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Від укладачів
Кафедра хорового диригування – структурний підрозділ Інституту мистецтв Київського національного університету культури і мистецтв.
Одним з основних напрямків роботи кафедри є художньо-творча та науково-методична діяльність. Високий рівень діяльності творчих колективів кафедри підтверджується багаторазовими перемогами в конкурсах, участю в численних фестивалях та
концертах, фондовими записами, рецензіями та відгуками в ЗМІ, що свідчить про вагомий внесок в розвиток хорового мистецтва Києва та України. Результати наукових
та науково-методичних досліджень відображаються в навчально-методичних працях,
монографіях, навчальних посібниках, наукових статтях.
Професорсько-викладацький склад кафедри доклав чимало зусиль для становлення академічного хорового мистецтва в Україні. У різні роки на кафедрі працювали відомі диригенти та вокалісти: А. Т. Авдієвський, В. Г. Антонюк, З. Б. Антків,
М. А. Бердєнніков, І. Д. Гамкало, М. П. Гринишин, А. П. Лащенко, М. В. Лисенко,
Т. І. Малицька, Н. П. Орлова, О. Т. Охранчук, Д. В. Радик, Г. Г. Сорокопуд, І. О. Терещенко, В. В. Тилик, В. О. Тищенко, Ю. І. Шамо, М. С. Юрченко та інші.
Дане видання підготовлене до відзначення у 2013 році 45-річчя створення кафедри
хорового диригування в Київському інституті культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв).
Метою бібліографічного посібника «Майстри хорового мистецтва» є систематизація
відомостей про історію кафедри, публікації її викладачів за 45 років діяльності (1968–
2013 рр.). До покажчика увійшли описи окремих видань, публікацій у збірках, періодичних виданнях, виданнях, що продовжуються, матеріалах наукових конференцій.
Біобібліографічний покажчик складається з шести розділів, довідкового апарату,
додатків, налічує 619 бібліографічних записів. Нумерація записів суцільна. Використано систему посилань: див. №.
Перший розділ «Історія та сьогодення» починається нарисом про історичні етапи
розвитку кафедри та її досягнення. Автор нарису – видатний діяч українського академічного хорового мистецтва Іван Данилович Гамкало, член-кореспондент НАМ України, професор. У статті заслуженої артистки України, професора КНУКіМ Наталії
Михайлівни Кречко висвітлено вклад професорсько-викладацького складу кафедри у
формування та розвиток сучасної школи академічного хорового мистецтва в Україні.
Розділ містить також коротку інформацію про кращих випускників кафедри.
У другому розділі «Художньо-творча діяльність» зроблена спроба зібрати та систематизувати інформацію про всі творчі колективи кафедри.
Структура третього розділу «Основні друковані праці викладачів» наступна. Персоналії професорсько-викладацького складу розподілені за трьома підрозділами (в
алфавітному порядку прізвищ): викладачі диригентсько-хорових, вокально-хорових
дисциплін, концертмейстери. У межах даних підрозділів матеріал розташований наступним чином: біографічна довідка, перелік основних наукових праць, бібліографія
про наукову і творчу діяльність. Біографічна довідка створювалась на основі інформації, наданої особисто викладачем або його родиною.
Бібліографічні записи основних друкованих праць викладачів подані за видами документів та за хронологією їх публікацій (у межах року – в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв публікацій) у такій послідовності:
– окремо видані книги і брошури;
– публікації в періодичних виданнях, збірках, виданнях, що продовжуються;
– видання, укладачем/упорядником яких є викладач (з поміткою «Уклад.», «Упоряд.»);
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– роботи за редакцією викладачів (з поміткою «Ред.», «Редкол.»);
– рецензії (з поміткою «Рец.»).
Видання, які на момент підготовки посібника знаходилися у процесі друку в типографії університету, позначені астериском*.
Четвертий розділ «Наукова школа» містить бібліографічні описи дисертаційних робіт, захищених під науковим керівництвом викладачів кафедри та за їх опонуванням.
У п’ятому розділі «Дискографія творчих колективів» міститься анотований перелік
СD дисків, записаних академічним хором «ANIMA».
До шостого розділу «Публікації про творчу діяльність кафедри» включено відгуки
та рецензії про участь кафедри та її творчих колективів у концертах, Міжнародних та
Всеукраїнських фестивалях, конкурсах.
Додатки містять світлини професорсько-викладацького складу кафедри, студентських творчих колективів різних років.
Для зручності користування у виданні пропонується довідковий апарат, що включає: передмову «Від укладачів», «Алфавітний покажчик осіб, включених до бібліографічного посібника», «Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри», «Іменний покажчик» (номери позицій, які відносяться до персоналій, подаються
у дужках), список скорочень, зміст.
Відбір матеріалу закінчено у серпні 2012 р. При підготовці покажчика використаний Електронний каталог бібліотеки КНУКіМ, мережа інтернет та архіви окремих
авторів, тому видання не претендує на виключну повноту.
Бібліографічний опис документів здійснено за ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис», ДСТУ 3582 – 97 «Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12 – 2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русcком языке. Общие
требование и правила».
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, працівників бібліотечних та
інформаційних служб, а також буде корисне усім, хто цікавиться роботою кафедри академічного хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.
Укладачі видання дякують всім, хто допоміг у його створенні. Осібно складаємо подяку:
Поплавському Михайлу Михайловичу – доктору педагогічних наук, професору,
ректору КНУКіМ.
Гамкало Івану Дмитровичу – народному артисту, член-кореспонденту НАМ України, професору НМАУ.
Нарожній Надії Іванівні – професору КНУКіМ, заслуженому працівнику культури
України.
Охранчук Оксані Теофілівні – доценту, заслуженому працівнику культури України.
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Історія та сьогодення

Я прийшов у вокально-хорове мистецтво, щоб сказати своє слово…
Семен Дорогий

Іван-Ярослав Гамкало,
диригент Національної опери України,
професор Національної музичної академії
України, народний артист, член-кореспондент
НАМ України, член Європейської академії
музичного театру (м. Відень, Австрія)

Осяйний шлях кафедри хорового
диригування
Свій початок кафедра хорового диригування бере з 1968 року, коли на базі філіалу Харківського інституту культури було створено самостійний Київський інститут
культури з бібліотечним і культурно-освітнім факультетами. До його складу входили
три кафедри: хорового диригування, хореографії та режисури. Бурхливий розвиток
самодіяльності того періоду диктував необхідність в підготовці кадрів певного фахового спрямування. На творчих кафедрах запроваджувалася підготовка фахівців для
роботи в художній самодіяльності – «клубний працівник вищої кваліфікації, керівник
гуртка художньої самодіяльності». Створення нового вузу, що ставив за мету розширення впливу культурних цінностей до самого віддаленого куточка України, мало велике значення для розвитку національної української культури. Не дивлячись на певне
ідеологічне спрямування тодішнього розвитку самодіяльного мистецтва, залучення до
культурних і мистецьких надбань широких верств населення, створення відповідної
системи дитячого виховання – стало важливим фактором формування певного культурного осередку і національної самосвідомості.
Кафедра хорового диригування посіла одне з найвагоміших місць в структурі нового Вишу, бо хорове мистецтво для України завжди мало особливе ментальне значення. Першим ректором і організатором інституту був Олексій Сокальський, який,
дбаючи про розвиток самобутності національної культури, приділяв ретельну увагу
створенню науково-педагогічної школи інституту на основі підбору високопрофесійного викладацького складу.
Отже першими викладачами кафедри стали фахівці-практики. Керівником кафедри хорового диригування і хорового класу запрошено було С. Дорогого, вихованця
Одеської консерваторії, керівника хорової капели Кіровоградського педагогічного інституту. Але в зв’язку з організацією професійної чоловічої хорової капели, яку очолив
С. Дорогий, він змушений був залишити роботу в інституті. Його замінив хормейстер
Українського народного хору ім. Г. Верьовки, заслужений артист України Володимир
Суржа. Серед перших викладачів кафедри були Н. Орлова, Л. Незовибатько, довголітній керівник хору «Дніпро» Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, заслужений
артист України М. Хардаєв та ін.
В 1970 році ректор запросив на кафедру двох вихованців одеської хорової школи
професора К. Пігрова – Михайла Гринишина та Анатолія Мархлевського. М. Гринишин – багаторічний керівник знаменитого Гуцульського ансамблю пісні і танцю, знавець гуцульського фольклору, музичний рецензент, заслужений діяч мистецтв України, доцент, тоді єдиний на кафедрі. Закономірно, що диригенту з таким культурним
і творчим досвідом в 1972 році було запропоноване керівництво кафедрою, яку він
успішно очолював до 1997 року.
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Анатолій Мархлевський – один із найобдарованіших учнів К. Пігрова, ще студентом 5 курсу був залучений до викладацької роботи на хоровій кафедрі Одеської
консерваторії. Переїхавши у Вінницю, працював художнім керівником філармонії,
керівником ансамблю «Вітерець Поділля», керував хором музичного училища, коли
директором цього закладу був О. Тимошенко. Саме А. Мархлевському запропонували очолити зведений мішаний хор студентів стаціонарної форми навчання, яким
він керував до 1991 року. Студентський хоровий колектив під його орудою став не
тільки школою виховання майбутніх керівників хорових колективів, але і першокласним концертним колективом, виступи якого в Колонному залі ім. М. Лисенка, палаці
«Україна», Будинку органної і камерної музики ставали подією в музичному житті
Києва. Про виступи хору писали провідні музикознавці України на чолі з Миколою
Гордійчуком. У 1978 році хор з успіхом виступив в Одесі на науковій конференції,
посвяченій 100-річчю від дня народження професора К. Пігрова, а також на відкритті
Будинку органної і камерної музики з першим виконанням хорової симфонії Л. Дичко «Вітер революції» (партія органа – проф. А. Котляревський). В репертуарі хору
були великі форми: «Радуйся, ниво» М. Лисенка, «Іоан Дамаскин» С. Танєєва, хорова
опера І. Шамо «Ятранські ігри» (перше виконання), мініатюри М. Леонтовича, Б. Лятошинського, Г. Майбороди, молодих композиторів М. Шуха, О. Яковчука та ін. Хор
був частим гостем студії звукозапису українського радіо, залишивши чудові фондові
записи. За час керування хором А. Мархлевський був відзначений званням «Заслужений діяч мистецтв України», став доцентом і згодом – професором кафедри. В успіху
хору треба відзначити внесок і його молодих помічників: А. Лащенка, І. Павленка,
Д. Радика, Л. Бухонської.
В 1970 році на кафедрі почав працювати Анатолій Лащенко, який закінчив аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського.
Крім хормейстерської роботи він викладав хорові дисципліни й займався науковим
осмисленням хорового співу. Працюючи на кафедрі хорового диригування він захистив кандидатську та докторську дисертації, став професором, протягом 1991–1999 років проректором з наукової роботи інституту. Згодом перейшов на роботу в Національну музичну академію України, де з 1995 року теж обійняв посаду проректора
з наукової роботи. У 2002 році був обраний членом-кореспондентом Національної
академії мистецтв України.
На посаду керівника жіночого хору студентів стаціонару в 1971 році запрошено Тетяну Малицьку, досвідченого керівника дитячих хорів, яка керувала цим колективом
до 1987 року. В цьому ж році почала працювати Лариса Бухонська, яка викладала хорові дисципліни, керувала студентським хором. З 1972 року хормейстером жіночого
хору і викладачем хорових дисциплін запрошено Оксану Охранчук, яка мала великий
досвід роботи з дитячими хорами. Після закінчення інституту культури на кафедру
була запрошена Надія Нарожна (1973 р.), а в 1975 – Іван Павленко, керівник хорової
капели «Дніпро» Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, який в
1984 році перейшов на кафедру народного хорового співу. Три роки (1977–1980 рр.)
на кафедрі працював Анатолій Авдієвський, художній керівник Українського народного хору ім. Г. Верьовки.
В 1972 році було відкрито заочне відділення з достатньо великою кількістю місць
для набору, що користувалося великим попитом абітурієнтів, які мали практичний
досвід роботи з самодіяльними колективами. Кафедра розрослася до розмірів факультету, і було прийнято рішення про її розділення на кафедру хорового диригування
(академічний спів), яку очолив М. Гринишин, та кафедру хорового народного співу,
яку очолив В. Суржа.
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У зв’язку з розширенням набору студентів на денне і заочне відділення, керівник
кафедри М. Гринишин значно розширює кількісний педагогічний склад за рахунок
хормейстерів з практичним досвідом роботи. На кафедру прийшли Іраїда Терещенко, керівник аматорських хорів Олег Довгий, досвідчений педагог Галина Дущенко, хормейстер камерного хору Надія Ізбицька, досвідчений хормейстер і методист
Микола Копосов, керівник аматорських хорів, хормейстер Українського народного
хору ім. Г. Верьовки Дмитро Радик, керівник уславленої капели Південно-Західної залізниці Григорій Сорокопуд, хормейстер Київської опери, заслужений артист
України Василь Тищенко, диригент-хормейстер Державної капели бандуристів Вікторія Шевченко, досвідчений хормейстер, керівник і організатор камерного хору
«Відродження», один з найавторитетніших дослідників української духовної музики
Мстислав Юрченко. Одночасно зі штатними педагогами були запрошені сумісники:
професор Київської консерваторії, в минулому головний хормейстер Київської опери Михайло Берденніков, художній керівник Державної чоловічої хорової капели
ім. Л. Ревуцького, заслужений діяч мистецтв України Зиновій-Богдан Антків, диригент Київської опери, викладач Київської консерваторії, народний артист України
Іван-Ярослав Гамкало.
Кафедра під керівництвом М. Гринишина стала потужним педагогічним колективом, де викладали не тільки диригування, хорові дисципліни, здійснювали нову
хорову практику, але і проводили велику наукову і методичну роботу, друкували наукові дослідження. Цьому сприяла участь педагогів в наукових конференціях кафедри, інституту, численні відкриті уроки з їх обговоренням, творчі диспути,
зустрічі з видатними диригентами М. Колессою, Л. Венедиктовим, Р. Кофманом,
М. Антоновичем (Голландія).
Викладачі кафедри плідно продовжували наукову та творчу діяльність. Так
М. Юрченко, Н. Нарожна, Н. Ізбицька захистили кандидатські дисертації, А. Лащенко – докторську. Д. Радик в 1991 році очолив хоровий клас, а в 1997 році – кафедру,
в 2005 році став деканом в Національній музичній академії. О. Довгий, відзначений
званням Заслуженого працівника культури України, став професором і продовжує
керувати самодіяльним хором. В. Шевченко – тепер доцент, заслужений працівник
культури, І. Павленко – професор Національного університету ім. Т. Г. Шевченка, заслужений працівник культури, Т. Малицька стала доцентом, заслуженою артисткою України і до самої своєї смерті (2003 р.) керувала дитячим хором НМАУ,
Л. Бухонська в 1994 році стала засновником і художнім керівником муніципального
камерного хору «Хрещатик».
Період кінця 80-х та 90-х років ХХ ст. відзначився суттєвими змінами структури
Вузу, його статусом та кваліфікаційним напрямом підготовки. Ще у другій половині
80-х років, із зміною в державі суспільно-історичних умов, напрям «народна художня творчість» почав себе вичерпувати. У результаті – від 1990 р. факультет НХТ рішенням акредитаційної комісії Міністерства освіти України, перейшов на підготовку
фахівців за напрямом «мистецтво», спеціальністю «музичне мистецтво», а кафедра
хорового диригування стала готувати спеціалістів за спеціалізацією «Хорове диригування (Академічний хор)» з кваліфікаціями «диригент хору», «викладач хорових дисциплін», «артист хору», по яким готує спеціалістів і по нині.
11 листопада 1997 року Постановою Кабінету Міністрів КДІКу був наданий статус Київського державного університету культури і мистецтв (КДУКіМ). 1 лютого
1999 року Указом Президента України Київському державному університету культури і мистецтв надано статус Національного. Колишній КДІК отримав назву Київський
національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ).
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Почалося реформування кафедри у контексті вдосконалення системи якісної підготовки фахівців за спеціалізацією «Хорове диригування (Академічний хор)» і у відповідності з новими кваліфікаціями. Зберігаючи кращі традиції попередніх років, кафедра
шукає нові методи підготовки молодих фахівців, які б відповідали сучасним напрямкам
фахової підготовки випускників. З другої половини 1980-х років по 2000-ні роки кафедра поповнилася новими викладачами. До складу викладачів кафедри увійшли викладачі-практики: народний артист України, проф. Віктор Скоромний, на той час худ.
керівник і гол. диригент Академічного хору ім. П. Майбороди НРКУ, диригент-хормейстер Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка Анатолій Семенчук, та молоді музиканти – випускники Національної академії України: хормейстер Національної капели
«Думка» Андрій Савчук, хормейстер Народної академічної хорової капели «Дніпро»
КНУ ім. Т. Г. Шевченка Ігор Тилик, керівник аматорського камерного хору «Пектораль»
Андрій Карпінець, аспірантка НМАУ Наталія Кречко…
В зв’язку з підготовкою артистів хору та солістів-вокалістів значно посилилось
вокальне відділення, де постановці голосу та сольному співу і по нині навчають провідні солісти Національної опери України, народні артисти: Микола Коваль – професор, Степан Фіцич – доцент, Володимир Федотов – доцент. Донедавна тут викладали
їх колеги, народні артисти – Людмила Юрченко, Світлана Добронравова, заслужені
артисти Оксана Яценко та Світлана Кисла.
З 1991 по 2005 рр. мішаний хор студентів кафедри, а з 1997 по 2004 і саму кафедру
очолював відомий громадський діяч та диригент, заслужений діяч мистецтв України,
професор Дмитро Радик. Під його орудою хор кафедри, як завжди, був цементуючою
основою кафедри, її творчого і науково-творчого потенціалу, не тільки навчальною
базою для студентів, але й концертною одиницею, яка виступала за межами вузу й
виконувала твори світової й національної класики, сучасної музики. Серед них твори
великої форми: «Радуйся, ниво» М. Лисенка, «Хустина» Л. Ревуцького, «Реквієм»
Л. Уебера. Хор брав участь у філармонічних постановках опер «Сокіл» Д. Бортнянського та «Поет» Л. Колодуба в супроводі оркестру (диригент І. Гамкало), завоював
Гран-прі на Міжнародному конкурсі духовної музики в м. Бидгощ (Польща, 1995 р.)
та Всеукраїнському конкурсі ім. Л. Українки в Луцьку (1996 р.), ІІ премію на Всеукраїнському хоровому конкурсі ім. М. Леонтовича (Київ, 1998 р.)
З 2005 року кафедру та хоровий клас очолює заслужена артистка України, професор Наталія Кречко. Згідно з реформою вищої освіти у відповідності до Болонського
процесу кафедра переглянула цикл фахових дисциплін, поглиблюючи професійний
блок, підготувала нові навчально-методичні комплекси, розробила освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми до кваліфікацій «бакалавр»,
«спеціаліст» та «магістр». Продовжуючи традиції поєднання практичного та наукового досвіду у викладацькій діяльності, на кафедрі працюють викладачі-науковці та
практики, визнані українські музиканти: Микола Миколайович Гобдич – заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка,
головний диригент та худ. керівник муніципального камерного хору «Київ»; Андрій
Михайлович Карпінець – ст. викладач, лауреат багатьох міжнародних конкурсів,
засновник, худ. керівник і диригент Київського камерного хору «Пектораль», диригент Муніципальної чоловічої капели ім. Л. Ревуцького; Надія Іванівна Нарожна – хоровий диригент, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник
культури України (2001); Анатолій Цирільович Мархлевський – хоровий диригент,
заслужений діяч мистецтв України професор; Лариса Вікторівна Остапенко – кандидат педагогічних наук, доцент, дослідник історії та теорії хорового академічного
виконавства; Віктор Петрович Скоромний – народний артист України, художній
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керівник та головний диригент Національної капели бандуристів, професор; Ігор
Володимирович Тилик – канд. мист-ва, хоровий диригент, композитор, ст. викладач
КНУКіМ, Лауреат Міжнародних конкурсів, хормейстер Народної академічної хорової капели «Дніпро» КНУ ім. Т. Г. Шевченка.
Під керівництвом Наталії Кречко академічний хор студентів – окраса та творча
лабораторія кафедри, отримав нові міжнародні відзнаки і продовжує розширювати
концертну діяльність. Його виступи на Міжнародних фестивалях «Київ Мюзик Фест»,
«Прем’єри сезону», «Золотоверхий Київ» стали вже традиційними. Виступаючи в Колонному залі ім. М. Лисенка в Національній філармонії України, найбільших київських
храмах та інших концертних залах столиці, хор демонструє складні різножанрові та
різностильові програми – від творів Дж. Палестріни, К. Монтеверді епохи західноєвропейського відродження, творів Д. Ділецького, А. Веделя українського бароко, до
гостро сучасних хорових творів В. Сильвестрова, Є. Станковича, В. Степурка, підтверджуючи високий професійний виконавський рівень. В репертуарі колективу чимало
творів великої форми, серед яких: кантата «Шевченкові» К. Стеценка, «Стабат Матер»
Ф. Пуленка, «Реквієм» А. Шнітке, цикл «Романсеро джітано» М. Кастельнуово-Тедеско… Хор завоював призи на конкурсах «Ялта-Вікторія» (2005 р.), Міжнародному фестивалі церковної музики «Хайнувка-2007» в Польщі (2007 р.), Міжнародному конкурсі в Болгарії (2008 р.), фестивалі хорової музики в м. Невшатель (Швейцарія, 2012р.),
має численні записи і диски з різними програмами. Хор тепер носить ім’я «Anima» (в
перекладі з латини – душа) і є справжньою душею кафедри.
Важко переоцінити діяльність кафедри хорового диригування, що за 45 років
випустила понад три тисячі випускників, які працюють в різних куточках України
і далеко за її межами. Серед численних випускників кафедри є відомі авторитетні музиканти, громадські діячі, хорові диригенти, вокалісти. Варто назвати, хоча б
деякі імена: народний артист України Г. Верéта – український хоровий диригент,
заслужений артист України О. Жигун – керівник хорової капели «Почайна» Національного університету «Києво-Могилянська академія»; О. Волкова – керівник
Хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» (1992–2001); Л. Санцевич – керівник вокально-хорової студії «Радість»; О. Дондик – хормейстер муніципального
хору «Хрещатик»; артисти-вокалісти: народний артист України, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка Є. Пруткін – артист квартету «Явір»; заслужена артистка
України М. Марчук (нині Солов’яненко) – солістка Національного будинку органної
та камерної музики; В. Михновецький (1962–2004) – керівник та аранжувальник секстету «Man Sound»; заслужений діяч мистецтв України В. Романчишин – директор
Київського училища культури; заслужений працівник культури України М. Варгун –
директор Херсонського училища культури; заслужений працівник культури України
М. Виннічик – директор Теребовлянського вищого училища культури; І. Мєчков –
начальник відділу музичного мистецтва Міністерства культури України та багато
інших діячів культури, викладачів, керівників хорових колективів, артистів провідних українських хорів.
Випускники кафедри хорового диригування працюють у різних сферах хорового
та музичного мистецтва, в столиці та маленьких містах і селах різних регіонів України; в провідних професійних хорових колективах та самодіяльних хорових капелах,
вокальних ансамблях; викладають в музичних школах, музичних училищах, училищах культури; працюють далеко за межами нашої держави, керуючи хоровими колективами у Німеччині, Іспанії, Франції, Ізраїлі, Марокко, Канаді… Але де б вони не
працювали, продовжують нести велику традицію українського хорового мистецтва,
яке завжди було основою загального обширу музичної культури Україні.
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...Коли бачу в хорових столичних колективах співаків, які закінчили в різний час
університет культури і мистецтв, а в регіонах зустрічаю керівників різних хорів, викладачів музичних закладів, керівників управлінь культури, які з гордістю заявляють,
що вони навчались в національному університеті культури і мистецтв і закінчили
кафедру хорового диригування, то ще раз переконуюсь, що за 45 пройдених років
кафедра зробила вагомий внесок у розбудову хорової та музичної культури України
і має своє вагоме місце в сфері збереження та примноження духовних традицій нації.
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Наталія Михайлівна Кречко,
заслужена артистка України, завідувач кафедри хорового диригування КНУКіМ.

Кафедра хорового диригування
КНУКіМ: становлення, розвиток,
перспективи
Хорове мистецтво завжди було надважливим елементом етнокультури України,
його розвиток має непересічне значення для формування культурного осередку та
національного менталітету нації. Недарма кафедра хорового диригування ф-ту КОР
була започаткована разом з відкриттям у жовтні 1968 р. нового культурно-освітнього навчального закладу – Київського інституту культури. Поширення через професійну підготовку молодих хорових фахівців високих культурних національних
цінностей в різні прошарки людських спільнот, в усі, навіть найвіддаленіші регіони
України, стало основним фундаментальним завданням кафедри, яке вона реалізує
весь час свого існування.
За 45 років кафедра хорового диригування пройшла через різні етапи розвитку і трансформацій, пов’язаних зі змінами, що відбулися в державі та сфері вищої освіти. Спочатку
кафедра хорового диригування готувала фахівців для художньої самодіяльності, за спеціальністю «культурно-освітня робота», кваліфікація – керівник самодіяльного хорового
колективу. У 90-х роках, у контексті вдосконалення системи освіти, почалося реформування кафедри, що перейшла на підготовку фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво» з кваліфікаціями: «диригент хору», «викладач хорових дисциплін», «артист хору».
2000-ні роки відзначилися значними трансформаціями навчальних підрозділів Київського
національного університету культури і мистецтв, обумовленими тенденцією укрупнення
внутрішніх структур факультетів у рамках входження університету в загальноєвропейські
параметри Болонського процесу. Унаслідок цього окремі випускаючі кафедри, спрямовані
на підготовку фахівців однієї спеціалізації, були об’єднані у великі структурні підрозділи за кваліфікаційним напрямом зі збереженням певної автономії спеціалізації в межах
секції. Так, кафедра хорового диригування стала частиною кафедри «музичного мистецтва» (2007 р.), а згодом кафедри «Фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва»
(2011 р.). З 2013 р., до свого ювілею, знову стали окремою кафедрою.
У контексті реформи вищої освіти, упровадження Болонського процесу кафедрою
були розроблені нові навчально-методичні комплекси та кваліфікаційні вимоги для
спеціалізації «хорове диригування (академічний хор)» згідно європейського стандарту
фахових кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр).
Кафедра оператвно реагує на потреби національної хорової культури, але головним
у її діяльності завжди залишається індивідуальний підхід до розвитку творчої особистості студента та формування його професійної майстерності у відповідності до умов
і запитів сьогодення.
Пошук шляхів постійного оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного
процесу і водночас збереження основних навчально-методичних та художньо-творчих
надбань, – основні вектори розвитку наукового, методичного та творчого потенціалу
кафедри протягом всіх 45-ти років існування.
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Надзвичайно бурхливий виток самодіяльного хорового мистецтва кінця 60-80-х р.,
знайшов відгук у підготовці спеціалістів саме в цьому напрямку. Кафедра в той час випускала спеціалістів «культурно-освітньої роботи», за кваліфікацією «керівник самодіяльного хорового колективу». Розпочав роботу кафедри хорового диригування Семен
Васильович Дорогий – заслужений діяч мистецтв України, перший завідувач кафедрою, але він невдовзі очолив щойно створену Чоловічу хорову капелу і пішов з інституту. Його наступником став Заслужений артист України Володимир Ілліч Суржа.
Активний розвиток самодіяльного хорового мистецтва, до якого було залучено
багато любителів хорового співу, спонукав до відкриття на кафедрі хорового диригування у 1972 р. заочного відділення. На заочну форму навчання у той час кафедра
здійснювала набір щорічно по 60 чоловік. Ці студенти вже працювали за фахом,
були керівниками самодіяльних хорових капел, ансамблів, викладачами музичних
шкіл, працівниками в галузі культури, але не мали вищої освіти. За кількістю студентів кафедра розрослася до розмірів факультету і її було вирішено розділити на
два профілі: кафедру хорового диригування (академічний хор) та кафедру хорового
народного співу.
Кафедру хорового диригування (академічний хор) очолив Михайло Петрович Гринишин (зав. кафедрою 1972–1997 рр.) – диригент, просвітитель, педагог, народознавець, публіцист, композитор, на той час – Заслужений діяч мистецтв України, доцент,
що мав за плечима прекрасну хорову школу Костянтина Пігрова та досвід роботи
керівника відомого Державного гуцульського ансамблю пісні і танцю Станіславської
(нині Івано-Франківської) філармонії. Михайло Петрович доклав чимало зусиль для
науково-методичного та художньо-творчого розвитку кафедри. Саме завдяки його зусиллям до викладання на кафедрі були залучені визнані диригенти та співаки, за його
підтримки багато викладачів кафедри отримали звання, захистили дисертації, творчі
колективи кафедри, будучи навчально-методичною лабораторією для студентів, проводили активну концертно-творчу діяльність.
Динамізм та гострота життєвих процесів періоду перебудови та становлення
незалежної України, відбивалися і на розвитку культурно-мистецької сфери: була
знята заборона з величезного пласту духовної музики, творчі пошуки українських
композиторів розвивалися у сфері нового бачення фольклорних витоків та новацій
в області естетики хорового звучання. Самодіяльне хорове мистецтво поступалося широкому аматорському руху, що пропагувало нові та знову знайдені безмежні
духовні скарби національної хорової музики. На базі аматорських колективів, що
досягли значного рівня майстерності в багатьох містах України створювалися муніципальні камерні хори, що суттєво збільшило кількість професійних хорових колективів. Обмеження випускників кафедри спеціальністю «культурно-освітня робота»
та кваліфікацією «керівник самодіяльного хорового колективу» перестало відповідати завданням сьогодення і реаліям життя, де випускники кафедри вже працювали
у сфері професійного музичного мистецтва, викладали в профільних музичних закладах навчання.
Кафедра переходить на підготовку фахівців за спеціальністю «музичне мистецтво»
з кваліфікаціями: «диригент хору», «викладач хорових дисциплін», ретельно готуючи
весь пакет документів, включаючи освітньо- професійну програму та освітньо-кваліфікаційну характеристику студентів спеціальності. Активну діяльність в цьому напрямі
здійснював заслужений діяч мистецтв України, професор Дмитро Васильович Радик –
завідувач кафедри упродовж 1997–2004 рр. Відповідно до Концепції розвитку хорового
жанру, розробленої Д. В. Радиком, підготовка хорових диригентів та артистів хору здійснювалася у творчих майстернях, робота яких базувалася на методологічному принципі
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поєднання теорії і практики, систематизації отриманих знань, умінь та практичних навичок, направлених на самореалізацію творчих здібностей кожного студента.
Очолювали творчі майстерні відомі хорові диригенти, провідні педагоги-практики: професори Д. В. Радик, А. С. Мархлєвський, В. П. Скоромний, А. Л. Семенчук, Н. М. Кречко.
У цей час на кафедрі, зберігаючи традиції з підготовки фахівців хорового мистецтва, було запроваджено підготовку спеціалістів за новими кваліфікаціями «артист
хору» та «соліст-вокаліст», що відповідало вимогам часу – поповнити професійні
хорові колективи співаками, які мають не тільки гарні вокальні дані, але і методично обґрунтовану професійну освіту, з розумінням основ диригентського мистецтва,
методики та практики хорового співу. І нині студенти кафедри можуть отримати
кваліфікації: «диригент хору» «викладач хорових дисциплін» та «артист хору» (кращі «соліст вокаліст» (хору, ансамблю). Правильність такого рішення підтверджують
працевлаштовані випускники. Лише за останні 10 років більше 30-ти випускників
спеціалізації стали артистами провідних хорових колективів України: Національної капели «Думка», ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського, Державної
академічної чоловічої хорової капели України ім. Л. М. Ревуцького, Національної
заслуженої капели бандуристів України ім. Г. Майбороди, муніципальних хорів
«Київ», «Хрещатик» (м.Київ), «Гомін» (м. Львів) та багатьох інших хорових колективів України.
Нові реформи вищої освіти 2000-х рр. відзначилися входженням університету в
загальноєвропейські параметри Болонського процесу.
У 2005 році кафедру хорового диригування (академічний хор) очолила заслужена
артистка України, доцент, професор кафедри Наталія Михайлівна Кречко. Під її керівництвом кафедра переглянула цикл фахових дисциплін, розробивши модульні програми всього професійно-спрямованого навчально-методичного комплексу, розробила
нову шкалу оцінювання знань студентів (бальна система) та кваліфікаційні вимоги
для спеціалізації «хорове диригування» (академічний хор) згідно з європейським стандартом фахових кваліфікацій (бакалавр, спеціаліст, магістр).
На сьогоднішній день, протягом навчання студенти вивчають такі дисципліни:
1. Хоровий клас
2. Диригування
3. Читання хорових партитур
4. Постановка голосу
5. Сольний спів
6. Диригентсько-хоровий практикум
7. Вокальний ансамбль
8. Хорове аранжування
9. Історія та теорія хорового мистецтва.
10. Методика роботи з хором
11. Методика викладання фахових дисциплін
12. Методика викладання вокалу
13. Хорова література
Спецкурси:
• Теорія і практика Православного Богослужбового співу
• Історія Української духовної музики
• Еволюція жанрів хорової музики
Сьогодення кафедри «хорове диригування (академічний хор)» базується на поєднанні традицій підготовки фахівців хорового мистецтва з інноваційними процесами,
що відбуваються в сфері вищої освіти та культурно-мистецького середовища.
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Неможливо узагальнити досвід кафедри, оминаючи особистості викладачів, що
стояли у витоків створення кафедри хорового диригування, які шукали шляхи оновлення змісту навчання в контексті загального розвитку суспільства і працюють сьогодні, в непростих умовах економічної кризи, зберігаючи і примножуючи досвід вже
кількох поколінь професорсько-викладацького складу кафедри.
До першого складу кафедри увійшли:
– Дорогий С. В. – зав. кафедрою, заслужений діяч мистецтв України
– Колесников Л. П. – ст. викладач
– Незовибатько Л.О. – ст. викладач
– Орлова Н.П. – ст. викладач
– Хардаєв М. Ю. – ст. викладач
– Фількевич Г. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент
– Нечипоренко А. Т. – ст. викладач по кл. баяна
– Кривова Н.О. – ст. викладач, викладач постановки голосу
– Курбатов Ю. А. – ст. викладач по кл. фортепіано.
– Миронюк О. Г. – ст. викладач по кл. фортепіано.
Біля витоків створення кафедри стояли Володимир Ілліч Суржа, Анатолій Сергійович Мархлевський, Анатолій Петрович Лащенко, Ігор В’ячеславович Томашевський,
Нонна Петрівна Орлова, Іраїда Олександрівна Терещенко, Галина Трохимівна Коваленко, Лідія Олександрівна Незовибатько, Інна Іванівна Саприкіна.
Тривалий час на кафедрі працювали: заслужений діяч мистецтв України, лауреат Республіканської премії імені М. В. Лисенка, засновник і перший диригент
камерного хору «Хрещатик» Лариса Володимирівна Бухонська, кандидат мистецтвознавства, дослідник духовної музики (нині професор, лауреат премії імені
Миколи Лисенка) Мстислав Сергійович Юрченко, Заслужена артистка України,
доцент Тетяна Іванівна Малицька, доцент Оксана Теофілівна Охранчук, Заслужені працівники культури України (нині професор) Олег Васильович Долгий та
Григорій Григорович Сорокопуд, які керували хорами студентів заочної форми
навчання, викладачі Галина Андріївна Дущенко, Анатолій Іванович Навроцький,
Світлана Вікторівна Єрмакова.
Музичний супровід (фортепіано) у хорових класах, класах постановки голосу і диригування забезпечували професійні музиканти-концертмейстери:
- Ольга Вікторівна Аніщенко
- Людмила Петрівна Бойко
- Ірина Федосіївна Данько
- Людмила Борисівна Демидович
- Віра Володимирівна Дорога
- Тетяна Іванівна Костенко
- Валентина Лук’янівна Мисковець
- Вікторія Анатолієва Новицька
- Ігор Олександрович Паляпін
- Людмила Олегівна Руднєва
- Наталія Леонідівна Хінкулова
- Микола Олексійович Чикаренко
- Євгенія Петрівна Щербина
Роботу лабораторії кафедри та навчально-методичного кабінету протягом багатьох
років організовували:
- Зінаїда Григорівна Ткаченко
- Наталія Олександрівна Полєнок (Цапко).
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Для розвитку навчально-методичного та творчого потенціалу кафедри в різний час
до викладацького складу залучалися широко визнані митці: художній керівник і головний диригент українського народного хору ім. Г. Верьовки, народний артист СРСР,
нині – академік і Герой України Анатолій Тимофійович Авдієвський; диригент Національного театру опери і балету України ім. Т. Шевченка, народний артист України,
нині – професор, член КОР НАМУ Іван Дмитрович Гамкало; хормейстери Національного театру опери і балету України ім. Т. Шевченка – заслужений артист України Василь Олександрович Тищенко та Анатолій Леонідович Семенчук; художній керівник
чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, народний артист України Богдан Богданович Антків; заслужений артист України, професор консерваторії Михайло Андрійович
Бердєнніков; керівник хору радіомовлення і телебачення, народний артист України,
нині керівник Національної капели бандуристів і професор кафедри Віктор Петрович
Скоромний, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України
ім. Т. Г. Шевченка, головний диригент та худ. керівник муніципального камерного
хору «Київ», доцент кафедри Микола Миколайович Гобдич.
На посаду викладачів з постановки голосу і сольного співу були запрошені провідні солісти Національного театру опери і балету України ім. Т. Г. Шевченка, народні
артисти України: професор Микола Олексійович Коваль, професор кафедри Степан
Миколайович Фіцич, доцент кафедри Людмила Володимирівна Юрченко, доцент кафедри Володимир Іванович Федотов, доцент кафедри Світлана Альбертівна Добронравова; заслужені артисти України, доценти кафедри: Оксана Володимирівна Яценко, Світлана Вікторівна Кисла. Методика цих визнаних музикантів, що мали великий
практичний досвід, значно підняли рівень знань студентів, їх практичну готовність до
фахової реалізації.
Художньо-творчі досягнення кафедри завжди були невід’ємно пов’язані з діяльністю колективів, серед яких особливе місце посідає лауреат міжнародних конкурсів Академічний мішаний хор студентів кафедри (денна форма навчання) під орудою
А. С. Мархлевського (1971–1991), який був розділений на два колективи: камерний
хор «Хор-класік» та «Великий хор студентів» під орудою Д. В. Радика (1991–2005), і
отримав назву «ANIMA» під керівництвом Н. М. Кречко (з 2005 року).
У різні роки на кафедрі функціонували різнопланові хорові та вокальні колективи серед яких: лауреат республіканських і Всесоюзних конкурсів та фестивалів
Жіночий хор студентів (денна форма навчання) під орудою Т. І. Малицької; Курсові хори студентів заочної форми навчання, якими в різні роки керували: А. П. Лащенко, В. О. Тищенко, М. С. Юрченко, Т. І. Галицька, О. В. Долгий Г. Г. Сорокопуд, І. Я. Павленко; Ансамбль, тріо і квартет бандуристів під орудою М. П. Гвоздя
та М. П. Гринишина; Мішаний квартет студентів під керівництвом А. П. Лащенка,
Камерний хор «ANIMA» створений Н. М. Кречко на базі одного курсу денної форми
навчання…
Діяльність цих колективів буде висвітлена в наступному розділі видання, але
важливо зазначити, що вони були навчально-практичною базою, що дає студентам необхідний практичний досвід художньо-творчої діяльності диригента-хормейстера. Протягом навчання кожен зі студентів бачить роботу визнаних майстрів
хорового мистецтва, що включає в себе репетиційний процес розучування, роботу
над елементами хорової звучності, художнім образом, концертне виконання різножанрових хорових творів і реалізує поставлені художньо-творчі завдання в якості
співака хорового колективу. На старших курсах студенти самі проходять весь цикл
підготовки хорового твору в якості хормейстерів і реалізують його концертне виконання під час державних іспитів. Цей процес є надзвичайно важливим етапом
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фахової освіти диригентів-хормейстерів. Отримані практичні вміння та навички
допомагають молодим фахівцям по завершенні навчання проводити самостійну
диригентсько-хорову практику. Високий професійний рівень студентських хорових колективів, складність та різноманітність репертуару є не тільки показником
високого професійного фахового рівня кафедри та керівників хору, розширює фахову освіченість студентам, дає змогу випускникам максимально розкрити свій
творчий потенціал, правильно обрати в майбутньому напрям діяльності в хоровому мистецтві. Так студенти IV-го курсу під час випускного екзамену «диригування
концертної програми» на кваліфікаційний рівень «бакалавр», диригують хоровий
твір a cappella високого рівня складності та самостійну частину твору кантатноораторіального жанру (з супроводом). Така програма демонструє їх готовність працювати з хором в різних жанрових та стильових напрямах і дає змогу випускникам
відчути різні аспекти складності професії диригента-хормейстера. Випускники
V-го курсу, вже маючи досвід диригування державної програми для фахового екзаменаційного випробування, на кваліфікаційний рівень «спеціаліст», як правило
обирають хорові цикли, великі форми або ряд хорових мініатюр, об’єднаних за
стильовими ознаками. В різні роки на державних екзаменах кафедри виконувалися хорові концерти від епохи українського бароко А. Веделя, Д. Бортнянського,
М. Березовського до сучасних композиторів – М. Скорика, Г. Гаврилець, І. Тилика; звучали відомі своєю складністю, вже класичні взірці хорової музики: цикли
Б. Лятошинського на сл. Т. Шевченка та А. Фєта, хорові твори С. Танєєва «Вечер»,
«Развалина башни», та сучасні хорові твори, які на державних екзаменах отримували своє творче концертне народження: В. Степурка, В. Польової, В. Рунчака,
С. Горюновича, Ю. Корженко… До виконання ряду кантатно-ораторіальних творів
під час державних екзаменів були залучені оркестри. Так, за участю камерного
оркестру КНУКіМ прозвучав Реквієм «Сім сльозин» В. Зубицького, Національний
ансамбль солістів «Київська камерата» брав участь у виконанні частин з ораторії
Ф. Мендельсона «Elias», та «Меси» Ю. Фаліка, Національний естрадно-симфонічний оркестр брав участь у виконанні кантати С. Танєєва «Іоан Дамаскін». За участю зібраного студентами оркестру прозвучав «Реквієм» А. Шнітке.
Водночас активно розвивався науковий та науково-методичний потенціал кафедри.
Анатолій Сергійович Мархлевський написав підручник «Практичні основи роботи в хоровому класі», який широко використовують у середніх та вищих музичних навчальних
закладах України. Анатолій Петрович Лащенко та Мстислав Сергійович Юрченко блискуче захистили дисертації та стали кандидатами мистецтвознавства. А. П. Лащенко через певний час – доктором мистецтвознавства. Отримала вчену ступінь кандидата мистецтвознавства Надія Генадіївна Ізбицька, ступінь кандидата педагогічних наук – колишня
випускниця кафедри, заслужений працівник культури України Надія Іванівна Нарожна,
а також Лариса Вікторівна Остапенко, нині професори кафедри. На сучасному етапі активно друкують наукові статті у різних фахових виданнях А. М. Карпінець, Н. М. Кречко,
І. В. Тилик. Усі викладачі кафедри беруть участь у щорічних наукових конференціях
КНУКіМ, на яких висвітлюються проблемні питання мистецтвознавства, педагогічної
практики, хорової культури.
Викладачами кафедри за 45 років розроблені навчально-методичні комплекси понад
30 профільних дисциплін. За участю М. П. Гринишина, Д. В. Радика, Н. І. Нарожної,
Н. М. Кречко було розроблено освітньо-професійну програму та освітньо-кваліфікаційну характеристику студентів спеціальності «музичне мистецтво», спеціалізації «хорове
диригування», кваліфікацій «диригенет хору, викладач, артист хору». Викладачами кафедри Н. М. Кречко, А. М. Карпінцем, Н.І. Нарожною, Л. В. Остапенко, І. В. Тиликом
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було адаптовано навчально-методичні комплекси фахових дисциплін згідно з стандартами Болонського процесу. Відповідно до європейського стандарту фахових кваліфікацій за участю Н. М. Кречко та Н. І. Нарожної розроблено кваліфікаційні вимоги для
спеціалізації «хорове диригування (академічний хор)» (бакалавр, спеціаліст, магістр).
На базі стандартів бальної системи оцінювання розроблено систему оцінювання наскрізних фахових практичних та індивідуальних дисциплін.
Професорсько-викладацький склад кафедри вбачає необхідним утримувати тісний
зв’язок між навчанням та сучасною практикою хорового мистецтва, ставить акцент на
практичну підготовку фахівців, що готові професійно увійти в сучасну сферу музичного
виконавства та музичної освіти, в тому числі дитячого хорового навчання і виховання.
Сьогодні фах та фахові хорові дисципліни викладають:
– Гобдич Микола Миколайович – заслужений діяч мистецтв України, лауреат
Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, головний диригент та худ. керівник
муніципального камерного хору «Київ», організатор і худ. керівник Міжнародного
фестивалю академічних хорів «Золотоверхий Київ», доцент кафедри.
– Карпінець Андрій Михайлович – ст. викладач, хормейстер академічного хoру
студентів «ANIMA», лауреат багатьох міжнародних конкурсів, засновник, худ. керівник і диригент Київського камерного хору «Пектораль», диригент Муніципальної
чоловічої капели ім. Л. Ревуцького.
– Кречко Наталія Михайлівна – заслужена артистка України, лауреат багатьох міжнародних конкурсів, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри хорового диригування, художній керівник та головний диригент академічного хору студентів «ANIMA».
– Нарожна Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри, заслужений працівник культури України.
– Остапенко Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
– Скоромний Віктор Петрович – народний артист України, худ. керівник і голов.
дириг. Національної капели бандуристів ім. Г. Майбороди, професор.
– Тилик Ігор Володимирович – доцент кафедри, хоровий диригент, композитор,
лауреат Міжнародних конкурсів, хормейстер Народної академічної хорової капели
«Дніпро» КНУ ім. Т. Г.Шевченка.
Постановку голосу і сольний спів ведуть:
народні артисти України, провідні солісти Національного театру опери і балету
України ім. Т. Г. Шевченка:
– Федотов Володимир Іванович – доцент кафедри.
– Фіцич Степан Миколайович – доцент, професор кафедри.
– Коваль Микола Олексійович – професор.
заслужені артисти України:
– Кречко Наталія Михайлівна – доцент, професор кафедри.
Музичний супровід (фортепіано) у хоровому класі, класах постановки голосу і диригування забезпечують професійні музиканти-концертмейстери:
Бондаренко Андрій Ігорович – провідний концертмейстер, концертмейстер академічного студентського хору «ANIMA», член Національної спілки композиторів України, член ГО «Вікімедіа Україна»;
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Виноградча Діна Володимирівна – провідний концертмейстер, працює в класах
диригування;
Комаренко Наталія Михайлівна – провідний концертмейстер, працює в класах диригування та постановки голосу;
Лебедкіна Ірина Євгенівна – провідний концертмейстер, працює в класах диригування та постановки голосу, сольного співу;
Поляшова Марія Олександрівна – провідний концертмейстер, працює в класах диригування та постановки голосу, сольного співу.
Борисенко Анна Володимирівна – концертмейстер, працює в класах диригування
та постановки голосу, сольного співу.
За час навчання студенти мають можливість розкрити свій творчий потенціал у концертних акціях, розвивати наукові та педагогічні здібності, беручи участь в конкурсах
«Студентської наукової роботи», та у щорічних наукових конференціях, які проводить Інститут мистецтв КНУКіМ. Кращі роботи студентів друкуються у збірнику наукових робіт
«Вісник КНУКіМ», що дає можливість студентам під керівництвом викладачів ще під час
навчання напрацьовувати науковий доробок.
Урізноманітнюючи спектр жанрів хорового мистецтва, у яких студенти могли б
поглибити знання та творчі навички, поряд з активною концертною діяльністю академічного хору студентів, кафедра ініціює створення малих форм ансамблевого співу,
активно підтримуючи творчу ініціативу студентів. На концертах, що проводить кафедра, вагоме місце посідають виступи вокальних ансамблів: дуети, тріо, квартети та
інші види ансамблевого виконавства. Так, студент 2-го курсу Ю. Маслянка в 2004 році
створив концертуючий чоловічий Секстет «Ad libitum»; у 2008–2012 рр. виступав на
звітних концертах кафедри дует сестер Яновських, за ініціативи студентів у 2011 р.
організовано жіночий ансамбль «Септима».
Ще під час навчання студенти кафедри мають можливість розкрити свій творчий
потенціал, залучитися до концертної діяльності, отримати досвід публічних виступів
у кращих залах Києва та за його межами.
Випускні Державні екзамени «диригування концертною програмою» та «сольний
спів» проходять в урочистій атмосфері концертних залів Києва, таких як: Будинку вчених НАН України, Будинка вчителя, Будинка актора, залу пам’ятки архітектури «Київська фортеця». Вони стають новим творчим досягненням у діяльності кафедри, яскравою подією в житті молодих виконавців, цікавим мистецьким заходом для глядачів.
Такий різноплановий підхід до організації підготовки фахівців хорової справи дає
можливість готувати талановитих хорових педагогів, вчителів співів для шкіл, диригентів професійних, аматорських, самодіяльних хорів, артистів хору, солістів-вокалістів (хору, ансамблю), та має суттєве значення як для подальшого розвитку хорового
мистецтва в Україні, так і якісного працевлаштування наших випускників.
Отже, упродовж 45 річної діяльності кафедри до її професорсько-викладацького
складу входили видатні діячі культури і мистецтва України, широко відомі в Україні
та за її межами. Творчі колективи кафедри, зокрема академічний хор студентів – головна навчально-творча лабораторія кафедри, є активним, постійним учасником Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів, головних мистецьких подій Києва
та України, і багато років пітверджує високий професійний рівень хорового виконавства. Гордістю кафедри є її випускники, що працюють у різних сферах мистецького
життя, активно пропагують хорову культуру в усіх регіонах України, роблять вагомий
внесок у музично-хорову освіту, працюючи у загальноосвітніх, музичних школах, музичних училищах, училищах культури, є артистами провідних професійних хорових
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колективів, керують самодіяльними хоровими капелами, дитячими хоровими колективами, вокальними ансамблями в нашій країні та за її межами (Іспанії, Ізраїлі, Канаді, Марокко, Німеччині, США, Франції). Серед вихованців кафедри – народні артисти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені артисти України, заслужені
працівники культури України, лауреати Всеукраїнських та Міжнародних хорових і
вокальних конкурсів, кандидати мистецтвознавства та педагогічних наук, які успішно
реалізують себе у творчій, науковій та педагогічній діяльності.
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Протягом 45 років кафедру хорового диригування
очолювали:

Семен Васильович

Володимир Ілліч

(1968 –1969)

(1969–1970 рр.)

Дорогий

Суржа

			

Михайло Петрович

Гринишин
(1970–1997 рр.)

Дмитро Васильович

Наталія Михайлівна

(1997–2005 рр.)

(з 2005 р.)

Радик

Кречко
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Випускники кафедри хорового диригування
Випускники кафедри хорового диригування внесли вагомий вклад в розвиток культури
та хорового мистецтва України. Нище наводимо кращих випускників різних років випусків:

1970-ті роки

– Бородулін В. – заслужений артист України (тенор).
– Варгун М. Г. – заслужений працівник культури України, директор Херсонського училища культури, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
– Верета Г. С. – народний артист України, хоровий диригент, композитор, член
НСКУ, лауреат Всеукраїнського конкурсу композиторів, керівник Ансамблю бандуристів «Барви України» Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва.
– Виннічик М. І. – директор Теребовлянського вищого училища культури, заслужений працівник культури України, Відмінник освіти України. Нагороджений почесними
знаками: «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко»; медаллю Арсена Річинського;
Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня.
– Зарков В.О. – народний артист України (тенор), соліст оркестру штабу Західної
Групи Військ.
– Кийко О. Л. – викладач Гадяцького училища культури, лауреат багатьох вокальних конкурсів.
– Киящук В. С. – засновник та перший керівник Народного хору «Криниця» м. Бровари.
– Нарожна Н. І. – доцент, професор кафедри хорового диригування КНУКІМ,
народного пісенного та хорового мистецтва КНУКіМ, кандидат педагогічних наук,
заслужений працівник культури України.
– Омелянюк Г. С. – викладач училища культури м. Дубно, хормейстер самодіяльних хорових колективів Дубнівського району.
– Попсабов-Брегіна О. О. – викладач Ужгородського училища культури.
– Санцевич Л. О. – відмінник освіти, керівник вокально-хорової студії, що є членом Європейської Асоціації дитячих і юнацьких хорів «Європа Кантат», «Радість»
дитячо-юнацького центру Дарницького р-ну м. Київ.
– Семчук А. М. – керівник мішаного хору «Прометей» м. Торонто (Канада).
– Шумілова Г. І. – народна артистка України, солістка українського народного
хору ім Г. Верьовки.

1980-ті роки

– Бутенко Н. В. – начальник управління культури Гребінківського р-ну Полтавської обл., керівник жіночого вокального ансамблю БК м. Гребінки.
– Волкова О. О. – керівник Хорової капели хлопчиків та юнаків Київського Палацу дітей та юнацтва «Дзвіночок» (1992–2001р.).
– Жигалкін О. А. – народний артист України, музичний пародист.
– Жигун О. І. – заслужений артист України, Кавалер орденів Святого Володимира та Святого Миколая, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, керівник хорової капели «Почайна» Національного університету «Києво-Могилянська академія».
– Кляйн К. І. – народний артист України (бас), соліст національної капели «Думка».
– Куць Б. О. – директор та соліст хорової капели «Видубичі», нагороджений Орденом св. Миколи Чудотворця.
– Михновецький В. (1962–2004) – композитор, диригент, хормейстер, керівник та
аранжувальник секстету ManSound.
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– Павлюченко П. Г. – народна артистка України, професор кафедри фольклору,
народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ.
– Пруткін Є. Д. – народний артист України, лауреат Національної премії
ім. Т. Шевченка, артист квартету «Явір» (тенор).
– Прохорова Л. В. – заслужена артистка України, кавалер ордену княгині Ольги,
доцент, професор кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
– Романчишин В. Г. – заслужений діяч мистецтв України, директор Київського
обласного училища культури і мистецтв.
– Цюпа Н. П. – народна артистка України, професор кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ

1990-ті роки

– Буба А. В. – художній керівник РБК м. Корець Рівненської області, вчитель музики загальноосвітньої школи
– Заполяненко І. В. – викладач музичної школи, керівник дитячого хорового колективу м. Альканте (Іспанія).
– Колос Т. М. – головний спеціаліст Відділу аналізу та прогнозування діяльності
навчальних закладів Міністерства культури України.
– Майовський О. Е. – композитор, співак, виконавець, нагороджений почесними
грамотами та дипломами, автор більше 300 пісень, серед яких пісні – лауреати Всеукраїнських фестивалів та конкурсів, автор хорових творів, музики до кінофільмів.
– Мєчков І. В. – начальник відділу музичного мистецтва Міністерства культури України.
– Мусієнко (Боклан) Н. С. – відмінник освіти, ст. вчитель музики ЗОШ №223
Святошинського р-ну м. Києва.
– Пашковський О. – піаніст, клавішник гурту «Ремонт води».
– Русаль Я. Ф. – викладач музичної школи, керівник дитячого хорового колективу м. Лісабон (Португалія).
– Свєт-Бєленька Ю. Д. – хормейстер камерного хору при Ієрусалимській музичній академії.
– Строй Ю. І. – професор музики французького ліцею м. Касабланка (Марокко).
– Тарнавська Н. І. – ст. вчитель ДМШ №38 Голосіївського р-ну м. Києва.
– Терещенко-Кайдан Л. В. – кандидат мистецтвознавства, доцент, викладач літургічно-богословського циклу та хорових дисциплін Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв.
– Шпиньов В. А. – методист студії Державного центру позашкільної освіти, звукорижесер, аранжувальник.
– Шевердіна О. В. – диригент-хормейстер хору хлопчиків і юнаків (м. Мюнхен,
Німеччина).
– Ярошенко С. В. – викладач музичної школи, керівник дитячого та самодіяльного мішаного хору (м. Сен-Пере, Франція).

2000-ні роки

– Богославець Анна (Карпінець) – керівник дитячого хору та викладач музичної
школи м. Глеваха Київської області.
– Гордієнко Тетяна – викладач Житомирського музичного училища.
– Дондик Оксана – хормейстер муніципального хору «Хрещатик», м. Київ.
– Кравчук Олена – регент Монастиря Святого Пантелеймона (Феофанія).
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– Кручай Ганна – хормейстер кандидатського хору Київського палацу дітей та
юнацтва «Вогник».
– Маланяк Мар’яна – ст. методист кафедри фольклору, народного пісенного та
хорового мистецтва КНУКіМ.
– Марчук Мирослава (Солов’яненко) – заслужена артистка України, солістка Національного будинку органної та камерної музики (сопрано).
– Маслянка Юрій – керівник вокальної студії Київського університету ім. Б. Грінченка.
– Павлюк Надія – викладач педагогічного коледжу м. Луцьк.
– Петрівська Уляна – керівник дитячого вокального ансамблю «Сонях» Київського палацу дітей та юнацтва.
– Погорєлова Марія – керівник вокально-хорового гуртка ПК. «Барвінок» Соціальної служби Оболонського району м. Києва.
– Попель Тетяна (Трегубенко) – зав. відділом культури та мистецтва молодіжного центру культурно-естетичного виховання Київського національного університету
ім. Т. Шевченка.
– Резніченко Оксана – хормейстер дитячого хору «Щедрик» м. Київ.
– Свєшнікова Аліса – засновник та керівник Естрадного хору «Alice White» м. Київ.
– Сєдіна Лілія – керівник вокально-хореографічного ансамблю «Весняночка» Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району м. Києва.
– Сіненко Оксана – керівник хору Національного торгівельно-економічного університету м. Київ.
– Слюсар Олена (Мардаревич) – керівник старшого дитячого хору музичної школи ім.
Стефана Турчака та хору Студентів молодших класів Дитячої академії мистецтв м. Київ.
– Якобенчук Назар – хормейстер Академічного хору ім. П. Майбороди Національної радіокампанії України, диригент Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.
Артисти хорових колективів України (артисти хору, солісти)
Національна заслужена академічна капела України «Думка»:
Марчук Мирослава (Солов’яненко) – засл. арт. України
Корінник Юрій
Крячун Олексій
Полова Катерина
Саламін Марія
Цюра Микола
Національна капела бандуристів ім. Г. Майбороди:
Борисенко Сергій
Ансамбль класичної музики імені Б. Лятошинського:
Гуранська Вікторія
Лабуть Ганна
Академічний хор ім. П. Майбороди НРКУ:
Пасенко Ольга
Белорусов Іван
Київський муніципальний академічний камерний хор «Київ»:
Лобойко Володимир
Полянський Володимир
Циганкова Олена
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Київський муніципальний академічний камерний хор «Хрещатик»:
Донець Олена (Горяйнова)
Колесник Катерина
Лук’янова Вікторія
Державна чоловіча хорова капела України ім. Л. Ревуцького:
Горбунов Сергій,
Колотов Владислав
Академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України:
Казмірович Олександр
Димбіцький Анатолій
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва:
Штурма Олена
Луцька Ірина
Чоловічий муніципальний хор «Гомін» м. Львів:
Гоян Станіслав
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Художньо-творча
діяльність
Хорова партія – це колективний голос, і різні тембри голосів
повинні злитися тут в один красивий тембр
І. О. Доля

Основною навчально-творчою лабораторією підготовки дирентів-хормейстерів кафедри хорового диригування є Академічний мішаний хор студентів кафедри (денна
форма навчання), постійно діючий з 1968 року і по нинішній час.
В різний час на кафедрі функціонували різноманітні творчі колективи практично
всіх типів академічного хорового жанру:
• Жіночий хор (1972–1987 рр.).
Художній керівник та диригент – Т. І. Малицька. Диригент-хормейстер –
Л. В. Бухонська (1972–1976), О. Т. Охранчук (1975–1987). Колектив – лауреат Республіканського телеконкурсу «Сонячні кларнети» (1985), Київського фестивалю «Народна
хорова філармонія» (1981–1986), дипломант Всесоюзного огляду самодіяльної художньої творчості, присвяченого 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1985).
Хор має фондові записи на Українському радіо (1983, 1984), нині Національна Телерадіокомпанія України.

Жіночий хор

У репертуарі хору були твори різних жанрів, епох, стилів, однак головне місце належало
вітчизняній класиці, музиці молодих українських композиторів, обробкам народних пісень.
Хор проводив успішну концертну діяльність: щорічні творчі звіти-концерти у престижних залах Києва перед громадськістю міста; шефські концерти у військових частинах, училищах; участь в урядових концертах, присвячених знаменним датам країни;
виїзд з концертами у 30-кілометрову зону Чорнобильської АС. Колектив брав участь
в авторських концертах та пленумах українських композиторів, у дискусійному Республіканському клубі хормейстерів і композиторів «Тоніка» (пізніше Міжнародному).
Неповторна особливість творчого почерку жіночого хору полягала зокрема, у витонченості інтерпретації, вишуканості тембрально-звукової палітри, бездоганному
відчутті стилю, форми, характеру музики, загалом – у високому виконавському рівні
звучання та професіоналізму.
• Курсові хори студентів заочної форми навчання (1970–1980 рр), налічували 50–60 осіб.
Керували цими колективами в різні роки: А. П. Лащенко, В. О. Тищенко,
М. С. Юрченко, Т. І. Галицька, О. В. Довгий, Г. Г. Сорокопуд, І. Я. Павленко). Ці колективи під час сесій брали участь в концертних виступах. На базі хорів проходили
державні екзамени студентів – заочників.
• Ансамбль, тріо і квартет бандуристів (70-ті роки) під орудою М. П. Гвоздя та
М. П. Гринишина. Ці колективи брали активну участь в художньо-творчому житті кафедри і мали великий успіх у глядачів.
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• Мішаний квартет студентів (70-ті роки) під керівництвом А. П. Лащенка з успіхом демонстрував на концертах популярні твори ансамблевого вокального виконавства.
• Камерний хор «ANIMA» (2003–2006) рр., що був створений Н. М. Кречко на
базі одного курсу кафедри (денна форма навчання) і налічував 16 осіб.
За час своєї діяльності хор підготував низку сольних програм української та західноєвропейської музики, які з успіхом виконував у концертних залах Києва, зокрема,
в Андріївській церкві та Київському будинку актора. У 2005 р. хор став лауреатом
міжнародного конкурсу «Ялта-Вікторія» і додатково отримав нагороду за краще виконання обробки української народної пісні «Коломийки» композитора М. Кречка.

Камерний хор «ANIMA»

• Секстет «Ad libitum» (створений в 2004 р.). Організатор колективу – Юрій Маслянка – на той час студент 2-го курсу кафедри «хорового диригування» (академічний
хор). У колективі співали студенти різних курсів кафедри. Група стала лауреатом
2-гої премії фестивалю «Червона Рута-09» (2009), дипломантом конкурсу «A cappella
Contest in Leipzig 2010» і здобула велику любов слухачів.

Секстет «Ad libitum»

• Жіночий ансамбль «Септима» (створений в 2011 р.) У складі септету співають
студентки 2–5 курсів (Прохоренко Яна, Потішук Христина, Сенюта Майя, Тікун Ірина, Галіян Наталя, Павлюк Марта, Циганкова Олена).
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Жіночий ансамбль «Септима»

Цей молодий ансамбль гарно зарекомендував себе в концертних акціях кафедри:
звітному концерті секції хорового диригування, концертній акції «Франкофонія», виступі на практичній частині наукової конференції КНУКіМ. Консультує ансамбль керівник хорового класу проф. Н. М. Кречко яка активно підтримує колектив, але дає змогу
студентам розвиватися самостійно, максимально проявляючи власну творчу ініціативу.
• Академічний хор студентів кафедри хорове диригування є окрасою та гордістю
факультету музичного мистецтва і існує з моменту створення Київського інституту
культури у 1968 р. як творча лабораторія диригентів – хормейстерів та концертуючий
хоровий колектив.

Академічний мішаний хор студентів

Хор має 45-ну історію пов’язану з іменами чудових українських музикантів, хормейстерів. Академічним мішаним хором студентів (стаціонарної форми навчання)
спочатку керував С. В. Дорогий, згодом В. І. Суржа та Е. О. Виноградова. Довгий час
колектив очолював А. С. Мархлевський (1971–1991 рр.) (хормейстери: А. П. Лащенко,
І. А. Павленко, Д. В. Радик, Л. В. Бухонська).
Перший публічний виступ хору відбувся в колонному залі Київської філармонії у
1971 р. У репертуарі хорового колективу під орудою А. С. Мархлевського звучали твори великих форм: М. В. Лисенка «Радуйся ниво неполитая», С. І. Танєєва «Іоанн Да-
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маскін», Дж. Россіні «Stabat Mater». Вперше виконувалися твори сучасних українських
композиторів: «Диптих» Л. Дичко, триптих «Бухенвальд» В. Степурка, «Ятранські ігри»
І. Шамо, «Кантата» О. Красотова, «Гори мої» В. Зубицького, твори О. Яковчука та ін.
Під керівництвом А. С. Мархлевського хор був постійним учасником урочистих
святкових концертів та мистецьких подій Києва і України. Блискучий виступ хору
було відмічено на Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій пам’яті проф.
К. Пігрова, з нагоди його 100-річного ювілею (1976 р., Одеса). У 1978 р. хор брав
участь у відкритті Будинку органної та камерної музики (Органний зал), де виконував
диптих Л. Дичко з органом (органіст – проф. А. Котляревський).
Протягом 1991–2005 рр. хором керував Д. В. Радик. На базі студентського хору
ним було сформовано два колективи:
– камерний хор «Хор-класік» (35–40 осіб, хормейстер Н. М. Кречко).
– «Великий хор студентів» (хормейстери Н. М. Кречко, М. С. Пікульський,
Д. І. Піддячий).
У камерному хорі співали студенти з кращими вокальними даними та музичною підготовкою. Цей колектив активно концертував, брав участь в міжнародних конкурсах і був
зосереджений в більшій мірі на репертуар хорових творів сучасних авторів, творів а cappella.

Камерний хор «Хор-класік»

У «Великому хорі студентів» співали всі студенти стаціонарної форми навчання. Цей
хор виконував твори Великих форм, зокрема «Реквієм» Л. Уебера, Реквієм Дж. Верді, уривки з оперних сцен П. І. Чайковського, кантати М. В. Лисенка, «Хустину» Л. М. Ревуцького.
За участю студентських хорових колективів під орудою Д. В. Радика відбулися
прем’єри хорових творів: Лесі Дичко, Вікторії Польової, Володимира Рунчака, Віктора Степурка, Михайла Шуха, Володимира Луньова, Ігоря Щербакова...
Вперше в Україні було виконано «Легенду про Святого Миколая» Оттавіо Де Лілло,
«Скорботну месу» Вінченцо Манфредіні. Хор брав участь у філармонічних постановках
опер «Сокіл» Дмитра Бортнянського та «Поет» Левка Колодуба в супроводі оркестру
Національної Філармонії України (диригент – народний артист України Іван Гамкало).
Академічний хор Київського національного університету культури і мистецтв був
учасником першого виконання в Україні вокально-симфонічного твору «Стікс» Гії Канчеллі для альта, мішаного хору та симфонічного оркестру, що відбулося в Національній
опері України 7 жовтня 2001 року – виконавці Юрій Башмет-альт, академічний хор
Київського національного університету культури і мистецтв, симфонічний оркестр Національної філармонії України – диригент Лев Маркіз (Голандія).
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З 2005 р. по сьогоднішній день академічним хором студентів керує Н. М. Кречко
(хормейстери А. М. Карпінець, І. В. Тилик). З ініціативи студентів хор отримав назву «ANIMA» (назву колишнього курсового камерного хору, що в перекладі з латині
означає «Душа»). Саме під цією назвою колектив знають останні роки.
Хор є постійним учасником Всеукраїнськиї та Міжнародних музичних та хорових
фестивалів «Київ Музік Фест», «Золотоверхий Київ», «Прем’єри сезону».
На сьогоднішній день в репертуарі хору більше 20 творів кантатно-ораторіального жанру україaнських, російських та західноєвропейських композиторів, цикли концертних програм a cappella української та західноєвропейської класики, твори сучасних авторів. За участю академічного хору студентів «ANIMA» відбулися прем’єрні
виконання хорових творів українських композиторів: Валентина Сильвестрова, Віктора Степурка, Олександра Некрасова, Костянтина Крепака, Ганни Хазової, Сергія
Горюновича, Михайла Лаврушка, Володимира Волонтира; зарубіжних авторів: Юрія
Фаліка, Ромуальда Твардовського, Астора П’яцоли, Маріо Кастельнуово-Тедеско.

Академічний хор студентів «ANIMA»

Хор «ANIMA» брав участь у Світовій прем’єрі опери «Бег» Володимира Бібка (за
Михайлом Булгаковим). Диригент-постановник – народний артист України, професор
Роман Кофман; оркестр Національної Філармонії України, Колонний зал ім. М. В. Лисенка (2010 р.); у Світовому мистецькому проекті «Пісні з кінофільмів» Енніо Морріконе у Палаці мистецтв «Україна». Диригент-постановник – Енніо Морріконе (2011 р.).
Колектив приймав участь в ювілейних акціях, вшануваннях визначних українських
хормейстерів сьогодення в Колонному залі імені М. В. Лисенка:
• вечорі пам’яті видатного українського хормейстера, народного артиста України, професора Михайла Кречка (з нагоди його 80-ти річчя) (2005 р.);
• проекті «Учні-вчителю» з нагоди 85-ти річного ювілею Героя України,
• народного артиста СРСР, лауреата національної премії України ім. Т. Шевченка, професора Льва Венедиктова (2009 р.);
• ювілейному концерті до 60-річчя професора Мстислава Юрченка (2011р.)
• ювілейному концерті до 20-ліття Камерного хору «Київ» та 50-річчя заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка
Миколи Гобдича (2011 р.).
Академічний хор студентів «ANIMA» співпрацює з відомими професійними оркестрами: камерним оркестром «Київська камерата» під керівництвом Народного артиста України В. Матюхіна, оркестром Національної Філармонії України під керів-
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ництвом народного артиста України, професора Р. Кофмана, оркестром народної та
популярної музики Національної радіокампанії України під орудою народного артиста України, професора С. Литвиненка.
Протягом всієї історії свого існування колектив активно виступає в кращих залах
м. Києва та України, пропагуючи шедеври класичної музики, твори сучасних композиторів, які виконуються в Україні вперше.
Високий професійний рівень хору підтверджують отримані звання лауреата Міжнародних та Всеукраїнського конкурсів:
- Гран-Прі Міжнародного конкурсу духовної музики, м. Бидгощ, Польща (1995);
- Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. Лесі Українки, м. Луцьк,
Україна (1996);
- ІІ премія Всеукраїнського конкурсу академічних хорів ім. М. Леонтовича, м. Київ,
Україна (1998);
- ІІ премія XXVI Міжнародного фестивалю Церковної музики «Хайнувка–2007»,
Польща (2007);
- ІІ премія XXX Міжнародного конкурсу хорових колективів ім. Георгія Димитрова, Болгарія (2008, Спеціальна нагорода «Кращий диригент» керівнику хору – заслуженій артистці України Наталії Кречко);
- Спеціальний приз ХІУ Міжнародного хорового фестивалю в м. Невшатель,
Швейцарія (2012).
Академічний хор студентів «ANIMA» має численні грамоти, подяки та нагороди,
серед яких за останні роки:
- Диплом рейтингу «Золота Фортуна» (2007);
- Грамота Митрополита Київського і всієї України. Предстоятеля Української
Православної церкви Володимира (2010);
- Подяка за участь у Хоровій асамблеї української духовної музики (2012 р.).
У 2007 р. було випущено компакт-диск «ANIMA», до якого увійшли композиції
українських авторів від XVIII ст. до сьогодення. Виступ хору на XXVI Міжнародному
фестивалі Церковної музики «Хайнувка-2007» увійшов у збірку компакт-диску кращих виступів хорових колективів конкурсу і був випущений в 2007 р. в Польщі. У
2011 р. Національною спілкою композиторів України випущено компакт-диск виступу
хору «ANIMA» на XXII міжнародному фестивалі «Київ Музик Фест 2011».
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Основні друковані
праці викладачів
Кожній людині дана своя справа, і кожній справі – свій час
Езоп

ВИКЛАДАЧІ З ФАХУ
«ДИРИГУВАННЯ» ТА ХОРОВИХ
ДИСЦИПЛІН
Жест талановитого диригента розкриває найтонші нюанси партитури
і художньою волею веде за собою колектив
І. Доля

Авдієвський Анатолій Тимофійович

Хоровий диригент, композитор, педагог. Заслужений діяч мистецтв України (1967), народний артист УРСР (1975), народний артист СРСР (1983). Професор (1986), академік АМУ (1996), академік АПНУ (Відділ педагогіки та психології вищої школи, 1995).
Член-засновник АМУ (1996). Голова Всеукраїнської національної музичної спілки (з 1990); президент Національного музичного
Комітету України Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО (з 1995).
Член Комітету з Державних премій України ім. Т. Г. Шевченка
(1996–1999). Голова журі Всеукраїнських конкурсів імені М. Леонтовича.
Лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1968), Державної премії
СРСР (1978).
Нагороджений: орденами – князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008), Держави
(2003), Трудового Червоного Прапора (1974), Жовтневої Революції (1986), Почесними
Грамоти Верховної Ради УРСР, Білоруської РСР, Естонської РСР, Казахської РСР,
Російської РФСР, Таджицької РСР, Узбецької РСР, Почесною грамотою Кабінету міністрів України (1998).
Відзначений медаллю Фонду І. Архипової Міжнародного союзу музичних діячів
(2006, Росія), Золотою медаллю АМУ (2006).
Народився 16 серпня 1933 р. в с. Федварі, нині с. Підлісне Кіровоградської обл. У
1953 р. закінчив диригентсько-хоровий відділ Одеського державного музичного училища; у 1958 р. – Одеську державну консерваторію імені А. Нежданової. У 1951–1958
роках – учитель музики і співів, керівник хорових колективів міста Одеси. У 1958–
1963 роках –засновник, художній керівник і головний диригент Поліського ансамблю
пісні і танцю «Льонок»; викладач хорового диригування Житомирського музичного
училища. У 1963–1966 роках – художній керівник і головний диригент Черкаського
українського народного хору, з 1966 року директор, художній керівник і головний
диригент українського народного хору ім. Г. Верьовки
У 1972–1976 рр. – викладач класу хорового диригування КДК ім. П. І. Чайковського.
Працював в Київському інституті культури ст. викладачем кафедри хорового диригування за сумісництвом в 1977–1980 роках.
З 1980 року – доцент, професор(1986), проректор-директор інституту мистецтв,
професор, завідувач кафедри методики співу та хорового диригування, директор Інституту мистецтв НПУ імені М. Драгоманова.
Автор творів великої форми, сюїт, обробок українських, російських, польських,
чеських, іспанських, бразильських, корейських народних пісень. Диригент-постановник опери «Цвіт папороті» та ораторії «Чорна елегія» Є. Станковича.
Літ.:
1. Фільц Б. Хорові обробки українських народних пісень. – К., 1965.
2. Климчук О. Садівник пісенного саду // Соціалістична культура. – 1971. – № 2.
3. Стельмашенко О. Високе мистецтво // Музика. – 1977. – № 5.
4. Станишевский Ю. Песня земли украинской // Правда. – 1978. – 22 мая.
5. Гордійчук М. Анатолій Авдієвський // Фольклор і фольклористика : авт. зб. ст. – К., 1979.
6. Качкан В. «Помахом руки – як доторком крила» // Жовтень. – 1986. – № 8.
7. Пилипчак М. Земний сад пісень // Музика. – 1989. – № 3.
8. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 10.
9. Афоніна А. До пісні вірная любов // Музика. – 1993. – № 5.
10. Головащенко М. Його стихія – хор і пісня // Культура і життя. – 1993. – 14 серп.
11. Гордійчук М. Школа народного хорового співу // Україна музична. – 1995.
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12. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 6.
13. Степанченко Г. Маестро // Культура і життя. – 1998. – 19 квіт.
14. Красовська О. Доля – головний диригент та імпровізатор // Голос України. – 1998. – 15 серп.
15. Степанченко Г. Невтомний Авдієвський // День. – 1998. – 18 серп.
16. Степанченко Г. Анатолій Авдієвський запрошує // Українська музична газета. – 2000. – № 2.
17. Степанченко Г. В. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Енциклопедія Сучасної України. –
К., 2001. – Т. 1. – С. 55.
18. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Шевченківські лауреати. 1962–2001 : енцикл. довід. –
К., 2001. – С. 13–15.
19. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 3-є вид. – К., 2002. – С. 583.
20. Головащенко М. То не хор співає, то – диригент : [Анатолію Авдієвському – 70] // Культура і
життя. – 2003. – 20 серп. – C. 4.
21. Михайленко А. Анатолій Авдієвський : «Колись мені веліли співати мовчки» // Київ. – 2003. –
№ 1. – C. 178–183.
22. Степанченко Г. Анатолій Авдієвський та його хорове диво : Національному хору ім. Г. Верьовки – 60! // Українська музична газета. – 2003. – № 3. – C. 1–3.
23. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Муха А. Композитори України та української діаспори :
довідник. – К., 2004. – С. 11–12.
24. Зінченко Н. Анатолій Авдієвський: «На жаль, ми довго працювали в ізоляції від власного народу» // Хрещатик. – 2005. – 17 черв. – C. 4–5.
25. Авдієвський Анатолій Тимофійович // Шевченківські лауреати. 1962–2007 : енцикл. довід. –
К., 2007. – С. 18–19.
26. Горбенко С. Велетень української музичної культури [Анатолій Авдієвський] // Мистецтво та
освіта. – 2009. – № 1. – C. 60–61.
27. Анатолій Авдієвський : «Кобзар як ніколи актуальний сьогодні» : [інтерв’ю з худож. кер. хору
ім. Г. Верьовки / записала Н. Зінченко] // День. – 2010. – 10 листоп. – C. 7.
28. Зінченко Н. Анатолій Авдієвський : «Народна пісня зберігається на генетичному рівні» : Національний хор ім. Г. Верьовки – бренд України і колектив, на який рівняються митці // День. – 2011. – 23–24
верес. – C. 22.
29. Зінченко Н. Анатолій Авдієвський : «Нашу країну зберегла музика» // Музика. – 2011. – № 1/2. – C. 4–9.
30. Авдієвський Анатолій Тимофійович [Електронний ресурс] // Наша парафія. – Режим доступу:
http://www.parafia.org.ua/person/avdijevskyj-anatolij/. – Назва з екрана.
31. Сікорська І. Земляк із Підлісного [Електронний ресурс] // Україна степова. – Режим доступу:
http://ukrstep.at.ua/publ/zemljak_iz_pidlisnogo/1-1-0-507. – Назва з екрана.

Антків Зиновій-Богдан Богданович

(1942 – 2009)
Хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України (1981),
народний артист України (1991).
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1999), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2002).
Народився 6 квітня 1942 р. в с. Острів на Тернопільщині. У 1969 р.
закінчив Львівську державну консерваторію (кл. проф. М. Колесси).
У 1969–1984 рр. – хормейстер капели «Думка».
З 1984 по 2009 рр. був незмінним гол. диригентом і худ. кер. Державної академічної чоловічої хорової капели України ім. Л. М. Ревуцького.
Гастролював у різних країнах, брав участь у міжнародних фестивалях, записав компакт-диски народної і духовної музики.
У КНУКіМ працював за сумісництвом протягом 80-х початок 1990–х рр.

40

Літ.:
32. Антків Зиновій-Богдан Богданович // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 26.
33. Степанченко Г. «Ще одна подія, ще одна радість!» // Музика. – 1996. – № 2.
34. Антків Зиновій-Богдан Богданович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 21.
35. Коли англійці аплодують стоячи // Культура і життя. – 1997. – 22 жовт.
36. Ларіонов П. Як «Цар Едіп» Київ полонив // Урядовий кур’єр. – 1999. – 13 лют.
37. Степанченко Г. В. Антків Зиновій-Богдан Богданович // Енциклопедія Сучасної України. – К.,
2001. – Т. 1. – С. 565.
38. Дуда І. Антків Зиновій-Богдан Богданович // Тернопільський енциклопедичний словник. – Т., 2004. – Т. 1.
39. Антків Зиновій-Богдан Богданович // Муха А. Композитори України та української діаспори :
довідник. – К., 2004. – С. 17.
40. Панчук І. Тернопільщина в іменах : довідник. – Т., 2006.
41. Пинковская-Свято М. Маэстро из династической дирижерской семьи : 23 марта – 70 лет со дня
рождения выдающегося хор. дирижера Богдана Анткива (1942–2009) // День. – 2012. – № 51/52. – 23 марта.
42. Дичко Л. Богдан Антків [Електронний ресурс] // Наша Парафія. – Режим доступу: http://www.
parafia.org.ua/person/antkiv-bohdan/. – Назва з екрана.
43. Курач Ю. Маестро! Людина! Вчитель! [Електронний ресурс] // Муніципальна академічна хорова чоловіча капела імені Л. М. Ревуцького. – Режим доступу: http://revutsky-choir.narod.ru/news.html. – Назва з екрана.

Берденніков Михайло Андрійович

(1919 – 1990)
Хоровий та симфонічний диригент. Заслужений артист УРСР
(1951), доцент (1946), професор (1977).
Народився 30 жовтня 1919 р. в м. Архангельськ (РФ). У 1942–
1944 рр. – хормейстер Свердловської філармонії. У 1946 р. закінчив
КДК ім. П. І. Чайковського. Протягом 1947–1950 рр. навчався в аспірантурі з фаху «Оперно-симфонічне диригування» (кл. Н. Рахліна).
Протягом 1944–1947 та 1969–1970 рр. – хормейстер Київського
театру опери і балету, з 1949 по 1951 – гол. хормейстер Київського театру опери і балету. Доцент Київської консерваторії (1946–1947, 1969–1977), доцент Новосибірської
консерваторії (1964–1967), професор КДК ім. П. І. Чайковського (1977 – 1990).
На кафедрі хорового диригування КДІК працював за сумісництвом у 1980-х рр.

Тв.:
44. Про деякі методичні проблеми у класі хорового диригування // Українське музикознавство. –
К., 1972. – № 7.
45. Мадригали Палестріни. Виконавські нотатки // Українське музикознавство. – К., 1984. – № 19.
46. Мотеты И. С. Баха // И. С. Бах и современность : сб. ст. / сост. Н. А. Герасимова-Персидская. – К., 1985.
47. Заметки по хоровому интонированию. К вопросу об основах методики репетиционной работы //
Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / упоряд. К. І. Шамаєва. – К., 2003. – Вип. 30: Зі
спадщини майстрів.
48. Уклад.: Палестрина Д. Мадригалы. – К., 1978.
49. Уклад.: Бах И. С. Мотеты [Ноты] : [для 1 и 2 смеш. хоров без сопровожд.]. – К. : Муз. Украина,
1974. – 360 с.
50. Уклад.: Орландо Лассо. Magnum opus musicum. Великое творение музыкальное : (избранные
мотеты). – К. : Муз. Україна, 2009.
51. Ред.: Iталiйский мадригал XVI ст. – К. : Муз. Україна, 1986.
Літ.:
52. Берденников Михайло Андрійович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 52.
53. Гамкало І. Д. Берденников Михайло Андрійович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. –
Т. 2. – С. 467.
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Бондарець (Незовибатько) Лідія Олександрівна

Хоровий диригент. Заслужений працівник культури України
(1998), ст. викладач (1968–1998), в. о. доцента КНУКіМ (1999–2002).
Народилася 7 березня 1944 р. в с. Устивиця на Полтавщині. Закінчила Київське муз. училище ім. Р. Глієра (1963) та КДК
ім. П. І. Чайковського у 1968 р. (кл. засл. артиста РРСФСР доц.
Д. Є. Завадинського та кл. канд. мистецтвознавства Г. Й. Ткаченко).
Навчалася в аспірантурі КДІК (1976–1979).
Трудову діяльність розпочала у 1961 р. Працювала хормейстером у Палаці творчості школярів та юнацтва Дарницького р-ну м. Києва.
Працювала на кафедрі хорового диригування КДІК з жовтня 1968 р. Викладала
лекційні курси: «Історія вітчизняного хорового виконавства», «Методика викладання хорових дисциплін», «Методика дитячого музично-хорового виховання» та фахові дисципліни: «диригування», «читання хорових партитур», «хорове аранжування»,
вела навчальну та виробничу практику в хорових колективах м. Києва.
Виконувала профспілкову роботу. На громадських засадах працювала заст. декана
ф-ту КПР по роботі зі студентами-іноземцями з Монголії та В’єтнаму (1975–1980).
Була головою ДЕК у Чернівецькому (1975–1976), Канівському (1976) культосвітніх училищах.
За 33 роки роботи на кафедрі підготувала багато випускників. Серед них: В. Г. Романчишин – засл. діяч мистецтв України, директор Київського обл. училища культури
і мистецтв; Н. Г. Жолуденко – засл. працівник культури України; Н. В. Бутенко – начальник управління культури Гребінківського р-ну Полтавської обл., керівник жіночого вокального ансамблю БК м. Гребінки.
За сумісництвом працювала в самодіяльних хорах м. Києва. Хормейстер: хору
хлопчиків «Щедрик» Жовтневого палацу культури м. Києва (1965–1971), народної
самодіяльної хорової капели КПІ (1976–1980), дитячого дівочого хору «Вогник» центрального палацу дітей та юнацтва.

Тв.:
54. Хорознавство та методика роботи з академічним хором : метод. розробка по написанню курсових робіт. – К. : КДІК, 1975.
55. Методична розробка з курсу «Читання хорових партитур». – К., 1978.
56. Методика викладання хорових дисциплін для випускників спец. «Викладач хорових дисциплін в училищах культури». – К., 1990.
57. Історія вітчизняного хорового виконавства : курс лекцій. – К., 1996.

Бухонська Лариса Володимирівна

Хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України.
Лауреат Всесоюзного конкурсу самодіяльного мистецтва
(1975, І премія), ХУІІ конкурсу сучасної музики в Угорщині (м.
Дебрецен, 1996, ІІІ премія), Першого Міжнародного хорового
конкурсу ім. Ф. Мендельсона-Бартольді в Німеччині (м. Даупфеталь, 1996, І премія), Гран-Прі Міжнародного хорового конкурсу в Ірландії (м. Слайго, 1994). Володар республіканської премії
ім. М. В. Лисенка (2007).
Член журі І та ІІ Міжнародного конкурсу ім. П. І. Муравського (2010, 2011), Всеросійського фестивалю-конкурсу ім. О. Кошиця (Москва, Росія, 2006 р.).
Народилася 3 вересня 1944 р. в м. Магадан, РФ. У 1971 р. закінчила диригентсько-
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хоровий факультет КДК імені П. І. Чайковського (кл. проф. М. М. Канерштейна). Хормейстер дитячих хорових колективів м. Києва «Дзвіночок», «Щедрик» (1969–1973).
Протягом 1989–2000 рр. – диригент хору ім. П. Майбороди Національної радіокомпанії України, здійснила з цим колективом понад 80 записів української й світової
музики у Фонд Національного радіо.
У 1994 р. стала засновником, худ. керівником-диригентом муніципального камерного хору «Хрещатик», який очолювала до червня 2007 р. Хор гідно представляв
Україну на Міжнародних хорових конкурсах: Гран-Прі (1994, Слайго, Ірландія), ІІІ
премія (1996, Дебрецен, Угорщина), І премія (1996, Дау поре таль, Німеччина), ІІ премія (2002, Хайнувка, Польща).
З 1971 по 1995 рр. викладала на кафедрі хорового диригування КДІК, керувала
студентськими хорами. За роки педагогічної діяльності виховала понад 200 хормейстерів, серед яких Є. Сафронов, В. Бендерська, Т. Працюк, О. Ткаченко та ін.

Тв.:
58. Уклад.: Методические рекомендации к контрольной работе по хоровому классу для студентов І курса заочной формы обучения (специализация «Руководство самодеятельным (академическим)
хоровым колективом») / М-во культуры УССР, КГИК. – К., 1987. – 7 с.
Літ.:
59. Кузик В. Хрещення «Хрещатика» // Хрещатик. – 1994. – 21 трав.
60. Литичевська О. Хорові подарунки «Київ-мюзик-фесту» // Рада. – 1994. – 27 жовт.
61. Терещенко А. «Золотослов»: в каждом слове и звуке – золото // Зеркало недели. – 1995. – 29 апр.
62. Пархоменко Л. Хорове свято в Дебрецені // Музика. – 1996. – № 6 (листоп. –груд.).
63. Зінченко Н. Булава й шабля // Хрещатик. – 2003. – 30 верес.
64. Костюк Н. Хоровий процес очима виконавців // Студії мистецтвознавчі. – 2003. – № 2.
65. Конькова Г. В. Бухонська Лариса Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України. – К.,
2004. – Т. 3. – С. 668–669.
66. Мельник М. Контракти без контрастів // Львівська газета. – 2005. – 27 верес.
67. Бухонська Лариса Володимирівна // Українська музична енциклопедія. – К., 2006. – Т. 1.
68. Лащенко А. П. З історії київської хорової школи. – К., 2007. – С. 173–176.
69. Лариса Бухонська [Електронний ресурс] // Наша Парафія. – Режим доступу: http://www.parafia.
org.ua/person/buhonska-larysa/. – Назва з екрана.

Гамкало Іван-Ярослав Дмитрович

Оперно-симфонічний диригент, педагог, музикознавець, музично-громадський діяч. Заслужений артист України (1974), народний
артист України (1982), доцент (1984), професор (1992).
Член хорового товариства – НВМС (1960), Національної спілки театральних діячів (1962), Європейської академії музичного
театру (1992), НСКУ (2007), член-кореспондент НАМУ (2001).
Нагороджений: орденами «За заслуги» ІІІ (1999), ІІ ступеня
(2008); Золотою медаллю НАМУ (2009); орденами Святого Архістратига Михаїла (2009); «Честь, пошана, пам’ять» Всеукраїнської Асоціації «Афганці
Чорнобиля» (2010); «Українським орденом Петра Сагайдачного» Конгресу громадянського суспільства України (2010).
Народився 1 травня 1939 р. в с. Городище Королівське на Львівщині. У 1963 р. закінчив Львівську консерваторію (кл. диригування М. Колесси).
У 1958–1963 рр. працював у Львівському театрі опери і балету. Протягом 1963–
1965рр. – зав. муз. частиною та диригент Дрогобицького музично-драматичного
театру. У 1965–1967 рр. – диригент-стажист Київського театру опери і балету. У
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1968–1970 рр. – гол. диригент у Донецькій філармонії, з 1970 р. – в Київському
оперному театрі.
Автор численних теле і радіопередач, фондових записів. В репертуарі понад 50 опер
та балетів, симфонічних та вокально-симфонічних творів.
Водночас був викладачем Дрогобицького пед. ін-ту й муз. училища (1963–1965),
Київської консерваторії (1977–1981 і від 2000 рр.). Генеральний директор – худ. керівник Національного симфонічного оркестру (1997–1999).
Викладав на кафедрі хорового диригування КДІК за сумісництвом протягом 1981–
2000 рр. Викладав хорові дисципліни.

Тв.:
70. Андрій Проценко. Життєпис : спогади / упоряд. та комент.: І. Д. Гамкало, Л. А. Проценко. – К. :
Муз. Україна, 1990. – 285 с.
71. Золоті сторінки української культури = Golden pages of the Ukrainian culture [Електронний
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Гобдич Микола Миколайович

Хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України (1997),
лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка (2007).
Член журі Всеукраїнських та Міжнародних хорових конкурсів
та фестивалів: Всеукраїнського конкурсу хорових колективів та
малих вокальних форм ім. Б. Лятошинського, конкурсу сучасної музики в Угорщині (м. Дебрецен), Міжнародного фестивалю
Церковної музики «Хайнувка» (Польща).
Народився 28 березня 1961 р. в смт Битків Івано-Франківської
обл. Закінчив НМАУ ім. П. І. Чайковського у 1985 р. (кл. проф. В. Чуби). Працював хормейстером Чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького та Академічного хору «Думка».
З 1990 року – гол. диригент та худ. керівник муніципального камерного хору «Київ», організатор і худ. керівник Міжнародного фестивалю академічних хорів «Золотоверхий Київ».
Камерний хор «Київ» під орудою М. М. Гобдича став переможцем 9 міжнародних
конкурсів, брав участь у більше ніж 30 міжнародних фестивалях, веде активну концертну діяльність, щорічно виїжджаючи за кордон (країни Європи, США та Канада). Разом з
хором записав понад 50 компакт-дисків, більшість з яких – прем’єрне виконання, що випущені провідними фірмами звукозапису Канади, Німеччини, Великобританії, Польщі,
Гонконгу. З 1997 року співзасновник та редактор видавництва «Бібліотека хору Київ»,
яке видало більше 12 нотних збірок, куди увійшли понад 200-от хорових творів.
Провів ряд майстер класів з хоровими колективами Бельгії, Канади, Франції, Польщі,
Швеції, зокрема з Стокгольмським хором радіо, Камерним хором Канади (м. Торонто).
Працює в КНУКіМ на кафедрі хорового диригування за сумісництвом з 2005 року
на посаді доцента. Викладає диригування та спецкурс.
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Гончарова Наталія Василівна

Хоровий диригент, ст. викладач кафедри хорового диригування.
Народилась 27 лютого 1957 р. в м. Черняховськ Калінінградської обл. (РФ). З 1978 до
1983 рр. навчалась в КДК ім. П. І. Чайковського за фахом хорове диригування. З 1985р.–
методист навчально-методичного кабінету Головного управління Київського міськвиконкому. Паралельно викладала в музичній школі і вела самодіяльний хор в Київському
інженерно-будівельному інституті.
Протягом 1994–1999 рр. – ст. викладач кафедри хорового диригування КДІК
ім. О. Є. Корнійчука. Нині – концертний директор Заслуженої артистки України Ауріки Ротару.

Гринишин Михайло Петрович

Композитор, хоровий диригент, фольклорист. Заслужений артист України (1960), заслужений діяч мистецтв України (1968),
професор (1977), народний артист України (1995), почесний академік НАМУ (2009), член НВМС, НСЖУ.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів.
Народився 30 грудня 1921 р. у с. Обертин Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. У 1951–1956 рр. навчався в Одеській державній
консерваторії ім. А. В. Нежданової (кл. В. Базилевич, К. Пігрова).
З 1956 по 1962 рік хормейстер, а з 1962 по 1970 р. – худ. керівник і гол. диригент
Гуцульського ансамблю пісні і танцю Івано-Франківської філармонії. З 1966 р. – викладач Івано-Франківського пед. ін-ту.
З 1970 р. – викладач кафедри хорового диригування КДІК, з 1972 по 1997 рік завідувач кафедри хорового диригування (академічний хор). Упродовж 35 років кафедра
хорового диригування, очолювана М. Гринишиним, підготувала понад 1500 висококваліфікованих виконавців та хорових диригентів.
Співпрацює з Національним радіо і телебаченням. З 1972 по 1988 рр. вів музичну
телепрограму «Сонячні кларнети».
Автор багатьох широковідомих пісень, зокрема «Вівці мої, вівці», «Гей, Карпати»…
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професійних навиків студентів // Інститут культури на сучасному етапі : тези доп. викладачів та аспірантів наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю КДІК, 2–5 лют. 1993 р. – К., 1993. – С. 33–35.
152. Товариство «Боян» і розвиток хорової культури в Галичині // Всеукраїнська наук.–творча
конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М-во культури України, КДІК, Ф-т нар.
худож. культури. – К., 1994. – С. 47–48.
153. Музична культура Галичини: погляд крізь століття // Літературна Україна. – 1997. – 11 груд.
154. Маестро гуцульського танцю // Затварська Р. Маестро гуцульського танцю [В. Петрик]. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 3–5.
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155. Перлина гуцульського танцю // Затварська Р. Василина Чуперчук – перлина гуцульського
танцю. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 3–5.
156. Соломія Крушельницька у моїй долі // Соломія. – 2007. – № 1. – С.1.
157. Упоряд.: Карпатський гомін : твори з репертуару Гуцул. ансамблю. – К. : Мистецтво, 1966. – 94 с.
158. Упоряд.: Дівчино-рибчино : укр. нар. пісня в обробці М. Гринишина. – К. : Муз. Україна, 1974.
159. Упоряд.: Любов і ненависть : зб. пісень. – К.: Мистецтво, 1975.
160. Упоряд.: Співає чоловічий хор : укр. нар. пісні для чолов. хору : репертуар. зб. – К. : Мистецтво, 1977. – 94 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності «Райдуга»; № 9).
161. Упоряд.: Райдуга : репертуар. зб. – К. : Мистецтво, 1980. – 102 с. – (Бібліотечка художньої
самодіяльності «Райдуга» ; № 17).
162. Уклад.: Освітньо-професійна програма (спеціалізація – «Хорове диригування», кваліфікація – «Диригент хору, артист хору, викладач») / уклад.: Д. В. Радик, М. П. Гринишин, Н. І. Нарожна ;
КНУКіМ. – К., 1998. – 33 с.
163. Уклад.: Освітньо-кваліфікаційна характеристика (спеціалізація – «Хорове диригування», кваліфікація – «Диригент хору, артист хору, викладач») / уклад.: Д. В. Радик, М. П. Гринишин, Н. І. Нарожна ; КНУКіМ. – К., 1998 – 18 с.
164. Уклад.: Хорове аранжування : програма для студ. спец. 7.020.205 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / уклад.: М. П. Гринишин, Н. І. Нарожна; М-во культури і мистецтв
України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистецтва, Каф. хорового диригування. – К., 2000. – 19 с.
165. Рец.: Браво, харків’яни! // Культура і життя. – 1997. – 19 берез.
166. Рец.: Гомін Верховини // Молода Галичина (Івано-Франківськ). – 1997. – 8 квіт.
Літ.:
167. Гринишин Михайло Петрович // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 187.
168. Гринишин Михайло Петрович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 177.
169. З піснею повінчаний // Українська музична газета. – 2002. – № 1 (43).
170. Лащенко А. Його літа на славу Музиці // Голос України. – 2002. – 26 черв.
171. Майба Л. Чи є кому пасти Михайлові «вівці». М. П. Гринишину – композитору та хормейстеру – 80 років // Українська культура. – 2002. – № 3. – C. 26–27.
172. Стасюк Р. Пісня – то доля: до 80-річчя Михайла Гринишина // Український форум. – 2002. – 2–15 січ.
173. Гринишин Михайло Петрович // Муха А. Композитори України та української діаспори : довідник. – К., 2004. – С. 77.
174. Гамкало І. Д. Гринишин Михайло Петрович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. –
Т. 6. – С. 461.
175. Андрійчук П. «Арканове коло» Михайла Гринишина // Народна творчість та етнографія. –
2009. – № 2. – С. 82–86. – Рец. на кн.: М. Гринишин. Арканове коло. – К. : Юніверс, 2007. – 192 c.
176. Коскін В. Михайло Гринишин: «Я багатий скарбами народу» // Демократична Україна. –
2008. – № 21. – С. 6.
177. Кушнір Л. «Коли навіть дітям забороняли щедрувати, ми це винесли на сцену» : інтерв’ю з
народ. артистом України Михайлом Гринишиним з нагоди його 90-річчя // Україна молода. – 2011. –
28 груд. – C. 8–9.
178. Соколова С. «Аби дожили до 100 років...» : 7 лютого з нагоди 90-річчя Михайло Гринишин
отримав чудовий музичний подарунок – творчий вечір // Культура і життя. – 2012. – 17 лют. – C. 5.
179. Шудря М. З піснею в душі : до 90-ліття народного артиста України Михайла Гринишина //
Слово Просвіти. – 2012. – 5–11 січ. – C. 12.
180. Гринишин Михайло Петрович [Електронний ресурс] // Академія мистецтв України. – Режим
доступу: http://academia.gov.ua/sites/Grinishin/Grinishin.htm. – Назва з екрана.
Див. № 199.
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Дущенко Галина Андріївна

Хоровий диригент, ст. викладач кафедри хорового диригування.
Народилася 25 жовтня 1929 р. в м. Хачмаш (Азербайджанська
РСР). Закінчила Одеську державну консерваторію ім. А. Нежданової
(кл. К. Пігрова).
Працювала у КДІК у 1970–1980-х рр.

Ізбіцька Надія Генадіївна

Хоровий диригент. Канд. мистецтвознавства (1987), доцент (1992).
Народилася 4 серпня 1950 р. в м. Усть Кишерить Пермської обл.
(РФ). У 1967 р. вступила до КДК ім. П. І. Чайковсього (клас хорового диригування). Працювала у Київському камерному хорі (1976).
На педагогічній роботі у КДІК перебувала з 1986 по 1993 рр.
Викладала хорові дисципліни.

Тв.:
181. Деякі проблеми звуковисотного інтонування сучасної хорової музики //
Українське музикознавство. – 1986. – № 3.
182. Про цикличність в творчості Б. Лятошинського // Музика. – 1986. – № 8.
183. Формування системи ціннісних орієнтацій як одна з головних проблем при підготовці фахівців у вузах культури на сучасному етапі // Нова концепція та сучасні підходи в питаннях підготовки
кадрів культури : тези до наук. конф. / КДІК ім. О. Є Корнійчука, ІПКПК. – К., 1991. – С. 48–50.

Карпінець Андрій Михайлович

Хоровий диригент, ст. викладач кафедри хорового диригування. Хормейстер студентського академічного хору «АNІМА»
(з 2005р.).
Лауреат ІІІ Міжнародного хорового конкурсу (Молдова, 2003,
ІІ премія), ХХVІІІ Травневого міжнародного хорового конкурсу ім.
проф. Г. Димитрова (Болгарія, 2005, ІІІ премія), VII Всеукраїнського конкурсу хорової музики ім. Д. Січинського (Івано-Франківськ,
2009, ІІІ премія). Дипломант хорових фестивалів ім. К. Стеценка
(Київ, 1998), та «Мерцишор» (Молдова, 2002), X та XI Московського Пасхального
фестивалю, Фестивалю духовної музики м. Олбія (Італія).
Нагороджений дипломом учасника проекту «Обличчя України. Імена. Портрети.
Долі», грамотами і відзнаками Київської міської ради, Національної музичної академії, Митрополита Київського Володимира.
Член журі регіонального хорового конкурсу ім. Є Козака (м. Дрогобич), регіонального конкурсі серед працівників освіти «Таланти твої Україно».
Провів низку майстер класів з хоровими колективами Норвегії та України.
Народився 2 травня 1975 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. У 2001 р. закінчив НМАУ ім. П.І. Чайковського по класу диригування (кл. народного артиста
України, проф. В.Р. Лисенка).
З 2001 р. працює на кафедрі хорового диригування КНУКіМ. Засновник, худ. керівник і диригент Київського камерного хору «Пектораль» (з 1998). З 2010 р. – гол.
диригент Муніципальної чоловічої капели ім. Л. Ревуцького, з якими працює по сьогоднішній день за сумісництвом.
В КНУКіМ викладає фахові дисципліни: диригування, аналіз музичних творів,
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практикум (диригентський). Розробив навчально-методичний комплекс дисципліни
Практикум (диригентсько-хоровий). З 2005 р. – хормейстер академічного хору університету, з яким працює над сольними та конкурсними програмами.
11 випускників А. М. Карпінця стали Лауреатами та дипломантами Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсів, зокрема Свєшнікова Аліса засновник та керівник Естрадного хору «Alice White» м. Київ, а випускниця Мирослава Марчук (нині Солов’яненко)
отримала державну відзнаку – заслужена артистка України).

Тв.:
184. Сакральні виміри хорової культури України // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : альманах / КНЛУ. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 316–323.
185. Уклад.: Практикум (диригентський) (ТД) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки
6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 36 с. *
186. Уклад.: Практикум (диригентсько-хоровий) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 20 с. *
Літ.:
187. Диригент Київського камерного хору «Пектораль» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pektoral.com.ua/durugent.html. – Назва з екрана.
188. Мистецьке золото «Пекторалі». Камерний хор «Пектораль» Київського міського будинку
вчителя [Електронний ресурс] // Мистецький олімп-2010. – Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/
bookmaket/olimp2010/6/152.html. – Назва з екрана.
189. Хорова капелла «Орея» та Камерний хор «Пектораль» Київського міського будинку вчителя –
учасники Міжнародної Пасхальної асамблеї-2010 [Електронний ресурс] // Кафедральний собор Воскресіння Христового. – Режим доступу: http://www.sobor.in.ua/node/573. – Назва з екрана.

Коваленко Галина Трохимівна

Хоровий диригент, викладач кафедри хорового диригування.
Народилась 3 травня 1941 р. в м. Житомир. Протягом 1963–
1968 рр. навчалася в КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф.
Е. Скрипчинської).
У 1964–1969 рр. – керівник шкільного хору ЗОШ № 75.
Протягом 1971–1996 рр. працювала у КДІК на посаді ст. лаборанта, викладача кафедри хорового диригування. Викладала
хорову літературу, диригування.

Копосов Микола Глібович

Хоровий диригент.
На кафедрі працював в кінці 80-х– початок 90-х.рр.

Тв.:
190. Естетичні аспекти стильового аналізу // Збірник наукових праць /
М-во культури України, КДІК. – К., 1994. – Вип. 2, розд. 2 : Проблеми бібліотечної справи та питання вдосконалення навчального процессу. – С. 128–136.
191. Методика викладання техніки диригування. – К. : КДІК, ІПКПК, 1994. –15 с.

Котенко Сергій Костянтинович

Хоровий диригент.
Народився 27 травня 1964 р. Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського у 1990 році та
асистентуру-стажування (1993) (кл. О. С. Тимошенка).
Працював на кафедрі хорового диригування у 1990-х роках. Викладав диригування.
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Тв.:
192. Деякі проблеми дослідження жанру обробки української народної пісні для хору // Збірник
наукових праць / М-во культури України, КДІК. – К., 1994. – Вип. 2, розд. 2 : Проблеми бібліотечної
справи та питання вдосконалення навчального процесу. – С. 139–144.
193. До питання походження церковного співу в Україні // Проблеми розвитку художньої культури : тези доп. Всеукр. наук.-творч. конф. – К., 1994. – С. 68–70.

Кречко Наталія Михайлівна

Хоровий диригент, співачка (сопрано). Заслужена артистка
України (2004), доцент (2005), професор кафедри, завідувач кафедри хорового диригування. Худ. керівник та головний диригент академічного хору студентів «ANIMA». Член НВМС.
Дипломант II Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів
(2001). Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів «Мистецтво
XXI сторіччя» (2004), Міжнародного конкурсу камерних хорів
«Ялта–Вікторія» (2005), ІІ премія XXVI Міжнародного фестивалю Церковної музики «Хайнувка–2007», Польща (2007), ХХХ Міжнародного конкурсу хорових колективів ім. Г. Димитрова (2-га премія та спеціальна нагорода «Кращий
диригент») (Болгарія, 2008). Володар спец. призу журі ХІV Міжнародного хорового
фестивалю (м. Невшатель, Швейцарія, 2012).
Член журі III-го обласного огляду-конкурсу камерної вокальної музики
ім. І. С. Козловського (2003, 2010).
Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (2003);
дипломом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» (2007).
Народилася 13 жовтня 1968 р. в м. Ужгороді. Закінчила НМАУ ім. П. І. Чайковського по класу диригування (1992) у Героя України, народного артиста СРСР, проф.
Л. Венедиктова; по класу вокалу (1996) та асистентуру-стажування (1999) у народного
артиста України, проф. В. Куріна.
На кафедрі хорового диригування КНУКіМ працює з 1992 р. Упродовж 1992 –
2005 рр. – хормейстер академічного хору студентів кафедри, викладач хорових дисциплін. Паралельно вела активну концертну діяльність як солістка-вокалістка. У 2002–
2004 рр. – солістка Київського академічного муніципального оперного театру для дітей
та юнацтва.
З 2005 року завідувач кафедри хорового диригування КНУКіМ (зав. секції «хорове диригування (академічний хор)» з 2008 по 2013 рр.). Брала участь в розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Музичне
мистецтво». Розробила ряд профільних навчально-методичних комплексів, серед яких нова
дисципліна «Аналіз хорових творів та музична інтерпретація». Викладає дисципліни: хоровий клас, методику роботи з хором, еволюцію жанрів хорової музики, диригування, постановку голосу та сольний спів.
У 2007 р., разом з академічним хором студентів КНУКіМ «АNIMA», записала компактдиск вітчизняної хорової музики від епохи бароко до сьогодення. Має фондові радіо записи, брала участь в запису музичних теле- та радіо-програм: «Київ-класичний», «Класікпрем’єр», «Оплески-оплески», «Жіночий світ», «Новини для родини», «Іспит для метра».
Серед випускників: 14 лауреатів та дипломантів Міжнародних та Всеукраїнських
конкурсів, серед яких Оксана Дондик – заслужена артистка України, хормейстер муніципального хору «Хрещатик», Ганна Лабуть – солістка Ансамблю класичної музики
імені Б. Лятошинського, Олена (Мардаревич) Слюсар – керівник старшого дитячого

51

хору музичної школи ім. Стефана Турчака та хору Студентів молодших класів Дитячої
академії мистецтв, Ярошенко С. В. – викладач музичної школи, керівник дитячого та
самодіяльного мішаного хору (м. Сен-Пере, Франція). Назар Якобенчук – хормейстер
Академічного хору ім. П. Майбороди Національної радіокампанії України, диригент
Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.
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195. Полістилізм як прояв постмодерних інтенцій у хоровій культурі 70–80 рр. ХХ ст. // Українська
культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. РДГУ. – Рівне, 2009. – Вип. 15, т. 1.
196. Репертуарна політика Михайла Кречка в капелі «Думка» в контексті музичного нонконформізму України // Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення : зб. ст., есе про муз.
культуру Закарпаття. – Ужгород, 2010. – С. 167–177.
197. Хорова культура України в контексті культурологічних та музикологічних досліджень //
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : наук. зап. РДГУ. – Рівне,
2010. – Вип. 16, т. 1. – С. 173–179.
198. Хорологія М. Кречка як інтерпретативна парадигма хорової культури ХХ ст. // Народознавчі студії пам’яті
В. Т. Скуратівського : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., Київ, 2010 р. / УЦКД. – К., 2010. – Вип. 11. – С. 140–148.
199. Ювілей Михайла Гринишина – диригента, викладача, композитора, громадянина // Соломія. –
2012. – № 1. – C. 2.
200. Етичні, естетичні та мистецькі погляди М. Кречка як засада трансформації хорової культури
70–80-х років [Електронний ресурс] // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна»
каф. культурології РДГУ. – 2010. – Випуск 10, т. 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/afina/2010_10_2/krechkо. – Назва з екрана.
201. Уклад: Аналіз хорових творів та музична інтерпретація : прогр. для студ. спец. 7.020205
«Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / М-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т
мистецтв, Каф. хор. диригування. – К., 2004. – 18 с.
202. Уклад: Аналіз хорових творів та музична інтерпретація : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205
«Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування / М-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т
мистецтв, Каф. хор. диригування. – К., 2004. – 34 с.
203. Уклад.: Хорова література (російська хорова література) : прогр. для студ. спец. 7.020205
«Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування / М-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т
мистецтв, Каф. хор. диригування. – К., 2004. – 12 с.
204. Уклад.: Хорова література (російська хорова література) : робоча прогр. для студ. спец.
7.020205 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування / М-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. хор. диригування. – К., 2004. – 24 с.
205. Уклад.: Диригування: робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне
мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 25 с. *
206. Уклад.: Методика роботи з хором (академ. хор) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 59 с. *
207. Уклад.: Постановка голосу : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / Н. М. Кречко, М. О. Коваль, С. М. Фіцич, В. І. Федотов ; М-во культури України,
КНУКіМ. – К., 2012. – 46 с. *
208. Уклад.: Фах (диригування) (ТД) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204
«Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 47 с. *
209. Уклад.: Хоровий клас : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне
мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 30 с. *
210. Уклад.: Хоровий клас (за фаховим спрямуванням) (ТД, ТДН) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 42 с. *
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212. Журавлева Е. На высокой ноте // Деловая Украина. – 2001. – 23 мая. (№ 34). – С. 8.
213. Лісецький С. Наталя Кречко: «Мені хотілося, щоб цей концерт міг сподобатись батькові…» //
Вечірній Київ. – 2001. – 27 лют. – С. 6.
214. Сікорська І. Легенда нашої опери : концерт з нагоди 80-річчя Льва Венедиктова відбувся у
Колонному залі Нац. філармонії України // Хрещатик. – 2004. – 23 листоп. – С. 15.
215. Творча біографія диригента хору студентів кафедри хорового диригування КНУКіМ «АНІМА» //
Золота Фортуна : громад.-політ. інформ.-публіцист. ілюстр. журнал. – К., 2007. – С. 182.
216. Акимов Д. Информация в формате культуры, музики и телевидения // Меркурий. – 2008. – №
7 (211). – С. 55–56.
217. Интервью с главой Генеральной Дирекции Международной Академии рейтинговых технологий и социологии «Золотая Фортуна» Акимовым Дмитрием Игоревичем // Русское слово. – 2008. – № 7 (64). – С. 14–15.
218. Творча біографія диригента хору студентів кафедри хорового диригування КНУКіМ «АНІМА» //
Золота Фортуна : громад.-політ. інформ.-публіцист. ілюстр. журнал. – К., 2008. – С. 230.

Лащенко Анатолій Петрович

(1941–2007)
Мистецтвознавець, хоровий диригент. Канд. мистецтвознавства (1975) доктор мистецтвознавства (1991), професор (1993).
Член-кореспондент АМУ (2002), член НСКУ, НВМС.
Народився 2 квітня 1941 р. в м. Хабаровську. У 1964 р. закінчив
КДК ім. П. І. Чайковського за спеціальністю «Хорове диригування»; аспірантуру ІМФЕ ім. М. Рильського (1975 р.)
У 1965–1970 рр. викладав у Ніжинському пед. ін-ті; у 1970 –
1995 рр. – у КДІК. Керував студентськими хоровими колективами: хори студентів заочної форми навчання, мішаний квартет студентів (стаціонарної форми навчання), довгий час був хормейстером академічного мішаного хору студентів (стаціонарної форми
навчання). Працюючи на кафедрі хорового диригування захистив кандидатську та докторську дисертації. Автор багатьох наукових робіт та навчальних посібників.
З 1991 по 1995 рр. – проректор з наукової роботи КНУКіМ. З 1995 по 2007 рр. –
проректор з наукової роботи НМАУ ім. П. І. Чайковського.
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220. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. – К. : Муз. Україна, 1989. – 134 с.
221. Академія музичної еліти України. Історія та сучасність: до 90-річчя Нац. муз. акад. України
ім. П. І. Чайковського / авт.-упоряд.: А. П. Лащенко та ін. – К. : Муз. Україна, 2004. – 560 с.
222. З історії київської хорової школи. – К. : Муз. Україна, 2007. – 197 с.: іл.
223. Пути совершенствования предмета «Хороведение и методика работы с хором» // Вопросы
хорового образования : сб. тр. – М., 1985. – Вып. 77.
224. Теоретичне та емпіричне в хорознавстві: на шляху до створення теорії хору // Збірник наукових праць / КДІК. – К., 1993. – С. 126–135.
225. Хорова культура на сучасному етапі // Художня культура та проблеми підготовки професійних кадрів в умовах українського духовного відродження : тези доп. наук.-творч. конф. проф.-викл.
складу ф-ту нар. худож. творчості / М-во культури України, КДІК. – К., 1993. – С. 7–9.
226. Дві проекції на підготовку фахівців з художньої культури // Проблеми розвитку художньої
культури : тези доп. на Всеукр. наук.-творч. конф. – К., 1994. – С. 11–13.
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227. Проблеми дослідження хорової культури // Питання культурології : міжвід. зб. – К., 1994. –
№ 13, ч. 1. – С. 112–124.
228. Саме українська капела // Українська музична газета. – 1994. – № 4.
229. Нестор Городовенко – засновник української академічної заслуженої хорової капели «Думка» //
Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. / КДІК. – К., 1996. – Вип. 14. – С. 242–250.
230. Хоровий спів – його покликання : [кер. хор. капели «Думка» Є. Г. Савчук] // Музика. – 1998. –
№ 3. – C. 18–19.
231. Драматичні колізії мистецького життя Нестора Городовенка // Повернення культурного надбання України. – К., 1999. – Вип. 13. – С. 98.
232. Про відродження духовної музики // Мистецькі обрії’98. – К., 1999. – С. 85–89.
233. Митець високого професіоналізму // Мистецькі обрії’2004. – К., 2005. – Вип. 7. – C. 374–379.
234. Український спів в епіцентрі світового хорового професіоналізму (до 60-річчя Євгена Савчука) // Виконавське музикознавство. – К., 2007. – Кн. 13. – C. 160–169.
235. Українське хорове мистецтво ХХ століття. З публікацій попередніх років // Мистецтвознавство України. – 2009. – № 10. – С. 71–75.
236. Ред.: Микола Лисенко у спогадах сучасників : у 2 т. – К. : Муз. Україна, 2003.
Див. № 252.
Літ.:
237. Лащенко Анатолій Петрович // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 351.
238. Лащенко Анатолій Петрович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 356.
239. Лащенко О. Он жизнь любил неистово... – К. : Муз. Україна, 2008. – 83 с.
240. Васюта О. Мистецтвознавчі пошуки А. П. Лащенка: регіональний контекст // Мистецтвознавство України. – 2009. – № 10. – С. 321–326.
241. Лащенко А. П. [Електронний ресурс] // АМУ. – Режим доступу: http://academia.gov.ua/sites/
Laschenko/Laschenko.htm. – Назва з екрана.
242. Лащенко Анатолій Петрович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki/Лащенко_Анатолій_Петрович. – Назва з екрана.

Лисенко Микола Віталійович

Хоровий та симфонічний диригент.
Постійний співголова журі Дитячого конкурсу юних музикантів ім. М. В. Лисенка (Івано-Франківськ, який регулярно проводиться з 2003). Один з керівників Міжнародного благодійного
фонду ім. М. В. Лисенка, співзасновник Міжнародного фестивалю
класичної та сучасної української музики «Віковічні джерела».
Народився 8 квітня 1971 р. в. м. Києві. У 1989–1997 рр. навчався у КДК ім. П. І. Чайковського (кл. Л. Венедиктова і В. Кожухаря).
Протягом 1999–2005 рр. – диригент, з 2006 р. – худ. керівник Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України. Співпрацював з Луганським, Донецьким, Дніпропетровським, Львівським та Шауляйським філармонійними оркестрами,
оркестром Національної опери України.
На кафедрі хорового диригування КНУКіМ працював в 1990 роках.

Літ.:
243. Остаповець Г. «Лисенками цікавляться від ювілею до ювілею» // Газета по-українськи. – 2007. –
27 листоп. (№ 501).
244. Микола Лисенко : творча автобіографія [Електронний ресурс] // Державний Академічний
Естрадно-симфонічний оркестр України. – Режим доступу: http://musictribune.ucoz.ua/publ/6-1-0-73. –
Назва з екрана.
245. Власенко А. Диакон Николай Лысенко: о двадцатитомнике сочинений легендарного прадеда, решающем звонке отца Ионы и о том, можно ли священнослужителю «махать крыльями»
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[Электронный ресурс] // Православіє в Україні. – Режим доступа: http://orthodoxy.org.ua/content/
diakon-nikolai-lysenko-o-dvadtsatitomnike-sochinenii-legendarnogo-pradeda-reshayushchem-zvonke-ottsaiony-i-o-tom-mozhno. – Загл. с титул. экрана.
246. Красавцев Б. Регент хору Микола Лисенко: «До Різдва готується презентація колядок у стилі
блюз» / Б. Красавцев, І. Кім // Новини Дніпровського району. – 2011. – 19 груд.
247. Чепалов О. «Тарас Бульба». I знову Лисенко. У Харкові 170-річчя від дня народження композитора відзначили прем’єрою // День. – 2012. – 27 берез. (№ 53).

Малицька Тетяна Іванівна

(1946–2003)
Хоровий диригент. Заслужена артистка України (1994), доцент
(1998).
Член НВМС (1994).
Нагороджена Почесним знаком «За досягнення в розвитку самодіяльного мистецтва» (1993).
Народилася 6 червня 1946 р. в м. Горький, нині Нижній Новгород (РФ). Роки навчання: 1964–1966 рр. – Горьківська держ. консерваторія ім. М. І. Глінки; 1966–1969 рр. – КДК ім. П. І. Чайковського.
Протягом 1970–1986 рр. – худ. керівник та диригент Зразк. дитячого хору «Джерело» БК з-ду «Арсенал». Хор – лауреат Республіканського фестивалю дит. самодіяльного мистецтва до 50-річчя утворення СРСР (1972), І Всесоюзного фестивалю самодіяльної худ. творчості трудящих 1975–1977 рр. в УРСР (1977), ІІ Черноголовського
Свята пісні (1980, Московська обл.). Першим з дитячих колективів в Україні отримав
почесне звання «Народний», пізніше перейменовано у «Зразковий».
Диригент-хормейстер (з 1986), худ. керівник (1991–2003) Зразкового дит. хору
«Любисток» дит. школи-студії Київської держ. консерваторії і міського відділення
Муз. тов-ва України. За час її керівництва колектив став лауреатом І Республіканського і ІІ Всеукраїнського хор. конкурсів ім. М. Леонтовича (1 премія, 1989; ІІІ премія
1993). Гастролювала з хором в Україні, Росії, Білорусії, Польщі, Латвії (1989), Данії
(1991), Франції, Німеччині, Великобританії (1994). Хор – перший з дитячих хорових
колективів України виступав у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі (1994).
Наприкінці 1990-х здійснила «Концертний тур музики з України» містами Великої
Британії. Має фондові записи на Укр. радіо. та аудіоносіях.
У КДІК працювала на посададі викладача (1971–1985), ст. викладача (1985–1995),
доцента (1995–2001) кафедри хорового диригування. Викладала профільні дисципліни: хор. клас, диригування, диригентсько-хоровий практикум, вокальний ансамбль,
хор. літературу, читання хорових партитур.
Худ. керівник і диригент жіночого хору кафедри хорового диригування КДІК
(1972–1987). Хор – лауреат Республіканського телеконкурсу «Сонячні кларнети»
(1985), Київського фестивалю «Народна хорова філармонія» (1981–1986), дипломант
Всесоюзного огляду худ. самодіяльності до 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній
війні (1985). Колективом здійснено фондові записи на Укр. радіо (1983, 1984). Протягом 1971–1979 рр. очолювала роботу студ. наукового гуртка кафедри. На громадських
засадах працювала на ф-ті ФОП, який очолював М. Поплавський (1982–1990 рр.). Паралельно працювала на кафедрі хорового диригування НМАУ за сумісництвом (1995–
2001 рр.), на основному місці роботи (2001–2003 рр.).
Учасник понад 100 наук. конференцій. Підготувала понад 550 студентів. Багато випускників удостоєні почесних звань, є лауреатами конкурсів та фестивалів.
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Тв.:
248. Методические рекомендации к написанию контрольной работы по курсу «Чтение хоровых
партитур» : для студ.-заоч. спец. «Руководитель самодеятельного академ. хора» / М-во культуры
УССР, КГИК. – К., 1988. – 10 с.
249. Характер самостійної роботи диригента над хоровою партитурою // Проблеми розвитку художньої культури : тези доп. на Всеукр. наук.-творч. конф. – К., 1994. – С. 137.
Літ.:
250. Бурбан М. Українське хорове виконавство. – Дрогобич, 2005. – Ч. 1. : Хори.
251. Фільц Б. Малицька Тетяна Іванівна // Українська музична енциклопедія. – К., 2011. – Т. 3 :
Л–М. – С. 291.

Мархлевський Анатолій Цирільович

(1935 – 2013)
Хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України (1979),
професор (1991).
Народився 29 вересня 1935 р. в м. Вінниця. Закінчив з відзнакою Одеське муз. училище та Одеську державну консерваторію
ім. А. Нежданової у 1961 р. (кл. диригування Є. В. Дущенка, хоровий
клас К. Пігрова). Стипендіат персональної стипендії ім. Леонтовича.
По закінчені консерваторії запрошений викладати в ній диригування, хоровий клас. Паралельно керував самодіяльною хоровою капелою технологічного ін-ту ім. М. Ломоносова, з якою зробив низку яскравих концертних програм і
був делегований від України на фестиваль в м. Москва (1961).
З 1962 по 1970 рр. – худ. керівник Вінницької філармонії. Організатор та керівник
ансамблю пісні «Вітерець Поділля» – лауреата республіканського конкурсу. Паралельно викладав у Вінницькому муз. училищі хорові дисципліни та вів навчальний хор.
У 1970 р. хор училища визнали кращим навчальним хором України. Серед випускників – нар. арт. В. Зарков, засл. арт. В. Бородулін, відм. освіти Л. Санцевич.
У 1970 р. запрошений на педагогічну роботу до КДІК, де створив мішаний студентський хор, що об’єднував студентів різних курсів. За більше ніж 20-ти річну роботу зі
студентським хоровим колективом провів численні виступи в Колонному залі ім. М. Лисенка, палаці «Україна», Будинку органної і камерної музики. В 1978-му році під орудою
А. Ц. Мархлевського хор брав участь в науковій конференції до 100-річчя від дня народження професора К. Пігрова (м.Одеса), в 1978-му році – у відкритті Будинку органної і
камерної музики (перше виконанням хорової симфонії Л. Дичко «Вітер революції.) Разом
зі студентським хором А. Ц. Мархлевський зробив більше 100 фондових радіо записів.
Автор учбового посібника «Практичні основи роботи в хоровому класі».
У навчальних хорах під орудою А. Ц. Мархлевського пройшли фахову підготовку
більше 4000 студентів. У різні роки викладав: диригування, методику роботи з хором,
хорове сольфеджіо, хорознавство.
Тв.:
252. План написання анотацій та аналізу хорового твору / А. Ц. Мархлевський, А. П. Лащенко. –
К. : Муз. Україна, 1986.
253. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К. : Муз. Україна, 1986. – 96 с. : нот.
254. Класифікація хорових колективів та професіональна характеристика їх звучання // Всеукраїнська наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М–во культури України, КДІК, Ф-т нар. худож. культури. – К., 1994. – С. 128–129.
255. Рец.: Райдуга’1980 : репертуарний зб. / упоряд. М. П. Гринишин. – К. : Мистецтво, 1980. – 103 с. –
(Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 17).
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Літ.:
256. Мархлевський Анатолій Цирільович // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 389.
257. Мархлевський Анатолій Цирільович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 399.

Нарожна Надія Іванівна

Хоровий диригент. Канд. педагогічних наук (1985), доцент (1991),
заслужений працівник культури України (2001). Нагороджена медаллю
«В пам’ять 1500-річчя Києва» (1986) та медаллю «Ветеран праці» (1990)
Член НВМС.
Народилася 1 жовтня 1946 р. в м. Корець Рівненської обл. У
1965 р. закінчила Дубнівське училище культури. Протягом 1965–
1969 рр. працювала у Володимирецькому та Корецькому р-нах
Рівненської обл. методистом по хору і вокалу, худ. керівником
районного Будинку культури. Керувала самодіяльними профспілковими хоровими
колективами медичних працівників та працівників освіти. Брала участь в художній
самодіяльності, як солістка і учасниця вокальних ансамблів.
Протягом 1969–1973 рр. навчалася у КДІК, який закінчила з відзнакою. З 1975 по 1978
рр. навчалася в аспірантурі КДІК. Захистила кандидатську дисертацію в Ленінградському
держ. ін-ті культури ім. Н. К. Крупської. Сфера наукових інтересів: музична педагогіга
(методика і практика), дослідження стану і тенденції розвитку хорового мистецтва.
З 1973 р. – викладач, ст. викладач, доцент, професор кафедри хорового диригування
КДІК. Розробила нові навчально-методичні комплекси дисциплін: основи наукових досліджень, методика викладання хорових дисциплін, хорове аранжування. Брала участь
в розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми
спеціальності «Музичне мистецтво», спеціалізація «хорове диригування». З 1989 по 1997
виконувала обов’язки заступника завідувача кафедрою хорового диригування. З 1999 по
2007 рік працювала заступником декана, деканом факультету музичного мистецтва. Довгий час працювала відповідальним секретарем приймальної комісії КДІК та КНУКіМ.
Викладає диригування, хорове аранжування, методику викладання фаху (хорових
дисциплін). Була науковим керівником аспірантів та магістрантів, неодноразово виступала офіційним опонентом кандидатських дисертацій.
Серед численних випускників: Богославець Анна (Карпінець) – керівник дитячого хору
та викладач музичної школи м. Глеваха Київської області, Куць Б. О. – директор та соліст
хорової капели «Видубичі», нагороджений Орденом св. Миколи Чудотворця, Русаль Я. Ф. –
викладач музичної школи, керівник дитячого хорового колективу м. Лісабон, (Португалія), Строй Ю. І. – професор музики французького ліцею м. Касабланка, (Марокко).

Тв.:
258. Пути совершенствования сельской хоровой самодеятельности на основе современных тенденций
ее развития : автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. пед. наук : 13.00.05 / науч. рук. Г. М. Шевчук,
офиц. оппоненты : С. Н. Иконникова, Г. А. Шепилов ; Ленинград. гос. ин-т культуры, КГИК, Харьк. гос.
ин-т культуры. – Л., 1985. – 16 с.
259. Самодіяльне хорове мистецтво у формуванні соціалістичного образу життя // Тези доповідей
республіканської конференції. – Рівне, 1977. – С. 43–54.
260. Виховні функції хорового самодіяльного мистецтва в умовах розвинутого соціалізму // Тези
Всесоюзної конференції. – Тбілісі, 1978. – С. 519–523.
261. Основні напрямки з розвитку хорового самодіяльного мистецтва в сільських культурно-освітніх закладах // Тези доповідей республіканської конференції. – Х., 1979. – С. 57–59.
262. Місце самодіяльного хорового мистецтва в духовному житті трудівників села // Тези доповідей республіканської конференції. – К., 1981. – С. 90–91.
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263. Особливості розвитку сільської хорової самодіяльності на сучасному етапі // Культурноосвітня робота : респ. міжвід. зб. ¬– К. : Мистецтво, 1983. – № 8. – С. 29–37.
264. Вдосконалення управління хоровим самодіяльним мистецтвом сучасного села // Актуальні
проблеми культурного будівництва. – Миколаїв, 1985. – С. 177–179.
265. Умови вдосконалення сільської хорової самодіяльності // Актуальні питання розвитку культури і мистецтва. – О., 1986. – С. 109–110.
266. Форми активізації навчання на індивідуальних заняттях з диригування / ІПКПК. – К., 1990. – С. 41–43.
267. Сучасні вимоги до викладання спеціальних дисциплін у підготовці диригента-хормейстера //
Нова концепція та сучасні підходи в питаннях підготовки кадрів культури : тези до наук. конф. / КДІК
ім. О. Є Корнійчука, Ін-т підвищ. кваліф. працівників культури. – К., 1991. – С. 102–104.
268. До питання добору репертуару в класах диригентсько-хорової спеціалізації ВУЗів культури /
І. О. Терещенко, Н. І. Нарожна // Питання культурології : міжвід. зб. – К., 1993. – № 12. – С. 100–105.
269. З історії кафедри хорового диригування // Інститут культури на сучасному етапі : тези доп.
викл. та асп. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю КДІК, 2–5 лют. 1993 р. – К., 1993. – С. 35–36.
270. Специфіка викладання курсу «Основи НДРС» на диригентсько-хоровій спеціалізації // Художня культура та проблеми підготовки професійних кадрів в умовах українського духовного відродження : тези доп. наук.-творч. конф. проф.-викл. складу ф-ту нар. худож. творчості / М-во культури
України, КДІК. – К., 1993. – С. 59–61.
271. Виховання творчих здібностей у студентів на заняттях з хорового диригування / Н. І. Нарожна, І. О. Терещенко // Збірник наук. праць / М-во культури України, КДІК. – К., 1994. – Вип. 2, розд. 2 :
Проблеми бібліотечної справи та питання вдосконалення навчального процессу. – С. 65–71.
272. Особливості самостійної роботи студентів в класі диригування // Всеукраїнська наук.–творча
конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М–во культури України, КДІК, Ф-т нар.
худож. творчості. – К., 1994. – С. 109–111.
273. До питання методики аналізу хорового твору в класі диригування // Матеріали Всеукраїнської наук.-творчої конф. «Художня культура: проблеми, перспективи». – К., 1995. – С. 192–194.
274. Деякі аспекти проблеми підготовки фахівців хорової справи // Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. – К., 1997. – Вип. 15. – С. 120–124.
275. Керівництво самостійною роботою та самоосвітою майбутніх хорових диригентів // Культура
і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. – К., 1998. – Вип. 1. – C. 227–231.
276. Шляхи вдосконалення методики викладання фаху у мистецьких вишах // Вісник КНУКіМ.
Серія «Педагогіка». – К., 2010. – Вип. 22.
277. Уклад.: Виховні можливості хорової самодіяльності та шляхи підвищення ефективності педагогічного керівництва самодіяльним хором. – К., 1987. – 41 с.
278. Уклад.: Методичні матеріали з курсу «Основи наукових досліджень». – К., 1991. – 30 с.
279. Уклад.: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи науково-дослідницької роботи
студентів». – К., 1996. – 34 с.
280. Уклад.: Освітньо-професійна програма (спеціалізація – «Хорове диригування», кваліфікація – «Диригент хору, артист хору, викладач») / уклад.: Д. В. Радик, М. П. Гринишин Н. І. Нарожна ; КДУКіМ. – К.,
1998. – 33 с.
281. Уклад.: Освітньо-кваліфікаційна характеристика (спеціалізація – «Хорове диригування», кваліфікація – «Диригент хору, артист хору, викладач») / уклад.: Д. В. Радик, М. П. Гринишин, Н. І. Нарожна ;
КДУКіМ. – К., 1998. – 18 с.
282. Уклад.: Хорове аранжування : прогр. для студ. спец. 7.020.205 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / уклад.: М. П. Гринишин, Н. І. Нарожна ; М-во культури і мистецтв
України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистецтва, Каф. хор. диригування. – К., 2000. –19 с.
283. Уклад.: Хорове аранжування : прогр. для студ. спец. «Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / КНУКіМ. – К., 2004. – 19 с.
284. Уклад.: Методика викладання хорових дисциплін: прогр. для студ. спеціалізації «Хорове диригування» / КНУКіМ. – К., 2006. – 33 с.
285. Уклад.: Хорове аранжування : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204
«Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 27 с. *
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286. Уклад.: Методика викладання фаху : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки
6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 35 с. *

Орлова Нонна Петрівна

Хоровий диригент. Доцент кафедри хорового диригування
(2002). Нагороджена Грамотою Верховної Ради УРСР, медаллю
«Ветеран праці».
Член журі Фестивалю музичного мистецтва (м. Сколе, Львівської обл., 1982), конкурсів хорових колективів.
Народилася 4 листопада 1936 р. в м. Дніпропетровську. Закінчила Кишинівську державну консерваторію ім. Г. Музическу у 1962 р.
Працювала у Дніпропетровському муз. училищі. Викладала хорові
дисципліни, диригентсько-хорову практику. У 1965 р. працювала в Київському культурно-освітньому училищі викладачем хорових дисциплін, хорового аранжування, диригентсько-хорової практики. Керувала курсовим хором.
З 1969 р. розпочала роботу на кафедрі хорового диригування КДІК. Викладала
хорові дисципліни, була хормейстером студентського академічного хору. Протягом
1972–1992 рр. –заст. зав. кафедрою хорового диригування. Здійснювала контроль за
навчальною діяльністю студентів, відповідала за підготовку і проведення мистецької
атестації, академконцертів, концертних виступів у палаці «Україна». Впроваджувала
у навчальний процес елементи науково-дослідної роботи, розробляла методичні рекомендації з викладання хорових дисциплін.
Була членом Ради ф-ту Музичного мистецтва, головою методичної комісії з проведення навчальної та виробничої практики. Підготувала багато фахівців спеціалізації
«академічний хоровий спів». Серед них: Галина Шумілова – народна артистка України, Олександр Семака – заслужений артист Росії, Людмила Царегородцева – заслужений працівник культури України, В. Заволгін – заслужений діяч мистецтв України,
лауреат конкурсу ім. М. Леонтовича (Київ, 1 премія у номінації «Камерні хори»).

Тв.:
287. Хорове диригування : навч.-метод. посіб. для вищ. муз. закл. / М-во культури і мистецтв
України, КДУКіМ. – К., 1998. – 148 с. : нот.
288. Хрестоматія з хорового диригування : для студ. вищ. муз. навч. закл. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2000. – 250 с.
289. Формування художньої культури диригента-хормейстера // Художня культура та проблеми підготовки професійних кадрів в умовах українського духовного відродження : тези доп. наук.-творч. конф.
проф.-викл. складу ф–ту нар. худож. творчості / М-во культури України, КДІК. – К., 1993. – С. 41–43.
290. Основні етапи підготовки студентів до творчої інтерпретації музично-хорового твору // Проблеми розвитку художньої культури : тези доп. Всеукр. наук.-творч. конф. / М-во культури України,
КДІК, Ф-т нар. худож. творч. – К., 1994. – С. 133–135.
291. Особливості роботи студентів з хоровими творами // Культура і мистецтво у сучасному світі. –
К., 1998. – Вип. 1. – C. 218–222.
292. Диференційний підхід до роботи зі студентами при викладанні курсу «Хорове диригування» //
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2000. – Вип. 3. – C. 95–101.
293. Методика роботи з навчальним репертуаром // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». –
К., 2001. – Вип. 5. – C. 57–60.
294. Уклад.: Роль самопідготовки в удосконаленні диригентсько-хорових знань студентів : метод.
рек. для викл. та студ. ін-ту культури. – К., 1977. – 15 с.
295. Уклад.: Методичні рекомендації по роботі з кураторами академічних груп / М-во культури
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України, КДІК, Каф. хор. диригування. – К., 1978. – 5 с.
296. Уклад.: Хорове диригування : робоча прогр. для студ. заоч. від-ня / М-во культури України,
КДІК, Каф. хор. диригування. – К., 1979. – 10 с.
297. Уклад.: План-зразок роботи кураторів академічних груп факультету «Музичне мистецтво» /
М-во культури України, КДІК, Каф. хор. диригування. – К., 1980. – 2 с.
298. Уклад.: Хорове диригування : робоча прогр. для студ. заоч. від-ня / М-во культури України,
КДІК, Каф. хор. диригування. – К., 1994. – 41 с.
299. Уклад.: Хорове диригування : прогр. для ін-тів культури зі спец. «Народна художня творчість» спеціалізація «Академічний хоровий спів» / М-во культури і мистецтв України, Республік.
метод. кабінет навч. закл. мистецтва і культури. – К., 1995. – 39 с.
300. Уклад.: Програма з виробничої практики для студентів 4 курсу спеціалізації «Академічний
хоровий спів» / М-во культури України, КДІК, Ф-т муз. мистецтва. – К., 1996. – 12 с.
301. Уклад.: Програма з виробничої практики для студентів 5 курсу спеціалізації «Академічний
хоровий спів» / М-во культури України, КДІК, Ф-т муз. мистецтва. – К., 1996. – 13 с.
302. Уклад.: Методичні рекомендації до курсу «Хорове диригування» : для студ. ін-тів культури / М-во
культури і мистецтв України, Республік. метод. кабінет навч. закл. культури і мистецтв. – К., 1997. – 28 с.
303. Уклад.: Роль самопідготовки в удосконаленні диригентсько-хорових знань студентів : метод.
рек. для викл. та студ. ін-тів культури / М-во культури і мистецтв України, Республік. метод. кабінет
навч. закл. культури і мистецтв. – К., 1997. – 18 с.
304. Уклад.: Хорове диригування : прогр. для вищ. навч. закл. культури / М-во культури і мистецтв України, Республік. метод. кабінет навч. закл. культури і мистецтв. – К., 1999. – 40 с.
305. Уклад.: Контрольні завдання самостійної роботи по курсу «Хорове диригування» спеціалізації
«Академічний хоровий спів»/ М-во культури України, КНУКіМ, Каф. хор. диригування. – К., 2000. – 2 с.
306. Уклад.: Методичні завдання для практичних занять з курсу «Хорове диригування» спеціалізації
«Академічний хоровий спів» / М-во культури України, КНУКіМ, Каф. хор. диригування. – К., 2000. – 4 с.
307. Уклад.: Підсумкові програмні питання до заліків та екзаменів / М-во культури України, КНУКіМ,
Каф. хор. диригування. – К., 2000. – 5 с.
308. Уклад.: Хорове диригування: прогр. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. – К., 2000. – 33 с.
309. Уклад.: Фортепіано (додатковий інструмент) : робоча прогр. для студ. спец. 7020205 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Естрадний спів» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2002. – 11 с.

Остапенко Лариса Вікторівна

Хоровий диригент, педагог. Канд. педагогічних наук (1999),
доцент (2000).
Народилася 13 листопада 1967 р. м. Купянськ Харківської обл. Закінчила Харківське муз. училище (1987), НПУ
ім. М. П. Драгоманова за спеціалістю «Музика та педагогіка»
(1992), аспірантуру КНУКіМ (1993).
Дослідник історії та теорії хорового академічного виконавства,
фахової підготовки керівників хорових академічних колективів.
Працює у КНУКіМ з 1993 року. Вчений секретар Головної Вченої ради КНУКіМ
протягом 1998–2005 рр. Розробила ряд навчально–методичних комплексів: хорознавство, аранжування, диригування. Науковий керівник магістрантів та аспірантів.
Викладає диригування та фахові дисципліни (історія та теорія хорового виконавства, хорова література, аранжування).

Тв.:
310. Розвиток творчих якостей у студентів-хормейстерів засобами української духовної хорової
музики : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти О. Я. Ростовський, Л. М. Масол ; КНУКіМ, НПУ ім. М. Драгоманова. – К., 1999. – 184 с. – Бібліогр. : с. 162–183.

60

311. Розвиток творчих якостей у студентів-хормейстерів засобами української духовної хорової
музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (з галузей знань)» / наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: О. Я. Ростовський,
Л. М. Масол ; КНУКіМ, НПУ ім. М. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.
312. Використання української хорової спадщини у формуванні художньо-творчих якостей студентів // Актуальні проблеми теорії музики та музичного виховання : зб. наук. пр. – К., 1997. – С. 79–85.
313. Структурні компоненти творчих якостей особистості // Актуальні проблеми теорії музики та
музичного виховання : зб. наук. пр. / КДУКіМ. – К., 1998. – С. 145–157.
314. Дієвість педагогічних умов у процесі формування творчих якостей у студентів-хормейстерів
засобами хорової духовної музики // Збірник наук. ст. Нац. пед. ун-ту. ім. М. Драгоманова. – К., 1999.
– Ч. 4. – С. 172–179.
315. Педагогічні умови формування і розвитку творчих якостей у студентів хормейстерів // Наука
і сучасність : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 3–193. – С. 149–154.
316. Система розвитку творчих якостей особистості // Нова педагогічна думка. – 1999. – № 3 (19). – С. 70–73.
317. Ретроспективний аналіз розвитку духовної хорової музики на Україні // Вісник КНУКіМ.
Серія «Історія». – К., 2000. – Вип. 2. – C. 38–44.
318. Твори української духовної хорової музики як засіб розвитку творчих якостей // Питання
культурології : міжвід. зб. наук. ст. / КНУКіМ. – К., 2000. – Вип. 16. – C. 144–153.
319. Актуальні питання педагогічного впливу на розвиток системи творчих якостей у майбутніх
хормейстерів засобами української духовної хорової музики // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». –
К., 2002. – Вип. 7. – C. 102–106.
320. Ретроспективний аналіз розвитку української духовної хорової музики // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2002. – Вип. 3. – C. 102–111.
321. Робота над партитурою у диригентсько-виконавській практиці майбутніх хормейстерів //
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. РДГУ : зб. наук. пр. : у 2 т. – Рівне,
2009. – Т. 2, вип. 15.
322. Специфічні особливості музично-педагогічної діяльності керівників народно-інструментального колективу // Динаміка культуротворчих процесів в Україні : наук.-теорет. конф. / Ін-т культурології АМУ. – К., 2009.
323. Дитяче хорове виконавство в контексті соціалізації взаємин // Нова педагогічна думка. – 2010. –
№ 3. – 265 с.
324. Специфічні особливості музично-педагогічної діяльності керівника хорового колективу // Теорія і практика співацького процесу в навчальному закладі: традиції, перспективи : матеріали міжвуз.
наук.-практ. конф. – Луцьк, 2010.
325. Теоретичні основи розвитку диригентського хорового мистецтва // VIIІ культурологічні читання
пам’яті Володимира Подкопаєва «Національно-культурний простір України ХХІ ст.: стан і перспективи» :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2010.
326. Уклад.: Історія та теорія виконавства (за фаховим спрямуванням) : робоча навч. прогр. для студ.
напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 50 с. *

Охранчук Оксана Теофілівна

Хоровий диригент. Заслужений працівник культури України
(1999), доцент (1998).
Член НВМС (з 1998). Член оргкомітету і співавтор Міжнародного проекту «Співає Київщина» (1991–1996), член експертної
ради фестивалю мистецтв етнічних Українських земель і діаспори (1997, 1999, 2001). Голова журі огляду художньої творчості
(хоровий жанр) СПТУ Києва (1981–1990), творчий консультант
Зразкового дитячого хору «Сузір’я» БК ВО ім. C. П. Корольова
(1987–1997), дитячого і молодіжного хорів костелу Св. Олександра (1996–2003).
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Народилася 23 грудня 1945 р. в м. Львів. Роки навчання: 1965–1967 рр. – Львівська
державна консерваторія ім. М. В. Лисенка; 1967–1970 рр. – КДК ім. П. І. Чайковського, диригентсько-хоровий ф-т.
Творчо-виконавська діяльність як диригента-хормейстера дитячих хорів пов’язана з колективами: Зразковий дитячий хор «Джерело» БК з-ду «Арсенал» (1970–1986). Хор став
лауреатом Республіканського фестивалю дитячого самодіяльного мистецтва до 50-річчя
утворення СРСР (1972), І Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих 1975–1977 pp. в УРСР (1977), II Черноголовського Свята пісні (1980, Московська обл.).
Першим з дитячих колективів в Україні отримав почесне звання «Народний» (1975); Зразковий хор хлопчиків «Дзвіночок» Київського палацу піонерів (1971–1976) – став дипломантом V форуму хорів хлопчиків у Таллінні (1974), лауреатом Міжнародного дитячого хорового фестивалю у Братиславі (1975); Зразковий дитячий хор «Вогник» Київського палацу
дітей і юнацтва (1987–1996), який став лауреатом І Республіканського хорового конкурсу
ім. М. Леонтовича (1989, II премія), Міжнародних конкурсів і фестивалів: м. Краків (1988,
1992, І премія), м. Москва (1991, 1994, І премія), м. Вільнюс (1994, І премія). З колективами гастролювала у Франції, Німеччині, Польщі, Білорусії, Естонії, Латвії, Литві та у мм.
Москві, Санкт-Петербурзі, Тбілісі, Баку, Одесі, Севастополі, Ужгороді, Львові,Чернігові…
Автор і співавтор культурологічного проекту та публіцистичних програм по відродженню забутих імен і творчої спадщини видатних діячів культури України
(К. Рубчакової, Я. Барнича, М. Галущинського).
У КДІК – КНУКіМ працювала на посаді викладача (1972–1989), ст. викладача (1989–
1998), доцента (1998–2001) кафедри хорового диригування. Викладала профільні дисципліни: хор. клас, диригування, диригентсько-хоровий практикум, читання хорових
партитур, аранжування. Розробила три авторські курси, вперше введені у навчальний
процес вузу: «Народна творчість» (1972–1977), «Пісенно-хорова творчість народів
СРСР» (1977–1986), «Методика дитячого хорового виховання і навчання» (1986–2001).
Протягом 1975–1987 рр. – диригент-хормейстер жіночого хору кафедри хорового диригування. Хор – лауреат Республіканського телеконкурсу «Сонячні кларнети» (1985),
Київського фестивалю «Народна хорова філармонія» (1981–1986), дипломант Всесоюзного огляду самодіяльної художньої творчості до 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній
війні (1985). Колектив здійснював фондові записи на Українському радіо (1983, 1984).
Ініціатор проведення на ф-ті майстер-класів видатних диригентів – професорів
М. Ф. Колесси (1985), Л. М. Венедиктова (1988), Р. І. Кофмана (1989) із студентами свого
класу. Проводила майстер-класи та метод. семінари з дитячими хоровими колективами
укр. діаспори США (1991), Польщі (1992), Франції, Німеччини, Італії (1993, 1997, 2001).
У 1987–2001 рр. – відповідальна за науково-творчу роботу студентів та професорсько-викладацького складу ф-ту ММ. Учасник понад 100 наукових конференцій. Керівник науково-творчого гуртка студентів кафедри хорового диригування (1979–2001).
У 1978–1995 рр. – заступник зав. кафедри із заочної форми навчання, член Вченої
ради ф-ту ММ (1996–1999) та заступник декана ф-ту ММ (1996–1998).
Підготувала понад 500 студентів. Багато випускників удостоєні почесних звань,
є лауреатами конкурсів і фестивалів, мають наукові звання, зокрема М. Ботезату,
О. Жигун – засл. артисти України; Л. Лозинський,– заслужений діяч мистецтв України, Ю. Марштупа – лауреат Всеукр. і Міжнар. конкурсів та фестивалів; Н. Гузій – кандидат педагогічних наук, викладач Київського муз. училища ім. Р. М. Глієра.

Тв.:
327. Фольклор в дитячому хоровому виконавстві України як засіб патріотичного виховання // Республіканська наук.-теорет. конф. / ХДІК. – Х., 1989. – С. 115–117.
328. До проблеми виховання музичного слуху в дитячому хоровому колективі на основі викорис-
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тання національного фольклору // Художня культура та проблеми підготовки професійних кадрів в
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Пікульський Михайло Святославович

Хоровий та симфонічний диригент.
Народився 10 квітня 1963 р. в Києві. Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського: 1989 р. –
ф-т хорового диригування (кл. проф. Г. І. Ткаченко); 1994 р. – ф-т оперно-симфонічного диригування (кл. проф. Р. І. Кофмана).
2000–2002 рр. – диригент Київського академічного театру оперети.
2002–2004 рр. – гол. диригент Іркутського Музичного театру, де здійснив постановки опери.
2004–2005 рр. – гол. диригент Івановського Музичного театру (м. Іваново, РФ), де
здійснив постановки опери.
З 2010 р. гол. диригент симфонічного оркестру Київського ін-ту музики
ім. Р. М. Глієра, паралельно працює диригентом Академічного оркестру народної і популярної музики НРКУ (з 2005 р.).
Працював у КДІК протягом 1989–2000 рр. Викладав диригування та фахові дисципліни. Був хормейстером академічного хору студентів (стаціонару).
Здійснив ряд постановок: Арнольд Шенберг «Місячний Пьеро» на вірші
Aльбера Жиро для голосу та ансамблю (2001); Г. Доніцетті опера «Дзвіночок»,
І. Кальман оперета «Містер Ікс», П. І. Чайковський балет «Лускунчик» (2004); К. Молчанов «А зорі тут тихі», Ц. Пуні балет «Есмеральда» (2005); І Тараненко мелодекламація для читця, хору, оркестру та електронного запису «Іван Вишенський» (2007).

Радик Дмитро Васильович

Хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України (1997),
доцент (1996), професор (2011).
Декан диригентського і вокального ф-тів НМАУ ім. П. І. Чайковського (2005), президент Асоціації діячів музичної освіти і виховання, член Координаційної Ради НВМС.
Голова журі Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів
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ім. Д. Бортнянського, хорового конкурсу ім. Д. Січинського, вокального конкурсу імені І. Козловського; член журі Міжнародного хорового конкурсу ім. Л. Українки, регіонального хорового конкурсу ім. К. Стеценка, Всеукраїнського конкурсу народнопісенного виконавства імені Порфирія Демуцького, Всеукраїнського конкурсу хорових
колективів та малих вокальних форм ім. Б. Лятошинського. Член Комітету з присвоєння мистецьких премій при Київській ОДА.
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури України (1985), «Орденом
за видатні досягнення у музичному мистецтві» (НМАУ імені П. І. Чайковського, 2008).
Народився 7 червня 1955 р. в с. Прилипче Чернівецької обл. Вищу музично-спеціальну освіту здобув у КДК ім. П. І. Чайковського (1977–1982) на диригентському ф-ті
(кл. засл. артиста України, проф. М. А. Берденнікова).
У 1979 р. створив аматорський камерний хор «Резонанс» при КБ ім. О. Антонова, з
яким брав участь у хорових конкурсах і Міжнародних фестивалях. У 1982 р. колектив
удостоєний почесного звання «Народний камерний хор «Резонанс».
Після закінчення консерваторії працював на кафедрі хорового диригування КДІК
(1982–1984) викладачем і хормейстером студентського хору.
З 1984 до 1990 рр. – диригент Заслуженого академічного Українського народного
хору ім. Г. Верьовки. Гастролював у Польщі, Домініканській Республіці, Венесуелі,
Колумбії, Еквадорі, Перу. З 1989 до 1992 рр. – худ. керівник та гол. диригент хорової
капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок». У 1990 р. створив професійний колектив –
Український хор духовної музики «Дзвони», до складу якого увійшли професійні артисти (чоловіки) та кращі із кращих хлопчики із капели «Дзвіночок». З цим колективом гастролював у Бельгії, Нідерландах, Польщі, Франції, Німеччині, (1991–1996 рр.).
У 1992 р. очолив академічний хор студентів КНУКіМ, з яким працював до 2005 р.
Творчий колектив під його керуванням у 1996 р. двічі завойовував призові місця на міжнародних хорових конкурсах: Гран-Прі у м. Луцьку та Гран-Прі у м. Бидгощ (Польща),
а керівник отримав відзнаку кращого диригента конкурсу.
У стінах університету Радик Д. В. створив власну диригентську школу. З січня
1998 по 2004 рр. обіймав посаду зав. кафедри хорового диригування.
У творчому доробку – понад 60 трансляційних записів на радіо і телебаченні. Хорові твори у його інтерпретації записані на аудіокасети та компакт-диски. На студії «Національна кінематика України» здійснені записи до серіалу науково-публіцистичних
фільмів «Невідома Україна. Нариси нашої історії», а також до науково-пізнавальних
фільмів: «Дотик», «Консонанс», «Хороспів українців».
За роки творчо-виконавської діяльності підготував понад 400 концертних програм, виконав з хоровими колективами близько 1800 творів і провів понад 1000 концертних виступів. У навчальних хорах Радика Д.В. пройшли фахову підготовку більше 3000 студентів.
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мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2008. – 12 с.
375. Уклад.: Методика викладання фахових дисциплін : робоча прогр. для студ. спец. 6.020205 «Музичне
мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2008. – 20 с.
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386. Сергеева Л. Украинские «Дзвоны» в Голландии // Вечерний Киев. – 1992. – 14 сент.
387. Шевчук О. Співайте, «Дзвони! // Музика. –1992. – № 2.
388. Zhytnychenko L. The pure sound of «DZVONY» // NEWS FROM UKRAINE. – 1992. – № 24.
389. Некрасова М. Один концерт духовної музики заставляє по-новому глянути на все життя //
Київські відомості. – 1993. – 27 січ.
390. Грабовський Л. Київ Музик Фест’95 // Культура і життя. – 1995. – 11 жовт.
391. Грабовський Л. Свічка, що горить з обох кінців // Народне слово. – 1995. – 11 жовт.
392. Вахрамеєва Р. Його пристрасть – музика // Хрещатик. – 1997. – 15 листоп.
393. Маліченко М. «Сокіл» у Колонному залі // Вечірній Київ. – 1997. – 10 груд.
394. Петров І. «Сокола» съели под прекрасную музыку // Киевские ведомости. – 1997. – 22 дек.
395. Чекан Ю. Київ Музик Фест–97 // Artline. – 1997. – 12 листоп.
396. Гусєв В. Камерному хору «Резонанс» – 20 років // Українська музична газета. – 1998. – 29 листоп.
397. Дичко Л. Хорова музика у церкві // Українська музична газета. – 1998. – № 3.
398. Пархоменко Л. Відгомін прасвіту в концертах «Золотоверхий Київ» // Українська музична
газета. – 1998.– № 4.
399. Чекан Ю «Золотоверхий Київ» // Київські відомості. – 1998. – 11 листоп.
400. Муратова В. «Золотоверхий Київ» // Сегодня. – 1998. – 12 нояб.
401. Степаненко Г. Луч пробуждения // Зеркало недели. – 1998. – 14 нояб.
402. Сікорська І. «Золотоверхий Київ»: хоровий фестиваль увійшов у силу // Вечірній Київ. – 1998. –
14 листоп.
403. Сюта Б. Висока нота // Київський вісник. – 1998. – 12 груд.
404. Семенко Н. Приваблива палітра // Голос України. – 1998. – 12 груд.
405. Терещенко А. «Золотоверхий Київ» // Урядовий кур’єр. – 1998. – 22 груд.
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406. Зінич О. Пробудження душі // Культура і життя. – 1998. – 23 груд.
407. Стадник Н. «Шевченкіана. Антологія української хорової музики» // Шлях перемоги. – 2000. – 5 квіт.
408. Пирогов С. Політ на крилах вокалу // Молодь України. – 2000. – 27 черв.
409. Костюк Н. Пісня – спогад про митця. Пам’яті Володимира Климківа // Український форум:
газета світового українства. – 2001. – 23 берез.
410. Лизун І. Різдво по-французькому // День. – 2001. – 18 груд.
411. Летичевська О. «Київ Музик Фест» зберігає завойовані позиці // Столиця. – 2002. – 15 жовт.
412. Юсипей Р. «Вещая пряха» // Кіевскій телеграфъ. – 2004. – 20–24 апр.
413. Гайворонская А. Кто поет – ближе к Богу // Донбасс. – 2004. – 24 сент.
414. Радик Дмитро // Буковина. Імена славних сучасників : довід.-біогр. вид. – К., 2004. – Вип. 2. –
С. 48–50.
415. Стах В. «Консонанс» світобудови // Кіно-Театр. – 2005. – 3 берез.
416. Гора Б. Музика, вкарбована у плівку // Україна молода – 2005. – 18 берез.
417. Морозова Л. Меса або мюзикл? / Л. Морозова, Ю. Сторчак // Культура і життя. – 2006. – № 237.
418. Юсипей Р. «Фарботоны» // Столичные новости. – 2006. – 20 июля.
419. Добровольский Л. Свято хорової музики // День. – 2006. – 30 трав.
420. Радик Дмитро // Заставнівщина в іменах: літературно-мистецька Заставнівщина / Заставн.
район. від. культури, Центр. район. б-ка. – Заставна, 2006. – Вип. 2.
421. Кузнєцова К. Массовое пение очищает душу и повышает тонус жизни [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: www.is.svitonline.com/quaxter/Whirl.htm. – Назва з екрана.
422. Лозовий В. У коловерті планетарних порожнин [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.is.svitonline.com/quaxter/Whirl.htm. – Назва з екрана.

Савчук Андрій Євгенович

Хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України (2008 р.),
хормейстер Національної капели «Думка».
Лауреат I-го Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів
(1998 р.).
Народився 9 грудня 1974 р. Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського
(кл. О. С. Тимошенка).
На кафедрі хорового диригування працював за сумісництвом протягом 2003–2007 рр. Викладав диригування. З 2007 р. на педагогічній
діяльності в НМАУ ім. П. І. Чайковського на посаді доцента кафедри хорового диригування.
Тв.:
423. Методика удосконалення вокально-хорової техніки та якості хорової звучності : навч. матеріал /
А. Є. Савчук, Д. В. Радик. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – 60 с.

Саприкіна-Пиріг Інна Іванівна

Хоровий диригент, ст. викладач кафедри хорового диригування.
Народилася 31 серпня 1936 р. в м. Бориспіль, Київської обл.
Закінчила диригентсько-хоровий ф-т КДК ім. П. І. Чайковського
у 1964 р. (кл. проф. Л. М. Венедиктова). Працювала викладачем
у Чернігівському муз. училищі (1964–1969); Чувашському пед.
ун-ті на муз.-пед. ф-ті (1973–1982, м. Чебоксари).
Протягом 1969–1973 рр. – ст. викладач КДІК. Викладала хорознавство, читання хорових партитур, диригування. Від 1982 по
2002 рр. – викладач кафедри академічного співу та кафедри народного хорового співу
Миколаївського ф-ту КДІК.
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Тв.:
424. Методические рекомендации по организации учебно-познавательной деятельности (на материале изучения ладовой основы песенного фольклора). – Чебоксары, 1981. – 30 с.
425. Методичні рекомендації до курсів історії української музики та хорової літератури. – К. :
КДІК, 1992. – 32 с.

Семенчук Анатолій Леонідович

Хоровий та симфонічний диригент, диригент-хормейстер Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка (з 1980).
Нагороджений Почесною відзнакою і медаллю Міністерства
культури і мистецтв України (2001). Дипломант Міжнародного
Академічного рейтингу «Золота Фортуна» (2004)
Народився 23 жовтня 1952 р. в с. Бакланка Каргапольского р-ну
Курганської обл. (РФ).
Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського: 1978 р. – ф-т хорового
диригування (кл. нар. арт. СРСР, Героя України, проф. Л. М. Венедиктова); 1984 р. –
ф-т оперно-симфонічного диригування (клас нар. арт. України, проф. В. Б. Гнєдаша).
Працював хормейстером ансамблю пісні та танцю МВС України та Молдавії (1978–1980).
Брав участь у постановках оперних вистав, серед яких «Севільський цирульник»,
«Попелюшка» Дж. Россіні, «Мадам Баттерфлай», «Турандот» Дж. Пучіні, «Любовний
напій» Г. Доніцетті, «Ромео і Джульєтта» Ш. Гуно, «Купало» А. Вахнянина, «Любов
до трьох апельсинів» С. Прокоф’єва, «Анна Ярославна, королева Франції» А. Рудницького та інших. Гастролював у Японії, Іспанії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Данії.
Працював у КНУКіМ за сумісництвом протягом 1998–2006 рр. Вів клас хорового
диригування, читання хорових партитур.

Літ.:
426. Семенчук Анатолій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opera.com.ua/
kerivnictvo/staff-146/. – Назва з екрана.

Скоромний Віктор Петрович

Хоровий диригент. Народний артист України (1994), професор (1997).
Член журі Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та фестивалів, зокрема Міжнародного фестивалю Церковної музики
«Хайнувка» (Польща).
Народився 15 березня 1946 р. в смт Петрове Кіровоградської
обл. Навчався в Полтавському муз. училищі (кл. Є. Негрієнка),
після 3-го курсу вступив до КДК ім. П. І. Чайковського, яку закінчив у 1974 р. (кл. проф. М. Т. Щоголя).
Хормейстер Київського камерного хору (згодом – Ансамбль класичної музики
ім. Б. Лятошинського) у 1973–1985 рр. З 1986 по 2010 рр. – худ. керівник і гол. диригент Академічного хору ім. П. Майбороди НРКУ, з яким неодноразово гастролював у
Франції, Іспанії, Португалії, Голандії. У 1996 р. з хором Рорджера Мак-Меріна виконав
і записав «Всенощное бдение С. Рахманінова, що було вперше повністю виконано українським хором. З 2010 р. – генеральний директор, худ. керівник і гол. диригент Національної заслуженої капели бандуристів, з якою гастролював в Росії, Угорщині, Польщі.
Має понад 200 фондових радіо записів. Серед яких: Й. Гайдн: «Меса часів війни»,
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ораторія «Створення світу»; Й. С. Бах «Висока месса», С. Рахманінов «Дзвони»; Реквієм: В. Моцарта, Дж. Верді, Й Брамса, Г. Форе, С. Людкевич «Заповіт»; спільно з
академічною капелою «Думка»: С. Людкевич «Кавказ», 8 симфонія Г. Малера…
На кафедрі хорового диригування працює за сумісництвом з 1985 року. Викладає
диригування та фахові дисципліни.
Літ.:
427. Віктор Скоромний [Електронний ресурс] // Наша Парафія. – Режим доступу: http://www.
parafia.org.ua/person/skoromnyj-viktor/. – Назва з екрана.

Сорокопуд Григорій Григорович

(1948–2004)
Хоровий диригент. Заслужений працівник культури України
(1988), доцент.
Народився 14 січня 1948 р. в с. Засупоївка Київської обл. У 1975 р.
закінчив КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. О. С. Тимошенка).
Протягом 1969–1972 рр. – хормейстер етнографічного ансамблю «Жайвір» Київського міськ. відділу муз. хор. тов-ва УРСР. У
1972–1974 рр. – кер. капели бандуристів ПК з-ду «Більшовик».
Худ. кер. та диригент Заслуженої самодіяльної хорової капели УРСР Південно-Західної
залізниці (1974–1980). Під його керівництвом капела стала Лауреатом І та ІІ Всесоюзного фест. нар. творчості трудящих (1977, 1987), телетурніру «Сонячні кларнети» (1980),
Всесоюзного фест., присвяченого 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні (1985).
Протягом 1980–1989 рр. – диригент хору Держ. комітету УРСР по телебаченню та радіомовленню. З 1991 р. керівник хору німецької Євангелістсько-лютеранської громади
церкви Святої Катерини м. Києва.З колективами виступав у Німеччині, Угорщині, Болгарії, Великій Британії, Франції, Іспанії, Польщі, Румунії, США.
Викладач кафедри хорового диригування КДІК у 70-90 х рр. Був хормейстером
академічного хору студентів (денної форми навчання) та керівником хорів заочної
форми навчання. Викладав хорове диригування та фахові дисципліни.
Літ.:
428. Москалець О. Спадкоємці Гете на українській землі // Дзеркало тижня. – 2003. – 4 жовт. (№ 38).

Терещенко Іраїда Олександрівна

Хоровий диригент, ст. викладач, доцент кафедри хорового
диригування.
Член журі конкурсів і фестивалів (1979–1993; м. Житомир,
Чернігів, Канів та ін.)
Нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1979).
Народилася 31 травня 1935 р. в м. Києві. Закінчила диригентсько-хоровий ф-т КДК ім. П. І. Чайковського у 1979 р. (кл. викладачів Р. В. Корецької, Л. М. Венедиктова). З 1966 по 1970 рр. –
хормейстер хору хлопчиків Жовтневого палацу культури (м. Київ).
На кафедрі хорового диригування КДІК працювала з 1979 по 2003 рр. Викладала
хорові дисципліни. Протягом 2003–2005 рр. – методист, редактор учбово-методичного
відділу КНУКіМ.
Серед випускників: Г. Верета – народний артист України, О. Морозов – заслужений артист України, Г. Вальченко, В. Степанцов – заслужені працівники культури
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України, Л. Котул – канд. мистецтвознавства, Л. Кірик – керівник фольк. ансамблю
«Берегиня» (м. Чернівці) та ін.

Тв.:
429. Підвищення кваліфікаційної підготовки диригента в інституті культури // Нова концепція та
сучасні підходи в питаннях підготовки кадрів культури : тези до наук. конф. / КДІК ім. О. Є Корнійчука, ІПКПК. – К., 1991. – С. 99–102.
430. Естетичне виховання молоді засобами хорового співу // КДІК : тези до ХІХ та ХХ звітних наук. конф. проф.-викл. складу та аспірантів ін-ту / М-во культури України, КДІК. – К.,
1992. – Ч. 1. – С. 66–69.
431. Шляхи вдосконалення викладання хорової літератури на диригентсько-хорової спеціалізації //
Інститут культури на сучасному етапі : тези доп. викл. та асп. наук.-практ. конф. присвяч. 25-річчю КДІК,
2–5 лют. 1993 р. / М-во культури України, КДІК.– К., 1993. – С. 38–39.
Див. № 268, 271.

Тилик Володимир Володимирович

(1938 – 2009)
Композитор, музикознавець, муз. редактор, викладач музичнотеоретичних дисциплін.
Лауреат Республіканської премії ім. М. Островського (1974).
Член НСКУ (з 1962 р.).
Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Білоруської ССР (1976), Всесоюзною срібною медаллю ім. О. Александрова (1986 р.).
Народився 21 липня 1938 р. в м. Дніпропетровську. Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського у 1962 р. (кл. композиції нар. арт. УРСР, Героя соц. праці, проф. А. Я. Штогаренка; муз.-теоретич. дисципл. по кл. Л. М. Ревуцького та Б. М. Лятошинського).
Муз. ред. Українського радіо (1962–1967), ред. відділу музики журналу «Мистецтво» (1967–1968), історії та теорії музики журналу «Музика» (1967– 1970), зав. редакції видавництва «Музична Україна» (1971–1974). Викладач Київського державного
муз. училища ім. Р. М. Глієра (1976–1981).
З 1992 по 2000 рр. – ст. викладач кафедри хорового диригування КНУКіМ. Викладав музично-фахові дисципліни: хорове та ладове сольфеджіо, ансамбль, аранжування, читав лекційні курси «Історія зарубіжної хорової музики» та «Українська
хорова література».
Сфера наукових інтересів: дослідження української народнопісенної та хорової
культури, висвітлення фольклорно-інтонаційних впливів на мелодику українських
композиторів А. Л. Веделя, М. В. Лисенка, М. Д. Леонтовича. Поряд з цим, досліджував аспекти взаємодії музики і медицини.
Проводив активну концертну діяльність в різних регіонах СРСР (згодом СНД) та
України. Вокальні твори В. В. Тилика увійшли до концертного та педагогічного репертуару педагогів-вокалістів: Д. Петриненко («Намистечко» на сл. О. Матійка, «Мати
сіяла сон» на сл. Б. Олійника), В. Вотріної («Мальви» на сл. А. Марчука) В. Бокоча
(«Танго юності» на сл. В. Смєхової). В різний час твори митця виконували В. Левко,
В. Пивоваров, О. Василенко.
Чимало творів В. В. Тилика, створених у різних жанрах, увійшли до фондових записів Українського радіо. Серед них: записи, здійснені за участі професорсько-викладацького та студентського складу КНУКіМ (запис з оркестром Українського радіо під
керівництвом Народного артиста України С. І. Литвиненка: «Елегія» для сопрано з
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оркестром, обробка української народної пісні «Іванку, Іванку» (соло сопрано: Н. Пелих, диригент – проф. кафедри народнопісенного мистецтва КНУКіМ, народний артист України С. Є. Павлюченко, 1997 р.).

Тв.:
432. Золоті ворота : пісні. – К., 1988. – 63 с. : нот.
433. До проблеми збереження образно-стильових елементів народної пісні в процесі аранжування
та виконавства // Художня культура та проблеми підготовки професійних кадрів в умовах українського духовного відродження : тези доп. наук.-творч. конф. проф.-викл. складу ф-ту нар. худож. творчості / М-во культури України, КДІК. – К., 1993. – С. 43–44.
434. Роль української народної пісні в курсі хорового сольфеджіо при підготовці диригентів – керівників народних хорів // Всеукраїнська наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М-во культури України, КДІК, Ф-т нар. худож. культури. – К., 1994. – С. 185–186.
435. Музика і медицина // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К., 1998. – Вип. 1. – C. 243–249.
Літ.:
436. Сікорська І. Наче діамант у новій оправі… // Культура і життя. – 1993. – 29 трав.
437. Тилик Володимир Володимирович // Муха А. Композитори України та української діаспори :
довідник. – К., 2004. – С. 295.

Тилик Ігор Володимирович

Хоровий диригент, композитор. Канд. мистецтвознавства
(2013), ст. викладач кафедри хорового диригування.
Лауреат Міжнародних конкурсів. Нагороджений Почесною
грамотою міністра культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2009 р.).
Народився 20 грудня 1968 р. в м. Києві. У 1995 р. закінчив
НМАУ ім. П. І. Чайковського (кл. диригування нар. артиста України, проф. В. Р. Лисенка). У 2001 р. закінчив аспірантуру КНУКіМ за спеціалізацією
«Теорія та історія культури».
В КНУКіМ працює з 1996 р. Дослідник історії української духовної музики. Особлива сфера наукових інтересів: дослідження культурно-історичних та мистецтвознавчих аспектів, пов’язаних з життям і творчістю українського композитора другої
половини XVIII ст., А. Л. Веделя. Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних
наукових конференцій, автор численних наукових статей.
Паралельно з роботою в КНУКіМ з 1997 р. працює в КНУ ім. Т. Г. Шевченка – хормейстер Народної академічної хорової капели «Дніпро».
Має аудіо-записи авторських творів на CD. Неодноразово брав участь у записі музичних теле- та радіо програм: «Київ-класичний», «Класік-прем’єр», «Обрії».
Розробив новий навчально-методичний комплекс – «Теорія і практика православного богослужбового співу». Викладає фахові дисципліни: диригування, практикуми
(диригентський і музично-теоретичний), ансамбль, лекційні спецкурси «Історія української духовної музики», «Теорія і практика православного богослужбового співу».

Тв.:
438. До питання впливу ісихастської філософської традиції на українську псальмокантову культуру // До 2000-ліття християнства. Роль освіти, науки і культури в утвердженні християнських цінностей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Рівнен. держ. гуманіст. ун-т. – Рівне, 2000. – С. 317.
439. Ісихастська філософська традиція в українській музичній культурі XVII–XVIII століть //
Українське музикознавство. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 34–43.
440. Культурологічний підхід у прочитанні музично-поетичних текстів (на прикладі творчості
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А. Веделя). Текст музичного твору: практика і теорія // Київське музикознавство : зб. наук. пр. /
КДВМУ ім. Р. М. Глієра, НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 192–201.
441. Про особливості світосприйняття Артемія Веделя // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2001. – Вип. 11 : Постать Артемія Веделя в історико-культурному контексті. – С. 77–83.
442. Українська музична культура в світлі сучасної методології культурологічного аналізу // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.практ. конф., м. Київ, 12–13 груд. 2000 р. – К., 2001. – С. 357.
443. Про роль і значення алегорії в драматургічному розгортанні музичного твору (на прикладі
творчості А. Веделя) // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2002. – Вип. 21 : Музичний твір як процес. – С. 127–137.
444. Про особливості художнього відображення реальних подій в творчості Артемія Веделя //
Науковий вісник Ін-ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України. – К., 2003. – Вип. 23. – С. 73–79.
445. Музично-композиційна специфіка художнього мислення А. Веделя в світоглядній проекції на
духовне життя України другої половини XVIII ст. // Мистецька освіта та мистецтво освіти в контексті
формування сталого суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 трав. 2005 р. / ДАКККіМ,
Український центр культурних досліджень, КДВМУ ім. Р. М. Глієра. – К., 2006. – Ч. 1. – С. 357.
446. Творчість А. Веделя в проекції на мистецькі запити українського культурного середовища
другої половини XVIII ст. // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : зб. матеріалів
Третьої міжн. наук.-творч. конф., 11–12 листоп. 2009 р. / ДАКККіМ. – К., 2009. – С. 87–88.
447. Світоглядні аспекти хорової творчості Артемія Веделя у проекції на релігійно-філософські
ідеї Григорія Сковороди // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. – К., 2010. –
Вип. 85 : Духовна культура України: традиції і сучасність. – С. 190–210.
448. Творчість А. Веделя в контексті мистецько-стильових парамерів української музичної культури другої половини XVIII ст.// Трансформація освіти і культура: традиції та сучасніть : зб. матеріалів
Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 2–3 травня. 2012 р. / НАКККіМ. – К., 2012. – С. 87–88., С. 192 –194.
449. «Херувимська»: частина з Літургії святого Іоанна Златоустого // Херувимська пісня України
та її діаспори : антологія. – К., 2010. – С. 487–493.
450. Уклад.: Спецкурс «Історія української духовної музики» : робоча навч. прогр. для студ. напряму
підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 26 с. *
451. Уклад.: Спецкурс «Теорія і практика православного богослужбового співу» : робоча навч. прогр.
для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К.,
2012. – 20 с. *

Тищенко Василь Олександрович

(1925–2006)
Хоровий диригент. Заслужений артист УРСР (1975).
Нагороджений медаллю «Ветеран праці».
Народився 7 квітня 1925 р. у с. Халча Ржищівського р-ну Київської обл. У 1951–1953 рр. – артист хору Київського театру
опери і балету ім. Т. Г. Шевченка. З 1953 по 1958 рр. здобував
освіту в КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. М. А. Берденнікова). Спеціалізація – диригування.
Протягом 1957–1968 рр. – асистент хормейстера в Київському театрі опери і балету
ім. Т. Г. Шевченка, з 1969 р. – хормейстер. Як хормейстер поставив 19 опер. Серед
них: «Запорожець за Дунаєм», «Катерина». Разом з колективом гастролював у Югославії, Болгарії, Румунії, Німецькій Демократичній Республіці. У 1968–1969 рр. – диригент капели «Думка».
З 1976 р. працював у КДІК ім. О. Є. Корнійчука на посаді ст. викладача, доцента
кафедри хорового диригування. Викладав хорові дисципліни.
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Літ.:
452. Гнидь Б. До історії Національної опери України. – К. : НМАУ ім. П. І Чайковського, 2003. – С. 12.

Томашевський Ігор Валеріанович

Хоровий диригент.
Народився у 1937 р. в м. Хабаровську (РФ). У 1964 р. закінчив ф-т хорового диригування КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. М. А. Берденнікова). З 1957 по 1963
рр. – викладач співів у Київській ЗОШ № 100. З 1964 р. – зав. виконавською практикою та асистент, з 1968 р. – зав. виробничої практики кафедри диригування КДК
ім. П. І. Чайковського. Протягом 1965–1968 рр. – диригент хору Українського радіо,
з 1960 по 1961 рр. – керівник хору хлопчиків при будинку культури «Харчовик», у
1962–1963 рр. – керівник хору фабрики ім. Р. Люксембург.
Працював у КДІК в кінці 60-х – 70-х рр. на посаді ст. викладача кафедри хорового
диригування, був хормейстером жіночого хору студентів, вів диригування.

Юрченко Мстислав Сергійович

Хоровий диригент, музикознавець. Канд. мистецтвознавства (1990), доцент (1992), професор (2002), дослідник духовної музики, музичний діяч, популяризатор української духовно-музичної класики.
Почесний член Academie de musique «Amadeus Anjou» (Анжу, Франція, 1991), член
American Choral Directors Association (CША, 1992), Europa Cantat (1997), ВНМС (2000).
Член Оргкомітету Всеукраїнського музичного фестивалю до 250-річчя від дня народження М. Березовського (1995). Голова журі відкритого Європейського фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де є благословіння» (Тернопіль, 2012).
Володар Гран-прі і золотої медалі Міжнародного хорового конкурсу «Варна–93»,
Болгарія. Лауреат Міжнародного хорового конкурсу «Florilege vocal de Tours» (Тур,
Франція, 1994, ІІ премія), Міжнародного хорового фестивалю «XVII Festival dei Cori
Polifonico» (Толентіно, Італія, 2000, І премія). Лауреат премії ім. Миколи Лисенка (2006).
Народився 27 квітня 1951 р. в м. Києві. Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського у
1974 р. (кл. проф. О. З. Міньківського). Протягом 1982–1985 рр. навчався в аспірантурі
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР.
Артист і хормейстер Київського камерного хору (1974–1976). Заст. гол. редактора
видавництва «Музична Україна» (1985–1987). Організатор Камерного хору української
музики «Відродження» (1985–1995). Виступав з гастролями у Польщі, Італії, Франції,
Іспанії, Німеччині. Художній керівник і диригент народної академічної хорової капели
вчителів «Світоч» Київського будинку вчителя (1994–2001), хору студентів НАКККіМ
«Академія» (2004–2011). Керівник хору «Magnificat» КУ ім. Бориса Грінченка (з 2011).
З 1987 по 1998 рр. викладав хорові і загально-музичні дисципліни у КДІК на посадах викладача, доцента і професора з/н кафедри хорового диригування. Започаткував
перший в Україні спец. курс «Історія української духовної музики».

Тв.:
453. Творчество Максима Березовского в контексте украинской музыкальной культуры XVIII
века : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. искусствовед. – К., 1990. – 17 с.
454. Українська духовна музика 20-х років ХХ ст. : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2001. – 161 с. : нот.
455. Максим Березовський. Огляд біографічних матеріалів // Українське музикознавство : наук.метод. міжвід. зб. / АН УРСР, М-во культури УРСР. – К., 1984. – Вип. 19. – С. 23–36.
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456. Два мотети Дмитра Бортнянського // Культура і життя. – 1985. – 13 січ.
457. Духовна музика // Історія української музики. – К., 1992. – Т. 4 : 1917–1941. – С. 108.
458. До проблеми хорової освіти в сучасних умовах // Проблеми розвитку художньої культури :
тези доп. Всеукр. наук.-творч. конф. – К., 1994. – С. С. 129–131.
459. Духовна музика Богдани Фільц // Фільц Б. Духовні хорові твори (a capella). – Т., 2005.
460. Уклад.: М. Березовский. Хоровые произведения. – К. : Муз. Україна, 1989. – 112 с.
461. Уклад.: Христос Воскрес : Тропар Великодня, для мiшаного хору.– К. : Кобза, 1991.
462. Уклад.: Микола Лисенко. Релігійні твори для мішаного хору. – К. : «Відродження», 1993.
463. Уклад.: Кирило Стеценко. Хорові духовні твори / концепцiя вид., упорядкув. та спецред.
М. Юрченка. – К. : Вид-во «Гроно», 1997. – (Антологія української духовної музики. Серія А : Твори
українських композиторів).
464. Уклад.: Максим Березовський. Хоровi духовнi твори / концепцiя вид., упорядкув. та спецред.
М. Юрченка. – К. : «Укр. фонд духов. музики» ; Благод. фонд «Паростки», 1998. – (Антологія української духовної музики. Серія А : Твори українських композиторів).
465. Уклад.: Історія української духовної музики : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 : «Музичне мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ,
Ф-т муз. мистецтв, Каф. хор. диригування. – К., 1999. – 18 с.
466. Уклад.: Українська хорова література : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 : «Музичне
мистецтво» спеціалізації «Хорове диригування» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т
муз. мистецтв, Каф. хор. диригування. – К., 1999. – 14 с.
467. Уклад.: Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. / упорядкув. та спецред.
М. Юрченка. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – 224 с. – (Антологія української духовної музики.
Серія А : Твори українських композиторів).
Літ.:
468. Родина Г. Европа сказала «Ах!» // Зеркало недели. – 1996. – 17 февр. (№ 7).
469. Мстислав Юрченко [Електронний ресурс] // Наша Парафія. – Режим доступу: http://www.
parafia.org.ua/person/yurchenko-mstyslav/. – Назва з екрана.
470. Хорова асамблея української духовної музики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
art.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=347:-170-&catid=1:2010-10-19-0649-35&Itemid=40. – Назва з екрана.
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ВИКЛАДАЧІ З ФАХУ
«СОЛЬНИЙ СПІВ»,
«ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ»
Для того, щоб бути співаком, потрібен не особливий голос, а особливий характер
Н. Василевська

Антонюк Валентина Геніївна

Співачка, поетеса, прозаїк, мистецтвознавець, вокальний педагог. Заслужена артистка України (1992), канд. філологічних наук
(1995), доцент (1995) почесний доктор філології та мистецтвознавства Міжнародної педагогічної академії країн СНД (2001),
доктор культурології (2002), професор (2011).
Член НСПУ (1999), НСТДУ (2004), НВМС (2011). Дійсний
член (академік) Міжнародної педагогічної академії країн СНД
(1999) та Академії соціальних і педагогічних наук ЮНЕСКО (2009). Засновник конкурсу «Солоспів» (музика в кіно) Київського міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис».
Нагороджена орденом «Маестро» (2009).
Народилася 23 вересня 1954 р. в с. Новокатеринівка Старобешівського р-ну Донецької обл. Закінчила Київське муз. училище як піаністка в Ірини Кандиби (1969–1973)
та КДК ім. П. І. Чайковського (1975–1980) як вокалістка (кл. проф. М. Кондратюка
(сольний спів) та З. Ліхтман (камерний спів).
Солістка Мордовської держ. філармонії (м. Саранськ) у 1980 р. Протягом 1981–
1993 рр. – солістка Миколаївської філармонії.
Протягом 1993–2008 рр. (з перервами) працювала на педагогічній роботі у КНУКіМ.
Викладала сольний спів на кафедрі хорового диригування (1993–1996), естрадного співу
(1999–2001 та 2007–2008). Зав. вокальної секції ф-ту музичного мистецтва (1995–1996).
Автор лінгвокультурної теорії сольного співу.
Вела авторські проекти на УР: «Іду до вас…», «Слово і пісня», виступи в наукових
програмах УТ–1 «Альфа і омега», «Свічадо» (1989–1993), присвячені феномену цілющого співу. СD «Валентина Антонюк (сопрано)» (2007).

Тв.:
471. Батьківські луки : зб. поезії. – К., 1996. – 40 с.
472. Голос горлиці : вірші, нариси з етнології. – К., 1996. – 88 с.
473. Чистий четвер : зб. поезії. – К., 1996. – 48 с.
474. Звукове мовлення в народно-побутовому вжиткові українців: нариси з етнології : посібник. –
2-ге вид., переробл. та доповн. – К., 1996. – 126 с.
475. Колискова для тебе : зб. поезії. – К., 1998. – 28 с.
476. Традиції української вокальної школи: Микола Кондратюк : наук. дослідж. / М-во культури
та мистецтв України, НМАУ, Центр муз. україністики. – К., 1998. – 147 с.
477. Виконавські форми сольного співу: до питання виховання різнопрофільних співацьких особистостей : дослід. праця. – К. : Укр. ідея, 1999. – 24 с.
478. Пісенно-фольклорні витоки українського вокального мистецтва / М-во культури і мистецтв
України, КНУКіМ. – К. : Укр. ідея, 1999. – 23 с.
479. Українська вокальна школа: етнокульторологічний аспект: монографія / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Нац. муз. акад. України, Центр муз. україністики. – К., 1999. – 166 с.
480. Формування української вокальної школи: історико-культурний аспект / М-во культури і
мистецтв України, КНУКіМ. – К. : Укр. ідея, 1999. – 23 с.
481. Постановка голосу : навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. – К. : Укр. ідея, 2000. – 67 с.
482. Украинская вокальная школа: этнокультурологический аспект : монография. – 2-е изд. – К. :
КНУКиИ, 2001. – 144 с.
483. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ВІПОЛ, 2007. – 173 с.
484. Згадуючи батька...: (спомини, листи, нариси) / худож. Л. П. Христевич. – К.: Світлиця, 2009. –
47 с. : фото.
485. Традиції школи сольного співу НМАУ ім. П. І. Чайковького // Актуальні проблеми історії,
теорії та практики художньої культури. – К., 1999. – Вип. 3, ч. 2. – C. 170–177.
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486. Формування індивідуального виконавського стилю в контексті ситуативних ролей національної вокальної культури // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 1999. – Вип. 1. – C. 4–16.
487. Історико-культурні умови формування мистецтва оперного співу в Україні // Вісник КНУКіМ.
Серія «Мистецтвознавство». – К., 2000. – Вип. 2. – C. 4–13.
488. Метаетнічний феномен національної вокальної школи // Актуальні проблеми історії, теорії
та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, ДАКККіМ. – К.,
2000. – Вип. 4/5, ч. 2. – C. 83–93.
489. У колі української вокальної культури : Фемій Мустафаєв // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2000. – № 3. – C. 124–128.
490. Українська й німецька школи співу: співзвуччя // Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. /
КНУКіМ. – К., 2000. – Вип. 16. – C. 139–143.
491. Виховати зірку : (До 60-річчя творчо-педагогічної діяльності З. Ю. Ліхтман) // Трибуна. –
2001. – № 5/6.
492. Етнокультурний тезаурус вокалістів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і
мистецтв України, ДАКККіМ. – К., 2001. – № 2. – C. 49–57.
493. Любимо й пам’ятаємо : [оперний співак М. Кондратюк] // Українська культура. – 2001. –
№ 4/5. – C. 30.
494. Український традиційний спів як культурний феномен // Наукові записки Тернопільського
пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Т., 2001. – Вип. 1 (6).
495. Учителева пісня (5 трав. 2001 р. виповнилося 70 р. М. К. Кондратюку) // Трибуна. – 2001. –
№ 3/4. – C. 24–25.
496. Етнологічні градації навчання співу // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і
мистецтв Україн, ДАКККіМ. – К., 2002. – № 1. – C. 79–91.
497. Музика у Київському університеті // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і мистецтв України, ДАКККіМ. – К., 2003. – № 2.
498. Вища школа сольного співу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К., 2004. – Вип. 12. – C. 212–224.
499. Творчість Лілії Лобанової у контексті розвитку українського оперного виконавства // Музикознавчі записки. – К., 2004. – Вип. 2 (6).
500. Школа сольного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського // Академія музичної еліти України. Історія та сучасність: до 90-річчя Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2004.
501. Професійна діяльність вокалістів як мотиваційний процес // Мистецтвознавчі записки. – К.,
2005. – № 2 (8).
502. Навчання іноземців сольному співу як діалог культур // Українське музикознавство : наук.метод. зб. НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2010. – Вип. 36.
503. Упоряд.: Постановка голосу : метод. рек. / М-во культури і мистецтв України, КДІК, Каф. хор.
диригування. – К., 1995. – 32 с.
504. Упоряд.: Постановка голосу : прогр. курсу / М-во культури і мистецтв України, КДІК, Каф.
хор. диригування. – К., 1996. – 24 с.
505. Упоряд.: Програма курсу «Музична етнологія» : для студ. 5 курсу ф-ту нар. муз. творчості спец.
«Академічний хоровий спів» / М-во культури і мистецтв України, КДІК, Каф. хор. диригування. – К.,
1996. – 25 с.
Літ.:
506. Медникова З. Народжена для опери // Культура і життя. – 1987. – 6 груд.
507. Vdovytsky M. Devotion to Folk Songs // News from Ukraine. – 1989. – № 3.
508. Кагарлицький М. З голосу Марусі Чурай // Культура і життя. –1989. – 8 січ.
509. Кремінь Д. Український Фенікс з Миколаївщини // Соціалістична культура. – 1990. – № 8.
510. Лисогурська Л. Її гіркий солодкий хрест // Україна. – 1990. – № 48.
511. Jankowska M. Zabierz moj bol (Spiewaczka i poetka Walentyna Antoniuk) // Tygodnik Sanocki. –
1991. – 7 sierp.
512. Кузнецов А. Маруся, Роксолана, Марія // Галичина. – 1992. – 1 верес.
513. Невінчаний Б. З роду співучого // Українська культура. – 1994. – № 4.
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514. Люріна Т. Концерт у костелі // Вісті з України. – 1995. – № 22.
515. Губко О. Феномен Валентини Антонюк // Антонюк В. Голос горлиці. – К., 1996. – С. 3–6.
516. Антонюк Валентина Геніївна // Лисенко І. Словник співаків України. – К., 1997. – С. 15.
517. Буймістор В. З України – та й для цілого світу // Вітчизна. – 1999. – № 9–10.
518. Обух Д. Українськими піснями у виконанні Валентини Антонюк лікуються африканці // Патріот України. – 1999. – 9 груд.
519. Конькова Г. В. Антонюк Валентина Геніївна // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2001. –
Т. 1. – С. 587–588.
520. Гнидь Б. П. Виконавські школи України. – К. : НМАУ, 2002.
521. Гнидь Б. Обрії українського вокалу // Урядовий кур’єр. – 2002. – 21груд.
522. Полковенко Т. Валентина Антонюк. Її голос допомагає слабким і втішає сильних // Говорить
і показує Україна. – 2003. – 22 трав.
523. Губко О. Свято учнів Валентини Антонюк // Слово Просвіти. – 2004. – 17 черв.
524. Давидов М. Наукові перспективи української вокальної школи // Музикознавчі записки. –
2004. – № 2.
525. Кирейко В. Вокальна Шевченкіана Валентини Антонюк // Культура і життя. – 2004. – 28 квіт.
526. Бойченко В. «Миколаївський період» співачки й поетеси : [про Валентину Антонюк] // Київ. –
2006. – № 10. – C. 181–183.
527. Сікорська І. Антонюк Валентина Геніївна // Українська музична енциклопедія. – К., 2006. – С. 80–81.
528. Бойченко В. Спів – як молитва // Літературна Україна. – 2008. – 21груд.
529. Кавунник О. Педагогічний дарунок Валентини Антонюк // Українська музична газета. – 2008. – № 2.
530. Іванов В. Про вокальну педагогіку // Українська музична газета. – 2009. – № 3.
531. Шквар Г. Валентина Антонюк, чий голос лікує… // Черкаський край. –2009. – 14 жовт.
532. Кавунник О. Мистецтвом сповнене життя // Українська музична газета. – 2009. – № 4.
533. Войцехівський Б. Від матері – до сина : [Валентина та Валерій Антонюки] // Пам’ять століть. –
2010. – № 1/2. – С. 278–284.
534. Із Кобзарем у серці // Войцехівський Б. Я роблю те, що може кожен. – К. : Криниця, 2010. – С. 20–24.
535. Антонюк Валентина Геніївна // Лисенко І. Співаки України : енцикл. вид. – К., 2011. – С. 21–22.

Гончарук Олена Миколаївна

Співачка (сопрано).
Народилася 22 березня 1973 р. Закінчила НМАУ ім. П. І. Чайковського.(2000 р). З 2005 р. – солістка Національної опери України.
На кафедрі працювала в 2000 роки. Викладала постановку голосу.

Добронравова Світлана Альбертівна

Співачка (сопрано). Народна артистка України (1994).
Кавалер ордену княгині Ольги III ступеня (2001).
Народилася 25 березня 1954 р. в м. Таганрог Ростовської обл.
(РФ). Закінчила Ростовський муз.-пед. ін-т (нині Ростовський ін-т
мистецтв) (1982). Солістка Львівського театру опери та балету
(1982–1989), з 1989 р. – солістка Національної опери України.
Учасник європейських музичних оперних фестивалів у Страсбурзі (1983), фестивалів «Інтермузика-95» у Мадриді та Барселоні,
Голландії (1995). Виконала партію Катерини Ізмайлової в опері Д. Шостаковича «Леді
Макбет Мценського повіту» у виставі під керівництвом Мстислава Ростроповича (Мадрид, 2000). Має записи на радіо, телебаченні, записала аудіокасету «Арії з опер Верді» (1996).
На кафедрі викладає постановку голосу, сольний спів.
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Літ.:
536. Іваницька Я. Діамантове сопрано // Театрально-концертний Київ. – 1994. – № 5.
537. Добронравова Світлана Альбертівна // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 211.
538. Жиліна Л. Репетиції почуттів // День. – 1999. – 15 черв. (№ 106).
539. Жиліна Л. Зоряний талант // Дзеркало тижня. – 2001. – 23 серп. (№ 32).
540. Поліщук Т. Три загадки Турандот // День. – 2003. – 18 черв.
541. Варзацька М. А. Добронравова Світлана Альбертівна // Енциклопедія Сучасної України. – К.,
2005. – Т. 4. – С. 124.
542. Кондратюк Т. Рекординг «за сумісництвом» // Музика. – 2005. – № 3.
543. Поліщук Т. З Ізмайловою по життю // День. – 2008. – 1 лют. (№ 18).
544. Добронравова Світлана [Електронний ресурс] // Національна опера України імені Т. Г. Шевченка: солісти опери. – Режим доступу: http://www.opera.com.ua/solisti-operi/. – Назва з екрана.

Єрмакова Світлана Вікторівна

Співачка. У КДіК працювала у 70-80-х рр. Викладала сольний
спів, постановку голосу, ансамбль.

Тв.:
545. Уклад.: Методические указания по постановке голоса для студентов
факультета КПР по специализации «Руководитель самодеятельного академического хора» / КГИК, Каф. хор. дирижирования. – К., 1981. – 37 с. – (В помощь
самостоятельной работе студентов).

Кисла Світлана Вікторівна

Співачка (мецо-сопрано). Заслужена артистка України (2001),
доцент (2006).
Народилася 30 липня 1948 р. на Донбасі. Закінчила КДК
ім. П. І. Чайковського у 1978 р. (кл. нар. артиста СРСР, проф. Л.
А. Руденко). Співала на сцені Дніпропетровського театру опери та
балету, довгий час була провідною солісткою Національної опери
України.
Учасник фестивалів російського оперного мистецтва: Чикаго,
США (1991), Страсбург, Франція (2006), Угорщина (2007).
У КНУКіМ працювала протягом 2009–2012 рр. Викладала постановку голосу та
сольний спів.

Тв.:
546. Святоотецька традиція в етологічному вимірі культури // Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф., 3–4 жовт. 2007 р. – Глухів, 2007. – С. 110–111.
547. Біля витоків музичної освіти // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. : матеріали VІІ
наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 2008 р. – Суми, 2008. – Вип. 1. – С. 119–121.
548. Романс Ю. Шапоріна «Заклинание» в контексті сучасних соціокультурних реалій // Сіверщина в історії України : зб. наук. пр. : матеріали ІХ наук.-практ. конф., м. Глухів, 26–28 трав. 2010
р. / Нац. заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК. – К. : Глухів, 2010. –
Вип. 3. – С. 322–324.
549. Класична музична спадщина у духовному житті сучасного українського суспільства // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки. Серія «Філософські науки». – Луцьк, 2012.
550. Постановка голосу як складова формування педагогічної майстерності // Сіверщина в історії
України: зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Вища педагогічна освіта України: історичний досвід та сучасні євроінтеграіційні процеси», 16–17 лют. 2012 р. / Нац. заповідник «Глухів»,
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Центр пам’яткознавства НАН України, УТОПІК – К. : Глухів, 2012. – Вип. 5.
551. Уклад.: Сольний спів : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне
мистецтво» / М. О. Коваль, С. М. Фіцич, В. І. Федотов, С. В. Кисла, М. В. Нагорний ; М-во культури
України, КНУКіМ. – К., 2012. – 23 с. *
Літ.:
552. Москалец А. «Тайный брак» рождается заново // Зеркало недели. – 2000. – 22 апр. (№16).
553. Москалець О. Улюблену партію Лариси Руденко виконала її учениця // День. – 2001. – 18 січ. (№10).

Коваль Микола Олексійович

Оперний співак, соліст Національної опери України
ім. Т. Г. Шевченка (з 1981). Народний артист України (2001), професор (2012), член Національної Спілки театральних діячів України (1987), почесний член НАН України (2003),
Лауреат Міжнародних конкурсів: оперних співаків ім. С. Крушельницької (Львів, 1991), вокалістів ім. М. Лисенка (Київ, 1985).
Член журі Всеукраїнського вокального конкурсу «Духовні джерела».
Нагороджений «Медаллю Платона» Української Академії Наук (2007).
Народився 1 лютого 1952 р. у с. Оздамічи Столінського р-ну Брестської обл., Білорусь.
У 1981 р. закінчив Московську держ. консерваторію ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артиста СРСР В. Атлантова та проф. Г.Тіца).
Учасник Європейських оперних фестивалів у Вісбадені (1982, 1986), Дрездені
(1987), Парижі (1992), Страсбурзі (1993), Сантандері (1994).
З 1995 р. працює на кафедрі хорового диригування КНУКіМ. Викладає постановку
голосу, сольний спів, методику викладання вокалу.
Має записи на радіо, телебаченні, у фільмі-опера «Ноктюрн» М. Лисенка (режисер
І. Білоусова).

Тв.:
554. Формування системи давньоукраїнського професійного співочого (вокального) виконавства //
Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології Рівнен. держ. гуманіт.
ун-ту. – Рівне, 2010. – Вип. 10, т. 2. – С. 87–93.
555. Виконавська семантика російсько-українського романсу // Наукові записки Тернопільського
нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія «Мистецтвознавство» / редкол. : М. Станкевич, О. Голубець,
Н. Урсу [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 110–114.
556. Духовное пространство Востока в песенном творчестве украинских композиторов // Київське
музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство : зб. наук. пр. / НМАУ ім. П. І. Чайковського,
Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. – К., 2011. – Вип. 38. – С. 254–260.
557. Уклад.: Постановка голосу : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво»
спеціалізації «Хорове диригування» / М-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. хор.
диригування. – К., 2004. – 38 с.
558. Упоряд.: Арії та романси з репертуару Григорія Грицюка / упорядкув., вступ. ст. М. О. Коваля. –
К. : Муз. Україна, 2006. – 72 с.
Див. № 207, 551.
Літ.:
559. Коваль Микола Олексійович // Лисенко І. Словник співаків України. – К., 1997. – С. 137.
560. Коваль Микола [Електронний ресурс] // Національна опера України ім. Т. Шевченка: солісти
опери. – Режим доступу: http://www.opera.com.ua/solisti-operi/staff-61/. – Назва з екрана.
561. Коваль Микола Олексійович [Електронний ресурс] // Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників. – Режим доступу: http://ex-submariners.org.ua/personalii/328-koval-mikola-oleksijovich-. – Назва з екрана.
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Кривова Ніна Олександрівна
Співачка.
Народилася 28 серпня 1924 р.
На кафедрі хорового диригування КДІК працювала у 1970–
1980-х роках. Викладала постановку голосу.

Пелих Наталія Іванівна

Співачка (сопрано). Заслужена артистка України (2007), провідна солістка Київського академічного муніципального оперного театру для дітей та юнацтва.
Лауреат Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХХІ ст» (2 премія, 2004). Дипломант 1 Міжнародного конкурсу камерних співаків
ім. Б. Гмирі та лауреат 1 спец. премії фонду Б. Гмирі (2004).
Народилася 12 серпня 1971 р. на Київщині. У 1995 р. закінчила
КДІК (кл. хорового диригування, народний хор). Протягом 1995–
1999 рр. – солістка НАЗ народного хору ім. Г. Верьовки. З 1999 по 2003 рр. – студентка НАМУ ім. П. І. Чайковського (кл. доцента З. П. Бузини). З 2000 р. – солістка
Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.
Гастролювала у Польщі, Німеччині та ін. країнах Європи. Має фондові записи українських пісень та романсів з народним оркестром Національної радіокомпанії (диригент С. Литвиненко).
Працювала на кафедрі хорового диригування у 2010–2012 р. Викладала сольний спів.
Літ.:
562. Найдюк О. Консерваторія прозріла. У музичній академії випустили виставу про сліпу принцесу
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kreschatic.kiev.ua/print/art/1196028533.html. – Назва
з екрана.
563. Хто стане спадкоємцем Гмирі? // День. – 2008. – 16 жовт. – С. 1.
564. Жукова О. У Києві дебютував Міжнародний конкурс вокалістів імені великого співака //
День. – 2004. – 8 груд. – С. 5.

Федотов Володимир Іванович

Оперний співак (лірико-драматичний тенор). Народний артист
України (1993), соліст Національної опери України.
Народився 16 березня 1946 р. в с. Березівське Березівського р-ну
(Красноярський край, РФ).
Освіту здобув у Львівській консерваторії (1974), клас проф. Павла Кармалюка. Стажувався в Італії в Міланському театрі «Ля Скала» (1972–1976 рр.). Має понад 60 партій тенорового репертуару.
З 2005 р. працює на кафедрі хорового диригування КНУКіМ.
Викладає постановку голосу та сольний спів.

Тв.:
Див. № 207, 551.
Літ.:
565. Палажченко В. Дороги Володимира Федотова // Прапор комунізму. – 1981. – 9 черв.
566. Сатаева Т. Так рождается образ // Комсомольское знамя. – 1981. – 15 марта.
567. Федотов Володимир Іванович // Лисенко І. Словник співаків України. – К., 1997. – С. 309–310.
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568. Федотов Володимир Іванович // Мистецтво України : біогр довід. – К., 1997. – С. 603.
569. Федотов Володимир Іванович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: http://
uk.wikipedia.org/wiki/Федотов_Володимир_Іванович. – Назва з екрана.

Фіцич Степан Миколайович

Оперний співак (тенор). Народний артист України (1993), соліст Національної опери України (з 1978 р.).
Лауреат VIII Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків (1984, Софія, ІІI премія).
Народився 1 червня 1951 р. в с. Нижній Березів, Кочівського р-ну, Івано-Франківської обл. Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка (1978, кл. проф. Павла Кармалюка). В студентські роки почав працювати у Львівському оперному театрі.
Гастролював у Франції, Німеччині, Канаді, США, Швейцарії, Бельгії, Болгарії,
Польщі та інших країнах.
На кафедрі хорового диригування викладає постановку голосу, сольний спів, вокальний ансамбль.

Тв.:
570. Уклад.: Постановка голосу : робоча програма для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво»,
спеціалізації «Хорове диригування» / М-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. хорового диригування. – К., 2004. – 38 с.
571. Уклад.: Сольний спів : робоча програма для студентів спец. 7.020205 «Музичне мистецтво»,
спеціалізації «Хорове диригування» / Мін-во культури і мистецтв, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. хор.
диригування. – К., 2004. – 22 с.
Див. № 207, 551.
Літ.:
572. Фіцич Степан Миколайович // Лисенко І. Словник співаків України. – К., 1997. – С. 310–311.
573. Фіцич Степан Миколайович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 606.
574. Провідний тенор Національної опери – Степан Фіцич // Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who-is-who.ua/main/
bookmaket/xxif/3/33.html. – Назва з екрана.
575. Фіцич Степан Миколайович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki/Фіцич_Степан_Миколайович. – Назва з екрана.

Юрченко Людмила Володимирівна

Співачка (меццо-сопрано). Народна артистка УРСР (1982).
Лауреат Всесоюз. конкурсу вокалістів ім. Глінки у Вільнюсі
(1971, III премія), Міжнар. конкурсу вокалістів ім. М. Казальс в
Барселоні (1975, І премія), Нац. премії України ім. Т. Шевченка
(2004).
Нагороджена Орденом княгині Ольги III ст. (2001).
Народилася 14 березня1943 р. в м. Харків. Закінчила КДК
ім. П. І. Чайковського (1964–1969; кл. Р. Разумової). З 1969 р. –
солістка Київ. театр опери та балету. Відома також як камерна співачка.
На кафедрі працювала у 2000-х роках. Викладала постановку голосу.
Літ.:
576. Юрченко Людмила Володимирівна // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 670.
577. Юрченко Людмила Володимирівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: http://
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uk.wikipedia.org/wiki/Юрченко_Людмила_Володимирівна. – Назва з екрана.
578. Юрченко Людмила Володимирівна [Електронний ресурс] // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://knpu.gov.ua/content/yurchenko-lyudmilavolodimirivna. – Назва з екрана.

Яценко Оксана Володимирівна

Оперна співачка (сопрано). Заслужена артистка України, солістка Національної опери України, доцент кафедри хорового
диригування.
Народилася в 1953 році.
На кафедрі хорового диригування викладала протягом 2002–
2009 рр. постановку голосу, сольний спів.
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КОНЦЕРТМЕЙСТЕРИ
Бондаренко Андрій Ігорович

Провідний концертмейстер академічного студентського хору
«ANIMA».
Член НСКУ (2000), член ГО «Вікімедіа Україна» (співзасновник,
у 2009–2010 – голова правління).
Переможець дитячого республіканського конкурсу композиторів (1987). Дипломант конкурсу композиторів ім. Мар’яна та Іванни Коць (Київ, 1994), конкурсу юних піаністів ім. М. Рахманінова
(Тамбов, 1996), конкурсу ім. В. Горовиця (1997 р.). Призер Міжнародного конкурсу
«Створення камерної опери на біблійний сюжет» (Санкт-Петербург, 2003).
Народився 22 червня1978 р. в Броварах Київської обл. З 1989 по 1996 рр. навчався у КССМШ ім. М. Лисенко як піаніст. Протягом 1996–2000 рр. навчався у НМАУ
ім. П. І. Чайковського за фахом фортепіано (кл. проф. В. О. Козлова) і композиція (кл.
проф. І. Ф. Карабиця). Пройшов майстер-класи: «Техніка на компонирање» (Македонія, 1999р.), «Avantgardescwaz» (Австрія, 2000р.).
У КНУКіМ працює з 2001 року. У 2000–2003 рр. навчався в асистентурі-стажуванні при НМАУ як піаніст. У 2004 р. – стипендіат програми «Gaude Polonia» (Польща),
в рамках якої проходив стажування у м. Катовіце як композитор.

Тв.:
579. Музична інформатика : навч. посіб. / А. І. Бондаренко, В. Д. Шульгіна. – К. : НАКККІМ, 2011. – 190 с.
580. Нотні редактори Finale та Sibelius. Досвід порівняння // Мистецтвознавчі записки : зб. наук.
пр. – К., 2006 – С. 66–74.
581. До проблеми взаємодії музики різних типів. Спільні риси творчості В. Сильвестрова та музичного напрямку Ембієнт // Музика в інформаційному суспільстві : зб. наук. ст. – К., 2008. – С. 76–86.
582. Вікіпедія як дзеркало та інструмент популярності музикантів // Діяльність продюсера в культурному просторі України ХХІ століття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 квіт.
2010 р. / НАКККіМ. – К., 2010. – С. 53–57.
583. Укладання репертуарних збірників для учнів ДМШ на сучасному етапі: задачі та рекомендації
// Мистецька освіта XXI століття: теорія і практика : зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, 27–28 жовт.
2009 р. / НАКККіМ. – К., 2010. – С. 215–216.
584. До проблеми термінології у класифікації популярної музики за жанрами, стилями та напрямками // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 19.
585. Упоряд.: Бортнянський Д. Сокіл : опера, клавір [ноти і текст] / Дмитро Бортнянський ; лібр.
Ф. Г. Лаферм’єра, перекл., літ. ред. і післямова М. Стріхи, передм. Г. Ганзбурга. – К. : Дрогобич : Вид.
Святослав Сурма, 2012. – 218 с.

Виноградча Діна Володимирівна

Провідний концертмейстер. Лауреат республіканських конкурсів
«камерних ансамблів» м. Одеса 1984 рік. Як концертмейстер брала
участь у міжнародному конкурсі «Мистецтво XXI століття» (2004 р).
Народилася 8 жовтня 1964 р. в м. Запоріжжя. Закінчила КДК
ім. П. І. Чайковського у 1990 р.
З 1989 р. працює на кафедрі хорового диригування у класах
М. Ю. Хардаєва, О. К. Валахової, С. Є. Павлюченко, В. В. Шевченко, В. П. Скоромного, Н. М. Кречко, А. М. Карпінця, Н. І. Нарожної. Паралельно
працювала в Київському училищі культури (1990-ті роки).
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Комаренко Наталія Михайлівна

Провідний концертмейстер.
Дипломант міжнародного конкурсу (м. Брашов, Румунія, 1996 р.).
Дипломи концертмейстера Всеукраїнського юнацького фестивалю
«Духовні джерела» (2006, 2008) Має подяки Всеукраїнського конкурсу «Класичний меридіан» (2010, 2011) Як концертмейстер брала
участь у Міжнародному конкурсі «Мистецтво XXI століття».
Народилася 1 березня 1952 р. в м. Київ. Закінчила КДК
ім. П. І. Чайковського у 1978 р. (кл. проф. М. Б. Степаненка). У 1978–1981 рр. – викладач
Рівненського муз. училища.
У КДІК працює з 1981року. На кафедрі хорового диригування працювала у класах
Б. Б. Антківа, В. Г. Антонюк, М. А. Бердєннікова, Г. Т. Коваленко, М.О. Коваля, Д. В. Радика, І. В. Тилика, Л. О. Незовибатько, М. С. Юрченка.

Лебедкіна Ірина Євгенівна

Провідний концертмейстер.
Народилася 8 грудня 1956 р. У 1981 р. закінчила КДК ім. П. І. Чайковського (клас Є. А. Ржанова).
На кафедрі хорового диригування КДІК працює з 1981 р. Працювала у класах А. Ц. Мархлєвського, В. О. Тищенка, Н. П. Орлової,
Т. І. Малицької, Н. О. Кривової, В. І. Федотова.

Поляшова Марія Олександрівна

Провідний концертмейстер.
Лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів «Мистецтво ХХI сторіччя» Ворзель, Україна, 2006 (3 премія).
Народилась 1 липня 1972 р. в м. Ухта Ухтинського р-ну (республіка Комі, РФ).
У 1991 р. закінчила Дніпропетровське держ. муз. училище
ім. М. І. Глінки по класу фортепіано. У 1996 р. – НМАУ ім. П. І. Чайковського. Паралельно з навчанням працювала у КНУКіМ на ф-ті Музичного мистецтва на посаді концертмейстера в класах В. Б. Гнєдаша, В. А. Жадько, І. К. Носальского, А. І. Гребенюк.
В даний час працює у класах С. А. Добронравової, С. М. Фіцича, М. М. Гобдича.
Як концертмейстер брала участь у VІ Міжнародному конкурсі молодих оперних
співаків (Санкт-Петербург, Росія), культурний центр Олени Образцової, 2007 р.

Методички кафедри (без зазначення укладачів)
586. Методичні розробки по написанню курсових робіт та їх тематика з курсу «Хорознавство та
методика роботи з самодіяльним хором» : для студ. ІІІ курсу (стаціонар) диригент.-хор. спец., ф-ту
КОР / КДІК, Каф. хор. диригування. – К., 1981. – 28 с.
587. Методические рекомендации по курсу «Постановка голоса» : для студ. ф-та КПР по спец. «Руководитель самодеят. академ. хора» / М-во культуры УССР, КГИК, Каф. хор. дирижирования. – К., 1984. – 45 с.
588. Методичні рекомендації з спецкурсу «Методика дитячого хорового виховання і навчання» :
для студ. ІІІ курсу спец. «Академічний хоровий спів» : (на допомогу самостійній роботі) / КДІК, Каф.
хор. диригування. – К., 1994. – 8 с.
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Наукова школа
Хочеш бути розумним, навчися розумно запитувати, уважно слухати,
спокійно відповідати і переставати говорити, коли немає що сказати
І. Лафатер

589. Алейников М. М. Развитие музыкально-творческих способностей младших
школьников в игровой деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / М. М. Алейников ; науч. рук. Г. М. Загадарчук ; офиц. оппоненты: Г. Н. Падалка, Н. И. Нарожная ;
КГИК, ИПКРК. – К., 1995. – 175 л. – Библиогр.: с. 155–175.
590. Алєйніков М. М. Розвиток музично-творчих здібностей молодших школярів у ігровій діяльності (на матеріалі дитячих музичних шкіл та музичних студій) :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та
методика навчання (з галузей знань)» / М. М. Алєйніков ; наук. кер. Г. М. Загадарчук ;
офіц. опонентии: Г. М. Падалка, Н. І. Нарожна ; КДІК, ІПКПК. – К., 1995. – 27 с.
591. Болгарський Д. А. Києво-Печерський розспів як церковно-співочий феномен
української культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. :
[спец.] 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Д. А. Болгарський ; наук. кер. А. П. Лащенко ; офіц. опоненти: Н. С. Серьогіна, І. О. Чижик ; НМАУ ім. П. І. Чайковського,
Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – К., 2002. – 21 с.
592. Васюта О. П. Музичне життя Чернігівщини XVIII–XIX століть : (Загальні закономірності та регіональні особливості) : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / О. П. Васюта ; наук. кер. А. П. Лащенко ; офіц. опоненти: В. І. Рожок, Ю. Л. Афанасьєв ; КДУКіМ,
Одес. держ. консерваторія ім. А. В. Нежданової. – К., 1998. – 198 с. – Бібліогр.: с. 181–198.
593. Васюта О. П. Музичне життя Чернігівщини XVIII–XIX століть : (Загальні
закономірності та регіональні особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.01 «Теорія та історія культури» / О. П. Васюта ;
наук. кер. А. П. Лащенко ; офіц. опоненти: В. І. Рожок, Ю. Л. Афанасьєв ; КДУКіМ,
Одес. держ. консерваторія ім. А. В. Нежданової. – К., 1998. – 15 с.
594. Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Н. Є. Гребенюк ; наук. консультант А. П. Лащенко, офіц. опоненти: А. С. Яковлева, М. А. Давидов ;
НМАУ ім. П. І. Чайковського, Одес. держ. консерваторія ім. А. В. Нежданової. – К.,
2000. – 39 с.
595. Дедусенко Ж. В. Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.01 «Теорія
та історія культури» / Ж. В. Дедусенко ; наук. кер. А. П. Лащенко ; офіц. опоненти:
А. І. Муха, Т. О. Рощина ; НМАУ ім. П. І. Чайковського, Одес. держ. консерваторія ім.
А. В. Нежданової. – К., 2002. – 20 с.
596. Зваричук Ж. Й. Богослужбове хорове виконавство Галичини XIX століття :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Ж. Й. Зваричук ; наук. кер.: А. П. Лащенко, Н. О. Костюк ; офіц.
опоненти: Л. О. Кияновська, Н. А. Толошняк ; ІМФЕ НАН України. – К., 2009. – 19 с.
597. Ковалик П. А. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду
Київської хорової школи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / П. А. Ковалик ; наук. кер. А. П. Лащенко ; фіц. опоненти: В. Ф. Іванов, М. А. Давидов ; НМАУ ім. П. І. Чайковського, Харк.
держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – К., 2002. – 18 с.
598. Лисюк Ю. С. Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /
Ю. С. Лисюк ; наук. кер. О. М. Олексюк ; офіц. опоненти: Б. А. Брилін, Л. В. Остапенко ;
КНУКіМ, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К., 2007. – 204 с. – Бібліогр.: с. 187–204.
599. Лисюк Ю. С. Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх
музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. на
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (з
галузей знань)» / Ю. С. Лисюк ; наук. кер. О. М. Олексюк, офіц. опоненти: Б. А. Брилін,
Л. В. Остапенко ; КНУКіМ, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К., 2007. – 20 с.
600. Середенко А. М. Камерно-інструментальна творчість К. Шимановського (до
проблеми індивідуального стилю композитора) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / А. М. Середенко ;
наук. кер. А. П. Лащенко ; офіц. опоненти: В. Г. Москаленко, О. В. Сердюк ; НМАУ
ім. П. І. Чайковського, Одес. держ. консерваторія ім. А. В. Нежданової. – К., 2001. – 16 с.
601. Слободніченко Д. О. Формування навичок читання з листа хорових партитур у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв : дис. канд. пед. наук :
13.00.02 / Д. О. Слободніченко ; наук. кер. Н. В. Коваленко ; офіц. опоненти: Б. А. Брилін, Л. В. Остапенко ; КНУКіМ. – К., 2008. – 235 с. – Бібліогр.: с. 170–193.
602. Слободніченко Д. О. Формування навичок читання з листа хорових партитур
у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (з галузей
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Л. В. Остапенко ; КНУКіМ. – К., 2008. – 19 с.
603. Терещенко-Кайдан Л. В. Ірмолой Гаврила Головні – унікальна пам’ятка
української церковно-співацької культури XVII–XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Л. В. Терещенко-Кайдан ; наук. кер. М. С. Юрченко ; офіц. опоненти: І. С. Драч, О. Ю. Шевчук ; ІМФЕ НАН України. – К., 2009. – 19 с.
604. Халєєва О. В. Мотет у європейській музичній практиці: шляхи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 «Музичне
мистецтво» / О. В. Халєєва ; наук. кер. Н. Є. Гребенюк ; офіц. опоненти: А. П. Лащенко,
О. В. Сердюк ; Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Х., 2007. – 16 с.
605. Хоу Цзянь. Художній світ китайської народної опери: діалог культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 «Теорія та
історія культури» / Хоу Цзянь ; наук. кер. В. Г. Антонюк ; офіц. опоненти: О. Г. Стахевич, О. А. Наумова ; НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2010. – 18 с.
606. Шорошева Л. О. Феномен кобзи в системі академічного народно-інструментального мистецтва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.: [спец.] 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Л. О. Шорошева ; наук. кер. В. Г. Антонюк;
офіц. опоненти: В. Д. Шульгіна, В. Г. Сумарокова ; НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К.,
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ДИСКОГРАФІЯ
ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ

Велич деяких справ є не стільки в розмірах, скільки у їх своєчасності
Сенека

607. Student’s Choir of choral conducting department of Kyiv national University of
culture and art ANIMA = Хор студентів кафедри хорового диригування КНУКіМ
ANIMA [Електронний ресурс] / Conductor is Nataliya Krechko. – Електрон. дан. – К.,
2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb
RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.

608. Хор студентів Київського національного університету культури і мистецтв //
«Київ Музик Фест 2011» [Електронний ресурс] : ХХVІІ Міжнар. фестиваль : Хоровий
концерт 01.10.11 / Нац. Акад. мистецтв України. – Електрон. дан. – К., 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера.

609. Nynie otpuszczajeszi [Електронний ресурс]: XXVI Midnarodawy Festiwal Muzyki
Cerkiewnej-Hajnowka 2007 / Fundcja «Muzyka Cerkiewna». – Електрон. дан. – [Б.м.], 2007. –
1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з контейнера. – Виступ студентського хору ANIMA.
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ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ТВОРЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Найкращий оратор у світі – успіх
Наполеон І

1999
610. Глаголев А. Страна немых. Научить Украину музыкальной лексике ХХ столетия
пытается дирижер Владимир Рунчак // Столичные новости. – 1999. – 23–30 нояб. – С. 21.
2007
611. Інформація про хор студентів кафедри хорового диригування КНУКіМ «АНІМА» //
Золота Фортуна : гром.-політ. інформ.-публіцист. ілюстр. журнал / Генер. дирекція Міжнар.
академ. рейтингу «Золота Фортуна». – К., 2007. – С. 183.
2008
612. Інформація про хор студентів кафедри хорового диригування КНУКіМ «АНІМА» //
Золота Фортуна : гром.-політ. інформ.-публіцист. ілюстр. журнал / Генер. дирекція Міжнар.
академ. рейтингу «Золота Фортуна». – К., 2008. – С. 231.
613. Чтоб Украине так жилось, как пелось : интерв’ю с главой Генеральной дирекции Междунар. академии рейтингових технологий и социологии «Золотая Фортуна»
Дмитрием Акимовым // Инвест-Украина. – 2008. – № 3 (34). – С. 93–95.
Веб-бібліографія
614. «ANIMA» – найталановитіший академічний хор студентів України! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/anima-naytalanovitishiyakademichniy-hor-studentiv-ukrayini/. – Назва з екрана.
615. Відлуння «Франкофонії» [Електронний ресурс] : [студ. хор «ANIMA»]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/vidlunnya-frankofoniyi/. – Назва з екрана.
616. Кафедра фольклористики, народнопісенного виконавства та хорового мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/institut-mistetstv/
fakultet-muzichnogo-mistetstva/kafedra-folkloristiki-narodnopisennogo-vikonavstva-tahorovogo-mistetstva/. – Назва з екрана.
617. Михайло Петрович Гринишин: «Щоб Ви дожили до моїх літ, а я це бачив!»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/mihaylo-petrovichgrinishin-shhob-vi-dozhili-do-moyih-lit-a-ya-tse-bachiv/. – Назва з екрана.
618. Незабутня мелодійність та потужність звучання академічного хору студентів «ANIMA» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/
nezabutnya-melodiynist-ta-potuzhnist-zvuchannya-akademichnogo-horu-studentiv-anima/. –
Назва з екрана.
619. Хор «ANIMA» взяв участь у концерті Енніо Морріконе [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/hor-anima-vzyav-uchast-u-kontserti-enniomorrikone/. – Назва з екрана.
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Алфавітний покажчик осіб включенх
до бібліографічного посібника
Авдієвський Анатолій Тимофійович 39
Антків Зиновій-Богдан Богданович 40
Антонюк Валентина Геніївна 76
Берденніков Михайло Андрійович 41
Бондаренко Андрій Ігорович 84
Бондарець-Незовибатько Лідія
Олександрівна 42
Бухонська Лариса Володимирівна 42
Виноградча Діна Володимирівна 84
Гамкало Іван-Ярослав Дмитрович 43
Гобдич Микола Миколайович 46
Гончарова Наталія Василівна 47
Гончарук Олена Миколаївна 78
Гринишин Михайло Петрович 47
Добронравова Світлана Альбертівна 78
Дущенко Галина Андріївна 49
Єрмакова Світлана Вікторівна 79
Ізбіцька Надія Геннадіївна 49
Карпінець Андрій Михайлович 49
Кисла Світлана Вікторівна 79
Коваленко Галина Трофимівна 50
Коваль Микола Олексійович 80
Комаренко Наталія Михайлівна 85
Копосов Микола Глібович 50
Котенко Сергій Костянтинович 50
Кречко Наталія Михайлівна 51
Кривова Ніна Олександрівна 81
Лащенко Анатолій Петрович 53
Лебедкіна Ірина Євгенівна 85
Лисенко Микола Віталійович 54
Малицька Тетяна Іванівна 55
Мархлевський Анатолій Цирільович 56
Нарожна Надія Іванівна 57
Орлова Нонна Петрівна 59
Остапенко Лариса Вікторівна 60
Охранчук Оксана Теофілівна 61
Пелих Наталія Іванівна 81
Пікульський Михайло Святославович 64
Поляшова Марія Олександрівна 85

96

Радик Дмитро Васильович 64
Савчук Андрій Євгенович 67
Саприкіна-Пиріг Інна Іванівна 67
Семенчук Анатолій Леонідович 68
Скоромний Віктор Петрович 68
Сорокопуд Григорій Григорович 69
Терещенко Іраїда Олександрівна 69
Тилик Володимир Володимирович 70
Тилик Ігор Володимирович 71
Тищенко Василь Олександрович 72
Томашевський Ігор Валеріанович 73
Федотов Володимир Іванович 81
Фіцич Степан Миколайович 82
Юрченко Людмила Володимирівна 82
Юрченко Мстислав Сергійович 73
Яценко Оксана Володимирівна 83

Алфавітний покажчик назв окремих видань
викладачів кафедри
Академія музичної еліти України. Історія та сучасність 221
Андрій Проценко. Життєпис 70
Арканове коло 144
Батьківські луки 471
Виконавські форми сольного співу: до питання виховання різнопрофільних
співацьких особистостей 477
Вокальна педагогіка (сольний спів) 483
Голос горлиці 472
З історії київської хорової школи 222
Звукове мовлення в народно-побутовому вжиткові українців : нариси з етнології 474
Згадуючи батька... 484
Золоті ворота 432
Золоті сторінки української культури 71
Історія вітчизняного хорового виконавства 57
Колискова для тебе 475
Методика удосконалення вокально-хорової техніки та якості хорової звучності 365
Музична дидактика в структурі диригентської освітньо-професійної діяльності 364
Музична інформатика 579
Пісенно-фольклорні витоки українського вокального мистецтва 478
План написання анотацій та аналізу хорового твору 252
Постановка голосу 481
Практичні основи роботи в хоровому класі 253
Праця хормейстера над твором a cappella 143
Радуйтесь Карпати 142
Співає гуцульський ансамбль 141
Традиції української вокальної школи: Микола Кондратюк 476
Украинская вокальная школа: этнокультурологический аспект 482
Українська вокальна школа: етнокульторологічний аспект 479
Українська духовна музика 20-х років ХХ ст. 454
Формування української вокальної школи: історико-культурний аспект 480
Хоровая культура: аспекты изучения и развития 220
Хорове диригування 287
Хрестоматія з хорового диригування 288
Чистий четвер 473
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Іменний покажчик
Авдієвський А. (5), (8), (12), (15–19),
			
(20–30)
Акимов Д. 216–217, 613
Алейников М. М. 589–590
Андрійчук П. 175
Антків Б.Б. (32), (34), (37–39), (41–42)
Антонович М.
(94), (97)
Антонюк В. Г. (511), (515–516), (518–
519), (522–523), (525), (529), (531), (533),
(535), 605–606
Антонюк Валерій (533)
Афанасьєв Ю. Л. 592–593
Афоніна А. 9
Байко М. (114)
Бах І. С. (46), 49
Безгін І. Д. 71
Бенч О. 341
Берденников М. А. (52–53), (366)
Березовский М. (453), (455), 460, 464
Білан А. 122
Богуцький Ю. П. 71
Бойченко В. 526, 528
Болгарський Д. А. 591
Бондаренко А. І. 579
Бортнянський Д. (456), 585
Брагінський Л. М. (89)
Брилін Б. А. 598–599, 601–602
Буймістор В. 517
Бурбан М. 250
Бухонська Л. В. (65), (67), (69)
Валдаєва Н. 380
Варзацька М. А. 541
Васюта О. 240
Васюта О. П. 592–593
Ведель А. (440–441), (443–448)
Венедиктов Л. (214)
Вербицький М. 131
Вериківський М. (98)
Влад М. 144 (ред)
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Власенко А. 245
Войцехівський Б. 533–534
Гайворонская А. 413
Галущинський М. (339–340), (342),
(360–362)
Гамкало І. Д. 53, 70 (упоряд.), 71, 113
(уклад.), (115–117), (120–122), (124–126),
(128–129), 174
Ганзбург Г. 585
Герасимова-Персидская Н. А. 46 (сост.)
Гете І. (428)
Глаголев А. 610
Гмиря Б. Р. (100), (563)
Гнидь Б. П. 452, 520–521
Гобдич М. М. (135), (138–139)
Головащенко М. 10, 20
Головня Гаврило (603)
Голубець О. 555 (редкол.)
Гора Б. 416
Горбенко С. 26
Гордійчук М. 5, 11
Городовенко Н. (229), (231)
Гошуляк Йосип (112)
Грабовський Л. 390–391
Гребенюк Н. Є. 594, 604
Гринишин М. П. 141, 158 (упоряд.),
162–164 (уклад.), (167–168), (171–180),
(199), 255 (упоряд.), 280–282 (уклад.),
(617)
Гринів О. 127
Грицюк Григорій (558)
Губко О. 515, 523
Гусев В. 381, 396
Давидов М. А. 524, 594, 597
Дедусенко Ж. В. 595
Дилецький М. 130
Дичко Л. 42, 397
Дмитренко В. 383
Добровольский Л. 419

Добронравова С. А. (537), (541), (544)
Драч І. С. 603
Дуда І. 38
Єфімов О. 123
Жиліна Л. 538–539
Жукова О. 564
Журавлева Е. 212
Загадарчук Г. М. 589–590
Загайкевич М. (105)
Затварська Р. 154–155
Зваричук Ж. Й. 596
Зінич О. 406
Зінченко Н. 24, 27–29, 63
Златоуст І. (449)
Иконникова С. Н. 258
Іваницька Я. 536
Іванов В. Ф. 530, 597
Кавунник О. 529, 532
Кагарлицький М. 508
Калинець Л. 115
Карпун А. Л. 19
Качкан В. 6
Кирейко В. 525
Кисла С. В. 551 (уклад.)
Кияновська Л. О. 596
Кім І. 246
Климків В. (409)
Климчук О. 2
Коваленко Н. В. 601–602
Ковалик П. А. 597
Коваль М. О. 207(уклад.), 551(уклад.),
558 (упоряд.), (559–561)
Колесник В. А. (93)
Колесник-Ратушна Г. (96)
Колесса М. Ф. (95), (99)
Кондратюк М. К. (476), (493), (495)
Кондратюк Т. 542
Конькова Г. В. 65, 519
Король Л. 384
Коскін В. 176
Костюк Н. О. 64, 409, 596

Котко С. 134
Красавцев Б. 246
Красовська О. 14
Кремінь Д. 509
Кречко М. (196), (198), (200)
Кречко Н. М. 207 (уклад.), (213), (607)
Крушельницька С. (156)
Кубик М. І. 141
Кудрицкая Р. 382
Кузик В. 59
Кузнецов А. 512
Кузнєцова К. 421
Курач Ю. 43
Кураш Орест (111)
Кушнір Л. 177
Ларіонов П. 36
Лассо О. 50
Лаферм’єр Ф. Г. 585
Лацанич Ігор (108), (110)
Лащенко А. П. 68, 170, 221(упоряд.),
(237–242), 252, 591–597, 600, 604
Лащенко О. 239
Летичевська О. 60, 411
Лизун І. 410
Лисенко І. 516, 535, 559, 567
Лисенко М. В. (244–246)
Лисенко М. 462
Лисогурська Л. 510
Лисюк Ю. С. 598–599
Лісецький С. 213
Ліхтман З. Ю. (491)
Лобанова Л. (499)
Лозовий В. 422
Луців В. 117
Людкевич С. (107), (114)
Люріна Т. 514
Лятошинський Б. (182), (219)
Майба Л. 171
Малицька Т. І. (251)
Маліченко М. 393
Мариківський Є. І. (77)
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Мархлевський А. Ц. 252, (256–257)
Масол Л. М. 310–311
Медникова З. 506
Мельник М. 66
Митницький Е. 98
Михайленко А. 21
Морозова Л. 417
Морріконе Енніо (619)
Москаленко В. Г. 600
Москалец А. 552
Москалець О. 428, 553
Муравський П. (341)
Муратова В. 118, 400
Мустафаєв Фемій (489)
Муха А. І. 23, 39, 173, 437, 595
Нагорний М. В. 551 (уклад.)
Найдюк О. 562
Нарожна Н. І. 162–164 (уклад.), 589–590
Нарожная Н. И. 269–282, 271
Наумова О. А. 605
Невінчаний Б. 513
Некрасова М. 389
Немкович О. М. 124
Непосєдова О. 98
Обух Д. 518
Олексюк О. М. 598–599
Онуфрів М. 112 (упоряд.)
Остапенко Л. В. 598–599, 601–602
Остаповець Г. 243
Охранчук О. (361)
Павлишин С. 07 (ред. –упоряд.)
Падалка Г. Н. 589–590
Палажченко В. 565
Палестрина Д. (45), (48)
Панчук І. 40
Пархоменко Л. А. 62, 219, 398
Пекалицький С. 133
Петрик В. (154)
Петров І. 394
Пилипчак М. 7
Пинковская-Свято М. 41
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Пирогов С. 408
Поліщук Т. 540, 543
Полковенко Т. 522
Поплавський М. М. 310–311
Проценко А. (70)
Проценко Л. А. 70 (упоряд.)
Радик Д. В. 162–163 (уклад.), 280–281
(уклад.), 365, (414), (420)
Родина Г. 468
Рожок В. І. 592–593
Ростовський Димитрій (Данило Туптало)
(546)
Ростовський О. Я. 310–311
Рощина Т. О. 595
Рубчакова К. (337)
Руденко Лариса (553)
Рунчак Владимир (610)
Савчук А. Є. 423
Савчук Є. Г. (230), (234), 365
Сатаева Т. 566
Семенко Н. 404
Семенчук А. Л. (426)
Сергеєва Л. 386
Сердюк О. В. 600, 604
Середенко А. М. 600
Серьогіна Н. С. 591
Сильвестров В. (581)
Симеонов Константин (92)
Сікорська І. 31, 214, 402, 436, 527
Скоромний В. П. 427
Слободніченко Д. О. 601–602
Соколов В. Г. 219
Соколова С. 178
Стадник М. 120
Стадник Н. 140, 407
Станішевський Ю. 4, 125
Станкевич М. 555 (редкол.)
Станкович Є. (102)
Стасюк Р. 172
Стах В. 415
Стахевич О. Г. 605

Стельмашенко О. 3
Степаненко Г. 401
Степанченко Г. 13, 15–17, 22, 33, 37,
135–138
Стеценко К. 463
Сторчак Ю. 417
Стріха М. 585 (літ. ред.)
Сумарокова В. Г. 606
Сюта Б. 403
Терещенко А. 61, 405
Терещенко І. О. 268, 271
Терещенко-Кайдан Л. В. 603
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Тольба В. 82, 104
Туркевич В. 126
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Урсу Н. 555
Федотов В. І. 207 (уклад.), 551 (уклад.),
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Фіцич С. М. 207 (уклад.), 551 (уклад.),
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Список скорочень
АПНУ
– Академія педагогічних наук України
ДАКККіМ – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
ДЗУНХ
– Державний заслужений український народний хор
ІМФЕ НАНУ – Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії
		
ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України
ИИФЭ
– Институт искусствоведения, фольклора и этнографии
ІПКПК
– Інститут підвищення кваліфікації працівників культури
ИПКРК
– Институт повышения квалификации работников культуры
КДІК 		
– Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука
КДК 		
– Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського
КНУ 		
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КНУКіМ
– Київський національний університет культури і мистецтв
– Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім. М. В. Лисенка
КССМШ
– Київський університет ім. Бориса Грінченка
КУ ім. Б. Грінченка
НАКККіМ – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НАМУ
– Національна академія мистецтв України
НВМС
– Національна Всеукраїнська музична спілка
НМАУ
– Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського
НПУ 		
– Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова
НСЖУ
– Національна спілка журналістів України
НСКУ
– Національна спілка композиторів України
НРКУ		
– Національна радіокомпанія України
РДА		
– Районна державна адміністрація
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Світлини на пам’ять

Віддай людині крихітку себе.
За це душа поповнюється світлом
Л. Костенко

Засідання кафедри хорового диригування, 1986 р.

Головує зав. кафедрою, народний артист України, професор М. П. Гринишин.
У першому ряду зліва направо: Г. Т. Коваленко, Н. П. Орлова, О. В. Долгий, А. Ц. Мархлєвський.
2 ряд: О. Т. Охранчук, І.О. Терещенко, доповідає Н. І. Нарожна.
3 ряд: В. В. Шевченко.

Зліва направо: 1 ряд – Г. Т. Коваленко, Н. П. Орлова;
2 ряд – С. У. Забілик, Т. І. Малицька, О. Т. Охранчук, І. О. Терещенко, Н. І. Нарожна;
3 ряд – С. В. Єрмакова, Л. В. Бухонська, С. О. Трофименко, В. В. Шевченко;
4 ряд – Н. О. Кривова, А. П. Лащенко, Л. О. Незовибатько, В. О. Тищенко, Г. А. Дущенко.
Доповідає – М. П. Гринишин.

Зліва направо: 1 ряд - Н. П.Орлова, О. В. Довгий, А. Ц. Мархлевський;
2 ряд – С. У. Забілик, Т. І. Малицька, О. Т. Охранчук, І. О.Терещенко, Н. І. Нарожна;
3 ряд – С. В. Єрмакова, Л. В. Бухонська, С. О. Трофименко, В. В. Шевченко;
4 ряд – Н. О. Кривова, А. П. Лащенко, Л. О. Незовибатько, В. О. Тищенко, Г. А. Дущенко.

Після наукової конференції, ауд. 235

Зліва направо: 1 ряд – Л. В. Бухонська,
2 ряд – Г. Т. Коваленко, Т. І. Малицька, С. В. Єрмакова,
3 ряд – В. О. Тищенко, Н. О. Кривова, Г. А. Дущенко, О. Т. Охранчук, Н. І. Нарожна;
4 ряд - І. О. Терещенко, Л. О. Незовибатько, Н. П. Орлова, В. В. Шевченко,
С. О. Трофименко, Н. Г. Ізбицька.

Випуск студентів-заочного відділення, 1997 р.

У першому ряду: В. О. Тищенко, О. Т. Охранчук, Н. І. Нарожна, Н. В. Коваленко,
С. І. Уланова, М. П. Гринишин, Н. П. Орлова, Г. Т. Коваленко, І. О. Терещенко,
О. В. Аніщенко, Т. І. Малицька, О. В. Долгий, Г. Г. Сорокопуд.

Професорсько-викладацький склад кафедри

2003–2004 навчальний рік

У першому ряду (зліва направо): Л. О. Руднєва (концертмейстер), О. Синенко (асистент),
Д. В. Виноградча (концертмейстер), Н. М. Комаренко (концертмейстер),
С. А. Добронравова, Н. І. Нарожна, Н. М. Кречко, О. В. Яценко, О. М. Гончарук.
стоять: І. В. Тилик, А.М. Карпінець, А. Є. Савчук, В. І. Федотов, М. О. Коваль, А. Л. Семенчук,
Д. В. Радик, І. Є. Лебедкіна (концертмейстер), З. Г. Ткаченко (ст. методист кафедри).
за ними: А.Ц. Мархлєвський, А. І. Бондаренко (концертмейстер).

Державні іспити

1986 р.

1999 р.

2003 р.

2008 р.
Вітання від голови Державної атестаційної комісії, професора НМАУ,
народного артиста України В. М. Здоренка.

Вокальний концерт класу професора М. О. Коваля, 2002 р.

Вітання від зав. кафедрою Д. В. Радика.

Концерт вокальної музики, 2006 р.

Жіночий квартет студентів кафедри

студент 3 курсу С. Борисенко, студентка 3 курсу В. Надточей,
концертмейстер Наталія Комаренко

Хорова студентська академічна капела КДІК ім. О. Є. Корнійчука,
1971–1972 рр.

Художній керівник – А. Ц. Мархлєвський

Жіночий хор КДІК

Палац культури «Україна», 1985 р.
У першому ряду в центрі: М. Гринишин – зав. кафедрою хорового диригування.
У третьому ряду: Т. І. Малицька – гол. диригент хору, О. Т. Охранчук – хормейстер хору.
В центрі - А. Ц. Мархлевський,

Камерний хор «Классік»

Худ. керівник і головний диригент – Д. В. Радик.
Будинок органної та камерної музики, 1998 р.

Курсовий камерний хор «ANIMA»

Худ. керівник і головний диригент – Н. М. Кречко.
АР Крим, Лівадійський палац, 2004 р.

Ансамбль «Ad libitum»

19 червня 2011 р.

Академічний хор студентів КНУКіМ «ANIMA»
після запису компакт диска

Успенський собор Києво-Печерської Лаври, 2007 р.
По боках (зліва направо) хормейстери хору А. М. Карпінець та І. В. Тилик,
в центрі Н. М. Кречко.

XXX Міжнародний конкурс
хорових колективів ім. Георгія Димитрова,
Болгарія, 2008 р.

Виступ академічного хору студентів «ANIMA»
на вечорі, присвяченому 85-річному ювілею Героя України, народного артиста
СРСР, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка,
професора Левка Миколайовича Венедиктова

Колонний зал ім. М. В. Лисенка, 2009 р.
В центрі Н. М. Кречко.

Виступ академічного хору студентів «ANIMA»
на концерті КНУКіМ «Мамо, вічна і кохана»
до Міжнародного дня матері

Міжнародний центр культури і мистецтв «Жовтневий палац», 10 травня 2009 р.

Виступ академічного хору студентів «ANIMA»
на концерті до 196-ї річниці великого Кобзаря –
Шевченківський вечір «Ми – діти твої, Україно!»

10 березня 2010 р.

Виступ академічного хору студентів КНУКіМ «ANIMA»
на XXII Міжнародному фестивалі «Київ Музик Фест’2011»

Національна академія мистецтв України, 2011 р.

Міжнародний проект «Музика з кінофільмів» Енніо Морріконе

Енніо Морріконе та учасники хору «ANIMA» після репетиції

Енніо Морріконе та керівник хору «ANIMA» Наталія Кречко

Національний палац мистецтв «Україна», 20 грудня 2011 р.

Михайло Петрович Гринчишин після концерту
на честь свого ювілею в КНУКіМ
в родинному колі (з дружиною, сином та невісткою)

Грудень 2011 р.

Урочисте закриття Міжнародного фестивалю гітарної музики «Київ – 2012»

Колонний зал ім. М. Лисенка Національної філармонії України, 16 грудня 2012 р.
З гітарою – заслужений артист України Андрій Остапенко

Виступ академічного хору студентів КНУКіМ «ANIMA» на
Міжнародному конкурсі хорових колективів

Концертний зал «Колегіал», м. Невшатель, Швейцарія, 10 серпня 2012 р.

Виступ академічного хору «ANIMA» на звітному концерті кафедри фольклору,
народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ

2012 р.

Київський національний університет культури і мистецтв
Наукова бібліотека

Науково-бібліографічне видання

Серія «Знаменні дати КНУКіМ». Вип. 3
Заснована у 2012 р.

Майстри хорового мистецтва
Біобібліографічний покажчик
Присвячується 45-річчю кафедри хорового диригування КНУКіМ

Укладачі: Олена Олексіївна Скаченко, Наталія Михайлівна Кречко
Бібліографічна редакція: Вероніка Віталіївна Степко,
Галина Олександрівна Стешенко
Відповідальний за випуск Юрій Іванович Горбань
Дизайн і верстку розробила Інна Аркадіївна Кожан

Формат 210х297. Друк офсетний. Наклад 300 прим.
Видавничий центр КНУКІМ

