європейських хорових конкурсах. В свою чергу, європейські міжнародні 

акції необхідні для поліпшення взаєморозуміння та співробітництва між усіма 

діячами хорового мистецтва; в глобальному масштабі, вони служать єдиним 

інформаційним і консультаційним центром. В умовах сьогодення на перше місце 
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вийшли заходи, які можливо проводити онлайн і одне з провідних місць зайняли 

різдвяні хорові конкурси, фестивалі, флешмоби, концерти. 

Серед функцій, які виконують різдвяні онлайн-конкурси та фестивалі 

хорової музики варто відзначити наступні: активна популяризація народної пісні, 

залучення широкої публіки до кращих зразків колядок та щедрівок, пропаганда 

національної класичної та сучасної духовної музики, виявлення нових 

талановитих виконавців, об’єднання виконавців з різних куточків країни та світу, 

заохочення широких верств людей до хорової творчості. 

Відзначаємо, що для органiзацiї будь-якого фестивалю чи конкурсу 

необхідні чималі творчі та організаційні зусилля, це дуже важливий момент, 

оскільки без людського ресурсу та достатнього фінансування проведення заходу 

на високому рівні неможливо. Але в реаліях онлайн-акцій всі організаційні 

питання трансформуються і (в широкому узагальненні) на перший план 

виходять: загальна концепція заходу (треба надіслати запис хорового виступу чи 

створити продукт під назвою віртуальний хор); вибір стратегії (відкритий для 

слухачів конкурс чи закритий – доступ мають тільки члени журі), ресурсу 

(монтаж виступів як загального концерту і наступний виклад його на ютуб-

каналі; застосування системи посилань; застосування можливостей демонстрації 

екрану в zoom тощо) та формату нагородження переможців (електронне 

посилання, на дипломи; змонтований гала-концерт; поштові витрати на розсилку 

дипломів та сертифікатів тощо). Все це вливає на статус та поняття престижності 

заходу, його популярність та імідж. А відповідно, буде формувати ресурс 

виконавців для різдвяних фестивалів наступних випусків. Варто відмітити також 

наступне: хоча й інтернет можлдиволсті значно розширили діапазон спілкування 

з глядачем, але живого спілкування виконавця і публіки не може замінити не 

один онлайн-виступ. Отже, будемо сподуватися на краще. 

____________________ 

__________ 
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