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Від укладачів  

 

Кафедра фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва – структурний 

підрозділ Інституту мистецтв Київського національного університету культури і 

мистецтв. В даний час до складу кафедри входять три секції: фольклору, 

народнопісенного виконавства (диригентсько-хоровий та сольно-виконавський 

напрямки) та хорового мистецтва. 

Наукова діяльність – один з основних напрямків роботи кафедри. У 

монографіях, навчальних посібниках, наукових статтях, навчально-методичних 

працях професорсько-викладацького складу відображаються результати їх 

наукових та експедиційних досліджень. 

Професорсько-викладацький склад кафедри доклав чимало зусиль для 

становлення українського народного хорового співу та науки фольклористики. У 

різні роки на кафедрі працювали відомі диригенти, співаки, фольклористи, 

інструменталісти: Н. Я. Байко, С. Й. Грица, А. І. Гуменюк, Р. Д. Гусак, 

Є. В. Єфремов, А. І. Іваницький, В. О. Іконник-Захарченко, О. О. Ільченко, 

А. Л. Карпун, М. Д. Кісіль, В. Г. Мартиненко, Н. М. Матвієнко, І. Я. Павленко, 

С. Є. Павлюченко, Л. І. Поривай, В. І. Суржа, М. Ю. Хардаєв, О. Ю. Шевчук та 

інші. 

Дане видання підготовлене до відзначення у 2012 році 40-річчя створення 

кафедри народного хорового співу Київського державного інституту культури 

(нині – Національний університет культури і мистецтв). Автором ідеї і творчим 

організатором підготовки видання є Поліна Григорівна Павлюченко. 

Метою бібліографічного посібника «Об’єднані любов’ю до української 

пісні» є всебічне розкриття наукової і творчої діяльності викладачів кафедри за 40 

років її діяльності (1972–2012 рр.). До покажчика увійшли описи окремих видань, 

публікацій у збірках, періодичних виданнях, виданнях, що продовжуються, 

матеріалах наукових конференцій.  

Біобібліографічний покажчик складається із семи розділів, довідкового 

апарату, додатків, налічує 1399 бібліографічних записів. Нумерація 

бібліографічних записів суцільна. Використано систему посилань: див. №. 

Перший розділ «Вітання ювілярам» містить побажання викладачам і 

студентам кафедри з нагоди 40-річного ювілею від ректора Київського 

національного університету культури і мистецтв, професора Михайла 

Михайловича Поплавського, декана факультету музичного мистецтва, професора 

Надії Богданівни Брояко та випускниці Київського інституту культури імені О. 

Корнійчука, нині – заслуженого журналіста України, генерального директора ДП 

«Національне газетно-журнальне видавництво» Олесі Олександрівни Білаш. 

У другому розділі «Історія та сьогодення» подана інформація про історичні 

етапи розвитку кафедри, сучасний період її діяльності. Розділ містить також 

коротку інформацію про кращих випускників кафедри.  

До третього розділу «Художньо-творча діяльність кафедри» включена 

інформація про студентські творчі колективи. 

Структура четвертого розділу «Основні друковані праці викладачів» 

наступна. Персоналії професорсько-викладацького складу кафедри розподілені за 

5 підрозділами (в алфавітному порядку прізвищ): викладачі музично-

фольклористичних, диригентсько-хорових, вокально-хорових, інструментально-

оркестрових дисциплін, концертмейстери. У межах даних підрозділів матеріал 
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розташований наступним чином: біографічна довідка персоналії, перелік основних 

наукових праць, бібліографія про наукову і творчу діяльність.  

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 науковець (з поміткою 

«Уклад.:», «Упоряд.:»);  

– роботи за редакцією вченого (з поміткою «Ред.:», «Редкол.:»);  

– рецензії (з поміткою «Рец.:»).  

Видання, що на момент підготовки посібника перебували у процесі друку в 

типографії університету позначені астериском*. 

П’ятий  розділ «Наукова школа кафедри» містить бібліографічні описи 

дисертаційних робіт, захищених під науковим керівництвом викладачів кафедри та 

за їх опонуванням.  

У шостому розділі «Дискографія творчих колективів» міститься анотований 

перелік аудіо- та СD-дисків, записаних творчими колективами кафедри. 

До сьомого 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», «Алфавітний покажчик назв локальних електронних 

ресурсів», «Іменний покажчик» (номери позицій, які відносяться до персоналій 

(редакторів, укладачів) подаються у дужках), список скорочень, зміст. 

Відбір матеріалу закінчено у червні 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». Бібліографічний опис електронних 

ресурсів здійснено за ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления». 

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, працівників 

бібліотечних та інформаційних служб, а також буде корисне усім, хто цікавиться 

роботою кафедри фольклору та народнопісенного виконавства Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

Укладачі видання дякують всім, хто допоміг у його створенні. Осібно 

складаємо подяку: 
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Поплавському Михайлу Михайловичу – доктору педагогічних наук, 

професору, ректору КНУКіМ. 

Гусак Раїсі Дмитрівні – заслуженій артистці України, професору кафедри 

фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ. 

Іваницькому Анатолію Івановичу – член-кореспонденту НАН України, 

доктору мистецтвознавства, професору. 

Карпуну Анатолію Лаврентійовичу – кандидату педагогічних наук, 

професору. 

Коропніченко Ганні Миколаївні – старшому викладачу кафедри фольклору, 

народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ. 

Павленку Івану Якимовичу – заслуженому працівнику культури України, 

професору кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Павлюченко Поліні Григорівні – народній артистці України, професору 

кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ. 

Регеші Наталії Леонідівні – заслуженому діячу мистецтв України, завідувачу 

кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ. 

Сінельніковій Валентині Володимирівні – кандидату історичних наук, зав. 

лабораторією кафедри бандури і кобзарського мистецтва, старшому викладачу 

кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ.  

Шевчук Олені Юріївні – кандидату мистецтвознавства, доценту кафедри 

старовинної музики НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
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РІДНА ПІСНЯ 

 

У мене вмить заб'ється в грудях серце, 

Коли до болю щира й чарівна 

Десь наша рідна пісня розіллється 

І жайвором весняним залуна. 

 

Я чую в ній – дзвенять на повний голос 

Мого народу радощі й жалі. 

Я бачу в ній золототканний колос 

Моєї благодатної землі. 

 

В її вінок вплелися кров і сльози, 

І запорожців славних грізна сталь. 

Важкі походи і весняні грози, 

І материнска ласка, і печаль. 

 

В її вінку – і гордий жар калини, 

І сонячних пшениць загуслий сік, 

І слава трудової України, 

Якій не згинути повік. 

 

Дмитро Луценко 
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ювілярам 
 

 

 

 

 

Успіх повинен бути заслуженою  

винагородою за працю 

 
Українська хартія вільної людини 
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Щиро вітаю студентів, випускників та 

професорсько-викладацький склад кафедри 

фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва 

з 40-річним ювілеєм. 

Високо ціную внесок кожного з Вас у справу 

збереження національного культурного надбання, 

унікальної вокальної традиції, популяризації 

народних звичаїв, підтримки талановитої молоді та 

служіння благородній справі єднання суспільства 

навколо неповторного пісенного мистецтва – животворного джерела духовності 

українського народу. 

Завдяки Вашому творчому пошуку, високій професійній майстерності та 

відданості своїй справі кафедра фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва 

Київського національного університету культури і мистецтв багата на великі імена, 

які є окрасою сучасної української культури, на значні досягнення та цінну 

спадщину. 

Бажаю вам невичерпної енергії, нових звершень та перемог задля зміцнення 

авторитету нашої держави у світовому співтоваристві! 

 

 

Ректор, професор     Михайло Поплавський  
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Шановні друзі! 

Щиро і сердечно вітаю вас із знаменною віхою у 

творчому й науковому житті – 40-річчям кафедри 

фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва 

Київського Національного університету культури і 

мистецтв – лідера серед вищих навчальних закладів 

України!  

Дорогі колеги, за цей час ви пройшли нелегкий 

шлях свого становлення та розвитку, багато чого досягли 

і нам з Вами є чим пишатися.  Ви довели, що здатні йти вперед навіть у 

найскладніші часи, перемагати та гідно представляти КНУКіМ на міжнародному 

рівні. Викладацький і студентський склад кафедри вирізняються творчими 

досягненнями та міжнародними здобутками, серед яких запрошення до участі у 

престижних  українських і європейських наукових форумах, перемоги у 

всеукраїнських і міжнародних конкурсах і фестивалях.  

Факультет пишається неодноразовими перемогами відомих мистецьких 

колективів кафедри, якими керують фахівці найвищого класу: український 

народний хор імені Станіслава Павлюченка, яким керує кандидат 

мистецтвознавства, доцент Олена Скопцова; фольклорні ансамблі «Кралиця» під 

керівництвом заслуженого працівника культури України, професора Івана 

Сінельнікова, «Многая лєта» під керівництвом Ганни Коропніченко; та інші цікаві 

творчі колективи, яких за 40 років існування кафедри було багато. 

Хай цей життєвий рубіж надихає Вас, дорогі колеги, на нові творчі здобутки, 

додає сил і наснаги у подальшій праці на благо мистецтва, науки і добра 

українського народу! Гідно несіть українську пісню і славу про Україну світами! 

З повагою, пошаною і побажанням нових творчих досягнень, 

декан факультету музичного 

мистецтва КНУКіМ, професор    Надія Брояко 
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 «Якщо ти хочеш зрозуміти, як живе народ, послухай 

його пісні» 

Навіть і не віриться, що вже 40 років минуло від часу 

створення при Київському інституті ім. О. Корнійчука кафедри 

народного хорового співу. Скільки прекрасних фахівців в галузі 

народного мистецтва та науково-педагогічної діяльності плідно 

працюють на культурологічній ниві не лише в Україні, а й в 

багатьох інших державах. А це означає – духовні зерна нашої 

культури засіваються по всьому світу. 

Нині кафедра фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ 

чи не єдиний осередок з підготовки фахівців з вищою освітою. Диригенти 

народного хору, співаки з народною манерою виховання, керівники фольклорних 

гуртів, викладачі фахових дисциплін та фольклористики по-праву вважаються 

одними з найкращих фахівців цієї галузі. Тож і не дивно, що творче життя 

КНУКіМ яскраво представляють знані не лише в Україні, а й в інших державах 

чудові колективи: Український народний хор ім. С. Павлюченка, академічний хор 

«ANIMA», фольклорний ансамбль «Многая лєта», студентський фольклорний 

ансамбль «Кралиця». 

От саме з останнім колективом та його керівником Іваном Сінельніковим 

упродовж багатьох років ми плідно співпрацюємо. Неодноразово в ефірі 

Українського радіо звучали цікаві програми про фольклорні експедиції, концерти, 

гастролі цього ансамблю. Ми щиро раділи їхнім перемогам на Міжнародних та 

Всеукраїнських фестивалях і конкурсах.  

Приємно відзначити, що і сьогодні фольклорний ансамбль «Кралиця» на 

творчому підйомі, про що свідчать статті у газеті «Культура і життя». Тож від 

журналістів цього видання, та від усього колективу «Національне газетно-

журнальне видавництво» мені надзвичайно приємно привітати увесь педагогічний 

склад, випускників та нинішніх студентів з ювілеєм кафедри фольклору, 

народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ. Побажати аби і надалі любов 

до мистецтва, національної культури примножувала здобутки в професійній 

діяльності. Усім майстрам музичного мистецтва, знавцям народного співу та 

дослідникам музично-етнографічних традицій, які щедро і фахово передають свої 

знання студентам, побажати міцного здоров’я. А студентам зичу – не втрачати 

молодіжного азарту і бажання бути у своїй справі першими.Вірою і правдою 

служіть національній культурі, співайте народних пісень! Нехай увесь світ почує 

Україну! 

 

Генеральний директор ДП «Національне газетно-журнальне видавництво», 

заслужений журналіст України, випускниця КДІК імені О. Корнійчука   

         Олеся Білаш  
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Історія та 

сьогодення 
 

 

 

 

 

Бувають щасливо обдаровані натури і  

бувають так само щасливо обдаровані народи.  

Я бачив такий народ,  

народ-музикант – це українці. 
 

П. І. Чайковський 
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І. Я. Павленко, 

 

заслужений працівник культури України,  

професор кафедри фольклористики  

Інституту філології  

КНУ імені Тараса Шевченка, 

Лауреат премії імені В. Гнатюка  

Міністерства культури і туризму України 

 

 

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ 

 

Кафедра народного хорового співу у Київському 

державному інституті культури імені О. Є. Корнійчука 

(тепер Київський національний університет культури і мистецтв) створена у 1972 

році. На той час це була знакова подія в українському культурному житті. Хорове 

мистецтво загалом було актуалізоване і набирало все ширшої популярності не 

тільки в Україні, а і в колишньому Союзі п’ятнадцяти республік, звичайно не без 

підтримки влади, а саме комуно-соціалістичної системи, в основі діяльності якої 

головними пріоритетами були агітація і пропаганда торжества ідеї комуністичного 

будівництва і світлого майбутнього для нашого люду. У цій атмосфері 

романтичного ідеалізму певною мірою формувалися ідеологічні інститути 

пропаганди, разом з тим і естетичні критерії у сфері художньої культури були дуже 

високими. Інтенсивно готувалися кадри і для аматорського руху, чи тоді, так 

званої, художньої самодіяльності. Оскільки необхідно було забезпечити 

організацію і роботу аматорських гуртків (хорів, оркестрів народних інструментів, 

духових оркестрів, самодіяльних народних театрів, хореографічних колективів, 

ансамблів пісні і танцю тощо) в кожному трудовому колективі, навчальних 

закладах, районних і сільських будинках культури та профспілкових об’єднаннях. 

Все це мало грати, співати, танцювати і славити радянську дійсність на досить 

високому ідейному і художньому рівні, як тоді вимагалося. Звичайно ж для тисяч 

аматорських художніх колективів потрібні були організатори і керівники 

художньої самодіяльності. В репертуарі кожного колективу обов’язковими мали 

бути пісні, що славлять досягнення трудового народу, соціалістичного 

будівництва, вияв радянського патріотизму тощо. Власне, кожен колектив мав 

виконувати функцію пропагандистську, а саме брати участь у заходах, 

присвячених певним датам і подіям радянського політичного й ідеологічного 

календаря, які нічого ж, звичайно, з традиційною українською культурою 

спільного не мали. Але, поміж тим, до репертуару хорових колективів включалися 

твори досить високої проби, а саме: української і зарубіжної класики, обробки 

народних пісень, радянські пісні різної тематики, романси, новотвори сучасної 

хорової музики у розмаїтті стилів і стилізацій. З часом, у 80–90-х рр. українська 

хорова культура зайняла високі позиції на різних Міжнародних конкурсах і 

фестивалях, що стало відкриттям не тільки для світової спільноти, а певно й для 

самих українців від художньої культури. 

А в 60–70-х рр. набирає сили нова хвиля хорового мистецтва – народні хори, в 

яких, за висловом видатного українського вченого, одного з фундаторів теорії 



 

 

15 

хорового виконавства А. П. Лащенка (1941–2009), сформувались стильові і жанрові 

риси, що суттєво відрізнялись від традиційного сільського гуртового співу. «…Що 

в цілому канонізація народного хорового співу виявляється в усіх інших проявах: 

нівелюються національні ознаки співочого мистецтва, звужується коло 

композиторів, що пишуть для хорів народної орієнтації, стверджується трафаретно-

куплетна форма музичних композицій, стандартизується стиль виконання і 

сценічна культура, набуває стереотипічності звучання вокальна технологія».*  

Отже, формувався жанр народних хорів, знову ж таки, на пропагандистській 

хвилі, бо треба було засвідчувати вірність комуністичним ідеалам засобами 

народного мистецтва. Їх репертуар в аматорському хоровому середовищі складав 

строкату картину. В ньому домінували, переважно, авторські пісні-штампи, типу 

«Слава робочим рукам»,  «Хлеб всему голова», «Леніну слава, партії слава» тощо. 

Дуже часто ці пісні писалися композиторами-аматорами під баян і грішили вони як 

низькою музичною якістю, так і банальними поетичними текстами. Такі народні 

хори фахівці від музики, небезпідставно, називали псевдонародними. Багато в чому 

вони були пародійними, гротескно-комедійними, крикливими, наряджені в 

аляпуваті уніфіковані народні костюми, що дико контрастувало з істинним 

народним співом, а саме – його поетичною глибиною, мелодикою, багатоголоссям і 

розмаїттям регіонального колориту, звучанням проникливого й духовного, що 

очищало душу людську, вивищувало її над життєвим мороком і повнило наснагою 

до життя. Але, з часом, у цьому стихійному процесі народного хорового співу 

почали формуватися й інші критерії по добору репертуару для цих колективів саме 

з народних джерел, бо прозрівали керівники хорів, які, здебільшого, були 

самоуками у цій справі. Народна пісня в їх репертуарі поступово займає належне 

місце. Але проблема добору репертуару для народних хорів залишалася гострою. І 

хоч, здавалося б, невичерпні народнопісенні джерела для його наповнення, проте 

хорове чотириголосся технологічно інше, аніж традиційний український народний 

спів (автентичний), який відрізняється від новітнього хорового письма своєю 

природністю, імпровізаційністю, особливістю багатоголосся, колористикою 

звукоутворення, регіональними і місцевими стилістичними ознаками, певним 

синкретизмом в календарно-обрядовому пісенному фольклорі. Отже, на цьому тлі 

у 60-х роках минулого століття з’являються хорові стилізації, власне обробки 

народних пісень для чотириголосого партесного співу окремих авторів, зокрема 

М. Куща, А. Авдієвського, М. Кречка, В. Суржі, І. Бідака, І. Сльоти, Є. Кухарця та 

інших авторів, що засвідчили професійну тенденцію розвитку жанру народних 

хорів.  

Принагідно треба згадати першопрохідців у жанрі хорової обробки народних 

пісень М. Лисенка та його учня П. Демуцького (який особливо відчував природу 

українського традиційного багатоголосся) і їх видатних послідовників, що 

уславили українську музичну культуру: М. Леонтовича, О. Кошиця, К. Стеценка, 

П. Козицького, М. Вериківського. Згодом у 40-х рр. цю тенденцію розвитку жанру 

стверджував Г. Верьовка, як організатор і художній керівник Державного 

українського народного хору, який сформував концептуальні засади репертуарної 

політики на той час.  Власне, його гармонізації народних пісень та оригінальні 

композиції складають основу репертуарного наповнення цього колективу. У 50–60-

                                                   
* Лащенко А. П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития. – К., 1989. – С. 48–

49.  
 



 

 

16 

х роках формується когорта професійних українських композиторів-піснярів, твори 

яких популяризувалися й народними хорами. Серед них найпопулярнішими були 

Ігор Шамо, Платон і Георгій Майбороди, Аркадій Філіпенко, Володимир 

Верменич, Яків Цегляр, Олександр Білаш та ін. 

Окремим рядком у цьому процесі вписуються авторські пісні-символи 

талановитого самородка Анатолія Пашкевича на громадянську і воєнну тематику 

(«Дума про Україну», «Степом, степом» на вірші М. Негоди). Особливого звучання 

в його творчості набирає образ матері, зокрема на вірші Василя Симоненка, Дмитра 

Луценка («Лебеді материнства», «Мамина вишня»). Великий вклад у розвиток  

жанру внесли професіонали Яків Орлов, Євген Станкович, Ігор Поклад, Микола 

Хоменко, Володимир Зубицький, Олександр Зуєв, Іван Сльота, окремі твори яких у 

виконавських версіях Станіслава Павлюченка увійшли до репертуару українського 

народного хору Київського національного університету культури і мистецтв. 

У 60-х – 80-х рр. на теренах України регулярно проводяться огляди народної 

творчості, поступово започатковуються різні конкурси і фестивалі, зокрема 

Всеукраїнський конкурс народних хорів імені Порфирія Демуцького та 

регіональний хоровий конкурс імені Кирила Стеценка на Київщині, пізніше – 

фестиваль народних хорів «Чорнобаївський заспів» на Херсонщині та інші, що 

належним чином стимулювало розвиток художньо-виконавського рівня народних 

хорів з їх наближенням до традиційного народнопісенного виконавського стилю з 

характерними колористичними ознаками, співом a cappella, та традиційним 

інструментарієм. Тому актуалізувалася проблема підготовки керівників народних 

хорів, оскільки вищі музичні заклади на той час готували тільки хорових 

диригентів академічного хору, які не володіли специфікою управління народним 

хором і знаннями народнопісенних традицій.  

Ось на цій хвилі хорового фольклоризму, що заполонив майже всі регіони 

України, у 1972 році й була започаткована кафедра народного хорового співу. 

Відбулося це за ініціативи громадського діяча і вченого, доктора 

мистецтвознавства, професора Андрія Івановича Гуменюка, який на той час уже 

був автором кількох авторитетних фольклористичних праць, зокрема «Народне 

хореографічне мистецтво» (К., 1963), «Українські народні інструменти, 

інструментальні ансамблі та оркестри» (К., 1967), «Український народний хор» (К., 

1969), першим завідувачем якої він став. На кафедру були запрошені відомі 

музиканти – знавці народнопісенних традицій – учні Г. Г. Верьовки та 

Е. П. Верьовки-Скрипчинської: заслужений артист України В. І. Суржа, 

Л. І. Пасєщенко, а трохи згодом – у 1974 році – заслужений артист України 

С. Є. Павлюченко, який став викладачем хорового класу на той час. Кафедра 

розвивалася. Змінювалися її назви. Так прослідковуються концептуальні 

особливості її формування, що відбувалося в такій послідовності: 

 народного хорового співу (1972);  

 українського народного співу (1980);  

 українського народного співу та фольклористики (1990);  

 народного музичного виконавства та бандури (1993–1997);  

 народнопісенного виконавства та фольклористики (1997–2000); 

 фольклористики та народнопісенного виконавства  (2000); 

 фольклористики, народного пісенного та інструментального   

 виконавства (2001); 

 народного музичного виконавства (2006); 
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 народного пісенного виконавства (2007); 

 фольклору, народного пісенного та хорового мистецтва (2011). 

Найактивніша фаза її розвитку починається з 1984 року, коли  завідувачем 

кафедри було призначено С. Є. Павлюченка. Саме йому судилося створити 

концептуальні засади сучасного народнопісенного та інструментального 

виконавства і музичної фольклористики, що стало новацією в музичній освітній 

сфері України. 

Особливого значення в цей період набуває створення методичних засад 

роботи зі студентським народним хором кафедри, формуються нові критерії 

підготовки фахівців з народного хорового співу в освітній музичній сфері України.  

Так, було систематизовано жанрову палітру хору, вдало поєднано різні 

виконавські форми: від гуртового і сольного співу до використання широких 

хорових полотен, театралізованих мізансцен, інструментального супроводу тощо. 

Важливою складовою у цьому процесі було введення у навчальний план дисциплін 

«Вокальний ансамбль» і «Транскрипція народної музики», що лягло в основу 

реконструкції фольклорних записів і традиційних обрядів студентськими 

співочими гуртами, керованими Анатолієм Іваницьким і Євгеном Єфремовим. 

Саме вони започаткували традицію створення науково-етнографічних фольклорних 

ансамблів, так званих «вторинних», які у різних виконавських версіях стали 

виникати на українських теренах.  

Ця ланка діяльності кафедри, починаючи з 70-х років, набувала все більшого 

значення.   З 1991-го її успішно продовжує розвивати запрошений  на кафедру 

молодий, але вже на той час відомий своїм мистецтвом автентичного співу, 

випускник Рівненського державного інституту культури Іван Сінельніков. 

Створений ним студентський ансамбль «Кралиця» набуває популярності серед 

студентства завдяки високохудожнім зразкам реконструкції українських 

традиційних обрядів і близького до автентичного виконання народних пісень.  

Особливо важливим аспектом діяльності викладачів і студентів кафедри стала 

збирацька робота. Це польові дослідження традиційної культури Полісся, а згодом 

і інших регіонів України, започатковані провідним фахівцем цієї справи Анатолієм 

Іваницьким та продовжені його однодумцями: Євгеном Єфремовим, Анатолієм 

Карпуном, Оленою Шевчук, Ганною Коропніченко, Раїсою Гусак, Іваном 

Сінельніковим та ін. Ними зібрано й науково задокументовано тисячі народних 

пісень та інструментальних зразків. Окремі з них у стилізованих версіях і обробках 

Станіслава Павлюченка включалися до репертуару народного хору кафедри.  

Власне, таким чином реформувалася кафедра у контексті вдосконалення 

системи якісної підготовки фахівців з народнопісенного жанру, а саме хорового 

народного співу, гуртового, інструментального, і згодом – сольного виконавства у 

народній манері співу. Розробляються нові навчальні плани, відкривається ряд 

спеціалізацій, адаптованих у сфері народнопісенного виконавства. Так, з 1991 року 

кафедра розпочала підготовку спеціалістів за новими навчальним планами з 

присвоєнням кваліфікації «Диригент народного хору», «Виконавець народних 

пісень», «Фольклорист». У 1993 році на базі кафедри українського народного співу 

та фольклористики були створені кафедра українського народнопісенного 

виконавства та бандури і кафедра фольклору та етнографії. Із їх створенням 

розпочато підготовку диригентів капели бандуристів, викладачів спеціальних 

дисциплін українського народної музичної творчості. Протягом 1990–1995 років 

кафедра повністю перебудувала навчальні плани, таким чином поглиблюючи і 
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розширюючи контекст фахової підготовки студентів і сформувала такі навчальні 

кваліфікації: 

 керівник народного хору, викладач фахових дисциплін; 

 керівник капели бандуристів, викладач фахових дисциплін; 

 виконавець народних пісень, викладач фахових дисциплін; 

 фольклорист, викладач фахових дисциплін. 

Усі ці напрямки формування майбутніх знавців української народної музичної 

традиції виходили із нової концепції збереження і розвитку народнопісенного 

виконавства, твореної С. Павлюченком у 80-х роках і остаточно ствердженої у 90-

х, протягом яких на кафедрі було здійснено декілька реорганізацій, і врешті – 

державного ліцензування кафедри під назвою «Кафедра українського 

народнопісенного виконавства та фольклору». Отже, в результаті багаторічної 

праці С. Павлюченко на базі кафедри створив єдиний у своєму роді методичний 

центр комплексної підготовки фахівців з українського народнопісенного 

виконавства та музичної фольклористики, якому на сьогодні немає аналогів в 

Україні. Слід зауважити, що в основі концептуальних засад кафедри є наукове 

підґрунтя, а саме вивчення народної музичної традиції і її трансформації у сучасні 

форми музичного виконавства (гуртового, хорового, інструментального) з 

дотриманням високих музично-естетичних критеріїв, сформованих на основі 

українського народного багатоголосся і сучасних досягнень у професійному 

музичному мистецтві.  

Великого значення у популяризації і здійсненні ідеї сучасного хорового 

народнопісенного виконавства є практична діяльність викладачів кафедри, які 

безпосередньо керували відомими хоровими колективами та сповідали сучасні 

критерії народного хорового співу, пропагуючи українську народну пісню і кращі 

зразки авторської хорової музики. Яскравим прикладом тому була професійна 

діяльність Станіслава Павлюченка, який проводив майстер-класи для керівників 

аматорських народних хорів і протягом багатьох років очолював журі фестивалю-

конкурсу «Чорнобаївський заспів» на Херсонщині, надавав консультації 

керівникам народних хорів.  

Ось такий підхід дозволив створити на кафедрі унікальні високохудожні 

навчальні колективи. Це, студентський народний хор під орудою видатного 

майстра сучасності – народного артиста України, професора Станіслава 

Павлюченка, вже згаданий гурт «Кралиця» (керівник – заслужений працівник 

культури України, доцент Іван Сінельніков). До того ж на кафедрі протягом двох 

десятиліть організована перша і єдина в Україні системна підготовка фахівців 

сольного співу в народній манері. Науковий імідж кафедри сформований завдяки 

багатолітній плідній праці видатного фольклориста сучасності, доктора 

мистецтвознавства, член-кореспондента Академії наук України, професора 

Анатолія Іваницького. 

Одним із важливих чинників успішної роботи кафедри, безумовно, була 

дивовижна здатність Станіслава Євстигнійовича залучати на кафедру 

компетентних фахівців, відомих своїми творчими досягненнями, сприяти 

становленню їх педагогічної і виконавської майстерності, що дозволило 

забезпечити високий рівень навчання студентів та створення творчої атмосфери в 

колективі. Найвідоміші серед них: Анатолій Іваницький, Анатолій Карпун, Іван 

Павленко, Вікторія Шевченко, Олег Долгий, Віра Мартиненко, Поліна 

Павлюченко, Наталія Цюпа, Святослав Пікульський, Василь Ватаманюк, Раїса 
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Гусак, Валентина Хоренко, Ольга Горбатюк, Людмила Поривай, Людмила 

Пасєщенко, Ніна Матвієнко, Іван і Валентина Сінельнікови, Ганна Коропніченко, 

Олена Шевчук, Наталія Перцова, Петро Андрійчук, Микола Голючек, Олесь 

Журавчак, В’ячеслав Самофалов, Олена Скопцова, Вікторія Ткаченко та ряд інших 

відомих в Україні диригентів-практиків, сольних виконавців, які у різний час під 

орудою С. Павлюченка внесли певний вклад у розвиток кафедри народнопісенного 

виконавства Київського національного університету культури і мистецтв. 

Протягом останніх десятиліть кафедра підготувала сотні випускників у сферу 

народнопісенної культури України, серед яких багато відомих імен, що мають 

державні відзнаки і звання. Серед них: 

- диригенти-практики: Михайло Варгун (заслужений працівник культури 

України, директор Херсонського училища культури, керівник народного 

хору «Калиновий цвіт» с. Чорнобаївка Херсонської обл.), Андрій Верес 

(народний артист України, художній керівник  гурту «Козацькі забави»), 

Ольга Дутка (заслужений працівник культури України, вчитель співів ЗОШ 

с. Осокорівка Херсонської обл.), Володимир Клюєв (заслужений діяч 

мистецтв України, директор Білоцерківського будинку органної та камерної 

музики, керівник аматорського хору «Від серця до серця»), Олена Скопцова 

(доцент, кандидат мистецтвознавства, художній керівник та головний 

диригент українського народного хору імені Станіслава Павлюченка 

КНУКіМ), Сергій Вовк (заслужений діяч мистецтв України, художній 

керівник та головний диригент ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди» 

Чернігівського обласного центру фестивалів та концертних програм), 

Вікторія Ткаченко (диригент-хормейстер українського народного хору 

імені Станіслава Павлюченка КНУКіМ);  

- солісти-вокалісти: Степан Школьний (заслужений артист України, соліст 

НЗА українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки), Тетяна 

Школьна (виконавиця народних пісень, солістка Національної філармонії 

України), Надія Буравська (заслужена артистка України, солістка Київського 

Академічного театру українського фольклору «Берегиня»), Олена Кулик 

(заслужена артистка України, солістка, художній керівник та директор 

ансамблю української музики «Дніпро»), Анатолій Пахомов (заслужений 

артист України, соліст Київського Академічного театру українського 

фольклору «Берегиня»), Світлана Дамедюк (заслужена артистка України, 

солістка Ансамблю пісні і танцю МВС України), Галина Довбецька 

(заслужена артистка України, солістка зразкового Оркестру збройних сил 

України), Наталія Пелих (заслужена артистка України, солістка Київського 

муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва);  

- майстри української естради: Надія Шестак (народна артистка України), 

Олена Лукашова (заслужена артистка України). 

Провідна роль в ефективному розвитку кафедри, безумовно, належить  

ректору КНУКіМ, народному артисту України, професору Михайлу Поплавському, 

який створив умови для кадрового, матеріального й методичного забезпечення її 

діяльності. Показовою є його творча співпраця із студентським хором кафедри під 

орудою Станіслава Павлюченка – це здійснення спільних творчих проектів у 

рамках концертної діяльності, популяризації кращих зразків пісенної творчості 

українських композиторів та народних пісень. 
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І сьогодні кафедра живе натхненним творчим життям, хоч у 2010 р. вона 

провела у кращий світ великого Майстра, який полишив після себе написану ним 

яскраву сторінку в історії розвитку українського хорового мистецтва, а саме в 

жанрі народнопісенного виконавства, просвітивши дорогу великій когорті його 

послідовників-учнів, яким належить гідно пронести і ствердити його ідеї 

художнього пісенного творення у нашому сьогоденні і майбутніх поколіннях 

українців. 
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Протягом 1972–2012 рр. 

керівниками кафедри були: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Іванович  

Гуменюк 

(1972–1982) 

 

 
 

Станіслав Євстигнійович 
Павлюченко 

          (1984–2010)  

   

 

 
Наталія Леонідівна Регеша  

(з 2012) 

 

 
Володимир Ілліч 

Суржа 

(1982–1984) 

 

 
 

Поліна Григорівна 

Павлюченко 

(2011–2012) 
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СУЧАСНИЙ ПЕРІОД 

 

Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка кваліфікованих 

фахівців у галузі фольклористики, народного пісенного виконавства, збереження і 

популяризація музичних традицій народного виконавства, науково-педагогічна 

діяльність у галузі народної музичної творчості.  

Навчальний процес на кафедрі на сучасному етапі здійснюється завдяки 

поєднанню теоретичних і практичних дисциплін з використанням сучасних 

методик навчання і забузпечуєтсья відомими майстрами музичного мистецтва, 

знавцями народного співу та дослідниками музично-етнографічних традицій. Свою 

роботу кафедра будує у відповідності з новими завданнями професійної підготовки 

спеціалістів у галузі фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва. 

Кафедра здійснює навчання студентів за напрямком «Музичне мистецтво», 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за 

спеціалізаціями: 

• «Хорове диригування (народний хор)» – кваліфікації: «Бакалавр музичного 

мистецтва», «Диригент хору (народного), артист хору, викладач (спеціаліст)», 

«Магістр музичного мистецтва»; 

• «Народний спів» – кваліфікації: «Бакалавр музичного мистецтва», «Артист-

вокаліст (соліст), артист хору, викладач, керівник вокального ансамблю 

(спеціаліст)», «Магістр музичного мистецтва»; 

• «Музичний фольклор» – кваліфікації: «Бакалавр музичного мистецтва», 

«Викладач, артист ансамблю, керівник фольклорного ансамблю (спеціаліст)», 

«Магістр музичного мистецтва». 

Протягом навчання студенти вивчають наступні цикли дисциплін: 

«Хорове диригування (народний хор)» – фах (диригування), хоровий клас, 

практикум (диригентський), історія та теорія виконавства (за фаховим 

спрямуванням), методика роботи з хором (за фаховим спрямуванням), читання 

партитур, інструментознавство, хорове аранжування, постановка голосу, сольний 

спів, ансамбль, методика викладання фаху, методика викладання вокалу, хорова 

література, музично-теоретичний практикум (теорія музики, сольфеджіо, гармонія), 

аналіз музичних творів, музичний фольклор, етнографія, стильові особливості 

народного мелосу, транскрипція народної музики, аналіз народно-музичного твору, 

діалектологія, фольклористика (методика і методологія). 

«Народний спів» – фах (сольний спів), хоровий клас, практикум (сольно-

ансамблевий), вокальний ансамбль, історія та теорія виконавства (за фаховим 

спрямуванням), методика роботи з хором (вокальним ансамблем), історія розвитку 

вокальних шкіл світу, методика викладання фаху (вокалу), хорова література, 

музично-теоретичний практикум (теорія музики, сольфеджіо, гармонія), аналіз 

музичних творів, музичний фольклор, етнографія, етнохореологія, транскрипція 

народної музики, стильові особливості народного мелосу, аналіз народно-

музичного твору, основи обробки народної музики, діалектологія, фольклористика 

(методика і методологія). 

«Музичний фольклор» – фольклорний ансамбль, транскрипція народної 

музики, фах (сольний спів/спецінструмент), методика роботи з фольклорним 

колективом, практикум (фольклорні експедиції), історія та теорія виконавства, 

музично-теоретичний практикум (теорія музики, сольфеджіо, гармонія), аналіз 

музичних творів, інструментування та аранжування музики, музичний фольклор, 
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етнографія, етнохореологія, основи народної хореографії та пластика, стильові 

особливості народного мелосу, аналіз народно-музичного твору, діалектологія, 

народна творчість етносів України, методика викладання фаху, фольклористика 

(методика і методологія). 

В активі кафедри монографії, навчальні посібники, наукові статті 

професорсько-викладацького складу, де відображаються результати їх наукових та 

експедиційних досліджень. Серед видань, підготовлених науковцями за період 

роботи на кафедрі фольклору і народного пісенного виконавства, можна назвати 

роботи: С. Й. Грици «Мелос української народної епіки» (К., 1979), «Трансмісія 

фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки» (Київ-Тернопіль, 2002), 

«Українська фольклористика XIX – початку XX століття і музичний фольклор» (К.; 

Тернопіль, 2007), А. І. Гуменюка «Як записувати народні танці» (К., 1982),  

А. Л. Карпуна «Основи методики педагогічного керівництва гуртами українського 

народного співу: Виховання і навчання за фахом» (К., 1993), Н. М. Матвієнко «Ой 

виорю нивку широкую» (К., 2003), «Колискова пісня у підготовці вокаліста: 

навчальний посібник» (К., 2010), В. В. Сінельнікової «Традиційна культура і побут 

українців Волгоградської області» (Камишин, 2010),  В. І. Суржі «Методичні 

поради для керівників самодіяльних народних хорів» (К., 1979), В. І. Хоренко 

«Історія та теорія народного хорового виконавства в Україні» (К., 1997) та інші. 

В основі концептуальних засад розвитку фольклористичного напрямку 

кафедри є наукове підґрунтя, сформоване завдяки багаторічній праці видатного 

фольклориста сучасності, доктора мистецтвознавства, професора Анатолія 

Іваницького, а саме: збирання фольклору, вивчення народної музичної традиції та 

її трансформації в сучасні форми музичного виконавства (гуртового, хорового, 

інструментального) з дотриманням високих музично-естетичних критеріїв, 

сформованих на засадах народного співу і досягнень у професійному музичному 

мистецтві.  

Серед посібників, підготовлених професором А. І. Іваницьким відзначимо: 

«Українська народна музична творчість» (К., 1990, 1999), «Українська музична 

фольклористика: методологія і методика» (К., 1997), «Основи логіки музичної 

форми: проблеми походження музики» (К., 2003), «Український музичний 

фольклор» (Вінниця, 2004), «Історична Хотинщина: Музично-етнографічне 

дослідження. Збірник фольклору» (Вінниця, 2007), «Хрестоматія з українського 

музичного фольклору: з поясненнями та коментарями» (Вінниця, 2008), 

«Історичний синтаксис фольклору» (Вінниця, 2009), «Український обрядовий 

фольклор західних земель. Регіональна музична антологія» (Вінниця, 2012). 

Навчальні посібники та підручники А. І. Іваницького рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури і туризму 

України як нормативні праці з дисциплін: «Музичний фольклор», «Музична 

фольклористика», «Транскрипція народної музики», «Методика збирання народної 

музики». Ці праці забезпечили науково-методичну та навчальну базу вивчення й 

викладання українського музичного фольклору та фольклористики у вищих та 

середніх навчальних закладах України. 

Визнанням багаторічної музично-педагогічної діяльності на посаді 

завідувача кафедри (26 років) професора Станіслава Євстигнійовича Павлюченка 

стало видання у 2011 р., за сприяння ректора КНУКіМ, доктора педагогічних наук, 

професора Михайла Михайловича Поплавського репертуарного збірника «Співає 

Український народний хор Київського національного університету культури і 
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мистецтв», що відображає широку жанрову палітру творів для народного хору. Ця 

праця, що складається із трьох частин-випусків, стала вагомим внеском у розвиток 

і популяризацію української народної і авторської пісні. Ладо-гармонічні, фактурні 

й музично-тематичні особливості оркестрового супроводу до вміщених у збірнику 

пісень майстерно відображені у перекладі доцента кафедри, народного артиста 

України В. Самофалова. 

Як одну з форм обміну науковими знаннями і співробітництва у розвитку 

науки, кафедра використовує організацію і проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, зокрема: 

– ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар викладачів музичного 

фольклору, 1993 р.; 

– Науково-творча конференція професорсько-викладацького складу факультету 

народної художньої творчості КДІК, 1993 р.; 

– Всеукраїнська науково-творча конференція «Проблеми розвитку художньої 

культури», 1994 р.; 

– Міжнародний семінар-практикум до 20-річчя творчої діяльності фольклорного 

ансамблю «Кралиця» КНУКіМ, 2011 р.; 

– Всеукраїнська конференція професорсько-викладацького складу, студентів, 

аспірантів КНУКіМ, 26 березня 2012 р.; 

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Фольклор і народне пісенне 

виконавство в сучасному соціокультурному просторі України», 5–6 жовтня 

2012 р. 

Викладачі кафедри беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема:  

– Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-культурний 

простір: європейський вибір України», Київ, 7–8 груд. 2007 р.; 

– Семінарі «Культура в освіті» / Держ. ін-т українознавства, 17 вер. 2007 р.; 

– Міжнародному фестивалі-лабораторії традиційної української культури «Роде 

наш красний» (м. Сочі, РФ), 24–28 вер. 2007 р.; 

– V академічних читаннях пам’яті Семена Анського «Феномен Культур-Ліги в 

контексті епохи», Київ, Інститут юдаїки, 2008 р.; 

– Всеукраїнських народознавчих студіях пам’яті В. Скуратівського, 

Український центр культурних досліджень Міністерства культури України, 

Київ, 2009 – 2012 рр.;  

– Науковій конференції «Молода етномузикологія України» (до 15-річчя 

Київської лабораторії етномузикології та кафедри музичної фольклористики 

НМАУ), 2009 р.; 

– Міжнародних культурологічних читаннях пам’яті В. Подкопаєва, Український 

центр культурних досліджень Міністерства культури України, Київ, 2009 – 

2012 рр.;  

– ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Слов’янське музичне 

мистецтво у контексті європейської культури», Вінниця, 2009 р.;  

– ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Доля старообрядництва в 

ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність», Бершадь – Вінниця, 2011 р.;  

– Міжнародній науковій конференції «Слов’янська мелогеографія», Київ, 2011 

р.; 
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– Міжнародній науковій конференції «Фольклорно-этнографический атлас 

восточных славян: методы и результаты реальных исследований», Санкт-

Петербург, 2011 р.;  

– ХХ Міжнародних наукових читаннях пам’яті Л. Ф. Мухаринської 

«Музыкальная культура Беларуси на перекрёстке эпох», Мінськ, 2011 р.; 

– ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецька освіта в 

Україні: традиції, сучасність, перспективи», Луганськ, 2011 р.;  

– Всеукраїнській відкритій науково-практичній конференції «Проблеми 

удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін», 

Суми, 2011 р.;  

– Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні художньо-мистецькі 

та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (до 90-річчя 

ІМФЕ імені М. Т. Рильського), Київ, 7–10 груд. 2011 р.; 

– VІ Міжнародних фольклористичнихі читаннях пам’яті професора Лідії 

Дунаєвської, Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка, 12 травня 2012 р. та ін. 

 

Чільне місце у науковій роботі кафедри займає підготовка фахівців вищої 

кваліфікації через аспірантуру. Під керівництвом доктора мистецтвознавства, 

професора А. І. Іваницького та кандидата історичних наук, доцента О. А. Поріцької 

здійснюються дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук. За час існування аспірантури було захищено 9 кандидатських дисертацій: 

– Пальонний В. І. Історія української музичної фольклористики (1960–90-

ті роки) (1997). 

– Чабанова–Ісхаак Г. Е. Польові дослідження в музичній фольклористиці 

XIX–XX ст. (1998). 

– Сторожук А. І. Історизм етномузикології Климента Квітки (2000). 

– Кириєнко С. І.  Музично-етнографічні записи та наукові дослідження 

фольклору Північного Причорномор’я (кінець XIX–XX століття) (2003). 

– Підлипська А. М.  Народна хореографічна культура кримських татар XIX 

– першої половини XX століття (до 1941 р.) у Криму (2005). 

– Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного 

хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття) (2005). 

– Гоцалюк А. А. Традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості 

українців Карпатського регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) 

(2007). 

– Башняк Л. І. Місце та роль творчості українських січових стрільців у 

розвитку національної культури України першої половини ХХ століття 

(2010). 

– Шамігов А. О.  Особливості опосередкування фольклору в оригінальній 

музиці українських композиторів для баяна соло (фольклорний 

неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна хвиля) (2011). 

 

Станом на початок 2012–2013 навчального року на кафедрі працюють: член-

кор. НАНУ, член-кор. АМУ, 2 доктори наук, 4 кандидати наук, 8 доцентів, 5 

професорів. 

 

Творчо-виконавська діяльність є невід'ємною практичною частиною 

комплексної підготовки фахівців. Професорсько-викладацький склад і студенти 
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кафедри беруть активну участь в організації та проведенні сольних концертів, 

створенні тематичних концертних програм, записах репертуару до фонду 

Національної радіокомпанії України, випуску аудіо- та відеокомпакт-дисків з 

концертним і навчальним репертуаром. 

Пропагуючи українську традиційну культуру в її головних напрямках: 

народна творчість, а також композиторська музика – хорова та сольна, класика, – 

виконавці шукають шляхи поєднання тисячолітнього досвіду української культури 

з новітніми досягненнями ритміки, темброво-інструментальних композицій та 

співу. Тут слід відзначити співпрацю творчих колективів кафедри з ансамблем 

ударних ірструментів «АRS NOVA» – керівник Г. В. Черненко, заслужений артист 

України, професор. 

В даний час на кафедрі діють унікальні високохудожні навчальні колективи 

– творчі лабораторії: 

– Український народний хор імені Станіслава Павлюченка; 

– фольклорний ансамбль «Кралиця»; 

– фольклорний ансамбль «Многая лєта». 

Окрім названих колективів, для забезпечення навчального процесу, 

підвищення практичної підготовки студентів формуються і малі форми – вокальні 

дуети, тріо, ансамблі. Ці колективи самодостатні і беруть участь у концертних 

заходах кафедри. Окремі з них згодом продовжують роботу вже на професійних 

засадах. Наприклад, дівочий гурт «Червоні маки» (нині діє при Ансамблі пісні і 

танцю МВС України) організований у 2007 р. О. М. Скопцовою. За п’ять років 

творчої діяльності колектив став Лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Зелені 

свята на Гуцульщині» (2008), міжнародних конкурсів «Art-весна – 2009», «Київ 

різдвяний» (2009), Дипломантом Міжнародної програми «Мистецький Олімп» 

(2010). 

Саме такі творчі здобутки переконливо свідчать про те, що вихованці 

кафедри успішно працюють у сфері культури на теренах України та створюють 

позитивний імідж країни у міжнародному мистецькому середовищі. 

Високий професіоналізм, пріоритетна увага до збереження національних 

музичних традицій, використання можливостей народного пісенного виконавства у 

створенні сучасних виконавських форм – це принципи, які обумовлюють високий 

рівень педагогічної та творчої діяльності кафедри фольклору і народнопісенного 

виконавства у справі підготовки фахівців музичної культури України. 
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Кращі випускники 

 

Кафедра фольклору та народного пісенного виконавства КНУКіМ пишається 

своїми вихованцями, видатними виконавцями і педагогами. Серед них: 

 

Акішина Оксана – дипломант Міжнар. конкурсу. 

Баранова Олена – лауреат Всеукр. конкурсу солістів-вокалістів, голова предметно-

циклової комісії народнопісенного виконавства, викладач Херсонського 

училища культури. 

Безвуляк Олена – кер. дитячого вокального колективу «Купавушка» 

(м. Севастополь). 

Бережнюк Максим – соліст ансамблю народної музики «Дніпро», лауреат Всеукр. 

та Міжнар. конкурсів. 

Боднар Мар’яна – викладач Івано-Франківського пед. університету ім. 

В. С. Стефаника. 

Бойко Володимир – народний артист України, соліст НЗА укр. нар. хору 

ім. Г. Г. Верьовки. 

Бондаренко (Огризько) Катерина Миколаївна – заслужений працівник культури 

України, кер. народного хорового колективу Гришинського Центру культури 

і дозвілля Красноармійського району Донецької обл. 

Бонковська (Осередько) Ірина – хормейстер дитячого фольклорного ансамблю 

«Яворина» Школи мистецтв ім. М. Леонтовича м. Києва, солістка ансамблю 

народної музики «Боговиця». 

Боринець Ігор – артист НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Буравська Надія – заслужена артистка України, солістка Київського академічного 

театру українського фольклору «Берегиня». 

Варгун Михайло – заслужений працівник культури України, кавалер ордена «За 

заслуги» ІІІ ступеня, директор Херсонського училища культури, кер. 

аматорського народного хору «Калиновий цвіт» с. Чорнобаївка, 

Білозерського р-ну Херсонської обл., засновник та кер. фольклорного гурту 

«Свічадо». 

Васюк Юлія – магістр музичного мистецтва, викладач народного співу 

Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. 

Верес Андрій – народний артист України, худ. кер. гурту «Козацькі забави». 

Видрич Олена – кер. фольклорного ансамблю «Кросна» (м. Київ), лауреат Всеукр. 

конкурсів, худ. кер. Будинку культури с. Ходосівка Києво-Святошинського 

р-ну Київської обл. 

Власенко Тетяна – артистка Ансамблю класичної музики імені Б. Лятошинського. 

Власова (Калюжна) Світлана – артистка вокального гурту «Червоні маки» 

Ансамблю пісні і танцю МВС України. 

Вовк Сергій – заслужений діяч мистецтв України, худ. кер. та гол. диригент 

ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди» Чернігівського обл. центру 

фестивалів та концертних програм. 

Волянська Тетяна – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Воробей Уляна – лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. 

Гаренецька Ніна – учасниця етно-фольк-гурту «Даха-Браха», лауреат Всеукр. та 

Міжнар. конкурсів. 
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Гладунець Валерій – співзасновник етно-рок-гурту «Полікарп», лауреат Всеукр. та 

Міжнар. конкурсів. 

Горобець Володимир – артист Академічного ансамблю пісні і танцю МВС 

України, співробітник кафедри фольклору, народнопісенного і хорового 

мистецтва КНУКіМ. 

Горохова Тетяна – артистка Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня». 

Горюшина (Заїка) Тетяна – хормейстер Держ. ансамблю пісні і танцю «Казачья 

воля» (м. Волгоград, РФ). 

Гресько Тіна – директор Київського обласного центру народної творчості та 

культосвітньої роботи. 

Дамедюк Світлана – заслужена артистка України, солістка Ансамблю пісні і танцю 

МВС України. 

Данилейко Данило – магістр музичного мистецтва, учасник гурту «Гуляйгород» 

(м. Київ). 

Данилейко Северин – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, співзасновник фольк-

гурту «Хорея Козацька». 

Дідик Іван – артист Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. 

Дідківська Яна – солістка Черкаського академічного державного заслуженого 

народного хору. 

Дідок Сергій – оперно-симфонічний диригент, диригент Київського національного 

театру оперети, худ. кер. ансамблю народної музики  «Гарнограй» КНУКіМ. 

Довбецька Галина – заслужена артистка України, солістка зразкового Оркестру 

збройних сил України. 

Долгий Назар – коментатор телебачення. 

Дорошенко Світлана – Лауреат премії ім. М. Леонтовича, педагог, вокаліст, 

хормейстер, провідний методист Великолепетихського Центру дитячої та 

юнацької творчості Херсонської обл. 

Дріневська Ванда – лауреат Міжнар. конкурсів, артистка вокального гурту 

«Червоні маки» Ансамблю пісні і танцю МВС України. 

Другальов Валерій – заслужений працівник культури України, провідний 

методист Херсонського обласного Центру народної творчості, фольклорист, 

хормейстер. 

Друзюк Анастасія – магістр музичного мистецтва, аспірант ІМФЕ ім.  

М. Т. Рильського НАН України, солістка Київського академічного театру 

українського фольклору «Берегиня». 

Дутка Ольга – заслужений працівник культури України, кавалер ордена Княгині 

Ольги ІІІ ступеня, вчитель співі ЗОШ с. Осокорівка Херсонської області, кер. 

хору «Жайвір» Осокорівського сільського палацу культури. 

Душейко Ірина – кер. капели «Дніпро» КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Єгоров В’ячеслав – соліст Київського академічного театру оперети. 

Єгоров Юрій – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, учасник чоловічого тріо 

«Байда». 

Єнанов Сергій – артист Ансамблю класичної музики імені Б. Лятошинського. 

Єненко Роман – фольклорист, культуролог, співак, художник-графік, співробітник 

навчально-дослідницької лабораторії фольклору НМАУ, соліст 

фольклорного ансамблю «Древо» НМАУ. 
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Іванова Любов – заслужена артистка України, солістка Академічного ансамблю 

пісні і танцю МВС України. 

Ілюшик (Матвієнко) Світлана – викладач Волинського державного училища 

культури і мистецтв ім.  І. Стравінського. 

Ілюшик Олександр – заслужений працівник культури України, викладач 

Волинського держ. училища культури і мистецтв ім.  І. Стравінського 

Ільченко (Демешко) Оксана – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Карагода Марина – хормейстер дитячої школи-студії «Берегинька», артистка 

Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня».  

Карзанова Інна – солістка Національної філармонії України. 

Карпенко Сусанна – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, співкерівник 

фольклорного ансамблю «Божичі», консультант по фольклору Навчальної 

студії при Українському Заслуженому академічному народному хорі ім. Г. 

Верьовки. 

Кінах Катерина – заслужена артистка України, солістка НЗА укр. нар. хору 

ім. Г. Г. Верьовки, кер. дитячого зразкого ансамблю народної пісні 

«Співаночка» Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації 

профспілок України. 

Клюєв Володимир – заслужений діяч мистецтв України, директор Будинку 

органної та камерної музики м. Біла Церква. 

Князікевич Аліна – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, ст. н. с. Національного 

музею народної архітектури та побуту України «Пирогово». 

Коваленко Ірина – лауреат Міжнар. конкурсів, учасниця етно-фольк-гурту «Даха-

Браха».  

Коломієць Антоніна – артистка Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня» (1990 – 1997), кер. ансамблю народної музики 

«Боговиця» (м. Київ). 

Компанєйська Антоніна – артистка Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня». 

Копєйкіна Олена – кер. фольклорного ансамблю «Лукині роси» (2004 – 2009), 

учасниця гурту «ТаРута». 

Короленко Володимир – кер. оркестру Закарпатського народного хору.  

Кравченко Андрій – магістр музичного мистецтва, артист Академічного ансамблю 

пісні і танцю України Державної прикордонної служби України 

Левочко Олександр – заст. начальника Головного управління культури, туризму і 

охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА. 

Литвиненко Анна – заслужена артистка України.  

Лоцман Руслана – лауреат Всеукр. та міжнар. конкурсів. 

Лузан (Онопрієнко) Тетяна – лауреат Міжнар. конкурсу, асистент кафедри 

фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ. 

Лузан Олександр – лауреат Міжнар. фестивалів-конкурсів, пров. концертмейстер 

кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва КНУКіМ. 

Лукашова Олена – заслужена артистка України, солістка естради. 

Макієнко Сергій – соліст Київського муніципального академічного театру опери і 

балету для дітей і юнацтва. 

Маліна Ольга – викладач Канівського училища культури і мистецтв. 

Маляренко Юлія – лауреат Міжнар. конкурсу, співачка етно-дуету «Астарта».  
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Марковська Неля – лауреат Міжнар. конкурсу, худ. кер. Чернівецької обл. 

філармонії. 

Мартиненко Віра – народна артистка України, доцент, солістка НЗА укр. нар. хору 

ім. Г. Г. Верьовки. 

Масленкова (Єрьоміна) Катерина – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, кер. 

фольклорного ансамблю «Горлиця» культурного комплексу «Корабел» (м. 

Севастополь). 

Матвіїв Людмила – дипломант міжнар. конкурсу. 

Миджин Володимир – артист Національного академічного духового оркестру 

України. 

Митроган Андрій – лауреат Міжнар. фольклорного фестивалю-конкурсу. 

Мілевська (Рижук) Лілія – солістка Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня» (1990 – 2011), заступник директора Київського 

обласного центру народної творчості та культосвітньої роботи. 

Мілевський Юрій – кер. оркестру Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня».   

Міщенко Олександр – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, пров. концертмейстер 

кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ. 

Недашківська Надія – заслужена артистка України, артистка тріо бандуристок  

«Росава» Житомирської обласної філармонії. 

Никифорчин Іванна – артистка Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня». 

Ніколова Інна – артистка ансамблю «Джерела» (м. Київ). 

Осадченко (Рєзнік) Тетяна – артистка Академічного фольклорно-етнографічного 

ансамблю «Калина». 

Павлюченко Поліна – народна артистка України, професор, солістка НЗА укр. нар. 

хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Паращина (Громова) Ольга – магістр музичного мистецтва, кер. Зразкового 

дитячого фольклорного вокально-хореографічного ансамблю «Шумка» 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

Парушкіна Алла – солістка Академічного українського народного хору Волині. 

Парфенюк Мирослава – викладач Канівського училища культури і мистецтв. 

Пахомов Анатолій – заслужений артист України, провідний соліст-вокаліст 

Київського академічного театру українського фольклору «Берегиня». 

Пелих Наталія – заслужена артистка України, солістка Київського муніципального 

академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва, доцент кафедри 

бандури і кобзарського мистецтва КНУКіМ.  

Перевертнюк Ігор – лауреат Міжнар. конкурсу, ст.н.с. Національного центру 

народної культури «Музей Івана Гончара», стипендіат програми Президента 

України з підтримки талановитої молоді (2011-2012 рр.). 

Петращук Василь – артист Академічного фольклорно-етнографічного ансамблю 

«Калина». 

Пирогова (Шаравара) Тетяна – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Підгаєвська Таїсія – викладач Вінницького музичного училища. 

Поважук (Селюк) Тетяна – худ. кер. Будинку культури м. Ружин Житомирської 

обл. 

Погоріла Леся – викладач Олександрійського училища культури. 

Пономар Костянтин – артист Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. 
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Постольников Сергій – магістр музичного мистецтва, засновник етно-гурту 

«Гуляйгород» (м. Київ). 

Похилько (Дікарева) Наталія – солістка Українського академічного фольклорно-

етнографічного ансамблю «Калина». 

Придіус Людмила – заслужена артистка України, завідувач денним відділенням 

Київського обласного коледжу культури і мистецтв, ст. викладач КНУКіМ. 

Радіон Олександр – лауреат Міжнар. фольклорного фестивалю-конкурсу. 

Радіон Сергій – дипломант Міжнар. конкурсу. 

Регеша Наталія – заслужений діяч мистецтв України, директор художньо-творчого 

відділу, зав. кафедри фольклору, народного пісенного та хорового мистецтва 

КНУКіМ. 

Романенко Андрій – артист оркестру Київського національного театру оперети. 

Рудник Вікторія – лауреат Міжнар. конкурсу, артистка квартету класичної музики 

«Франческа». 

Садохіна Тетяна – заслужена артистка України, артистка естради. 

Світлішина Леся – заслужена артистка України, солістка театру «Славія». 

Свято Маркіян – лауреат Міжнар. конкурсів, викладач Стрітівської вищої 

педагогічної школи кобзарського мистецтва, соліст Оперної студії НМАУ. 

Сергієнко (Степанушко) Євгенія – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, солістка 

Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина". 

Силенко Тарас – заслужений артист України, лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, 

кобзар. 

Сиротюк Мар’ян – лауреат Міжнар. конкурсів. 

Сичова (Дзиблюк) Іванна – лауреат Міжнар. конкурсу, зав. молодіжним відділом 

Головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини 

Брянської ОДА (м. Брянськ, РФ). 

Сідлецька Тетяна – канд. мистецтвознавства. 

Скавронська Анжела – артистка Київського академічного театру українського 

фольклору «Берегиня». 

Скакун Євген – артист Академічного фольклорно-етнографічного ансамблю 

«Калина». 

Скопцова Олена – канд. мистецтвознавства, доцент, засновник і худ. кер. 

вокального гурту «Червоні маки» Ансамблю пісні і танцю МВС України, 

худ. кер. та гол. диригент українського народного хору імені Станіслава 

Павлюченка КНУКіМ. 

Скрипчук Оксана – заслужена артистка України. 

Скрипчук Ольга – солістка Житомирської обласної філармонії. 

Сластьон Валентин – артист Ансамблю пісні і танцю МВС України. 

Смольська Каріна – методист Департаменту культури Київської міської державної 

адміністрації 

Смольська Людмила – лауреат Міжнар. конкурсу, солістка Черкаського 

академічного державного заслуженого народного хору. 

Снопко (Яковенко) Ольга – артистка вокального гурту «Червоні маки» Ансамблю 

пісні і танцю МВС України. 

Созанська Наталія – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Сюченко Алла – артистка Ансамблю класичної музики імені Б. Лятошинського. 

Ткаченко Вікторія – ст. викладач кафедри фольклору, народного пісенного і 

хорового мистецтва КНУКіМ. 
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Тотовицький Микола – музикант – віртуоз, лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, 

учасник чоловічого тріо «Байда». 

Трачук Юлія – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Хомуха Олександр – артист Національної хорової капели «Думка». 

Цибульська Олена – учасниця етно-фольк-гурту «Даха-Браха», провідний 

фахівець науково-методичного фольклористичного центру Ін-ту філології 

КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Циган Валентина – солістка оркестру Національного університету оборони 

України. 

Цюпа Наталія – народна артистка України, солістка НЗА укр. нар. хору 

ім. Г. Г. Верьовки. 

Чекман Тетяна – кер. хорів м. Бровари. 

Чорна Тетяна – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Шаркова Інна – лауреат Міжнар. конкурсу, співачка етно-дуету «Астарта», кер. 

фольклорного ансамблю «Рожаниця» Національного центру народної 

культури «Музей Івана Гончара». 

Шевченко (Машук) Світлана – лауреат Міжнар. і Всеукр. конкурсів, викладач 

Школи мистецтв ім. М. Леонтовича м. Києва. 

Шестак Надія – народна артистка України, солістка естради. 

Школьна Тетяна – кандидат мистецтвознавства, солістка Національної філармонії 

України, володар Гран-прі Всеукр. молодіжного конкурсу «Перлина сезону» 

в номінації «Народний спів», ст. викл. кафедри фольклору, народнопісенного 

і хорового мистецтва КНУКіМ. 

Школьний Степан – заслужений артист України, соліст НЗА укр. нар. хору ім. 

Г. Г. Верьовки. 

Шнуренко Тетяна – автор і ведуча програм НРКУ, кореспондент газети «Культура 

і життя» Національного газетно-журнального видавництва України, здобувач 

КНУКіМ. 

Яговенко (Зінченко) Надія – дипломант Міжнар. фестивалю мистецтв, артистка 

вокального гурту «Червоні маки» Ансамблю пісні і танцю МВС України. 

Якимов Максим – артист Академічного симфонічного оркестру НРКУ. 

Яромчук Вадим – артист Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України, викладач 

КНУКіМ. 
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Художньо-творча 

діяльність  

кафедри 
 

 

 

 

 

З народного напившись джерела, 

Як із Дніпра бере Веселка воду, 

О рідна Пісне, знову ти прийшла 

До Матері й до Батька – до Народу... 

 
М. Рильський 
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За 40 років існування кафедри, на її базі успішно діяли та продовжують  

творчу діяльність: 

 

 

– український народний хор (худ. керівники Микола Кісіль, Володимир 

Суржа, Станіслав Павлюченко, Олена Скопцова).  

 

– фольклорний ансамбль 1988 р. (керівник Євген Єфремов). 

 

– фольклорні ансамблі 1989–1990 та 1990–1995 навчальних років (керівник 

колективів Олена Шевчук). 

 

– фольклорний ансамбль «Кралиця» (керівник Іван Сінельніков).  

 

– український ансамбль народної музики «Будьмо!» (керівник Микола 

Голючек). 

 

– фольклористичний інструментальний ансамбль «Весільні музики» 

(керівник Раїса Гусак).  

 

– науково-етнографічний ансамбль «Лукині роси» (керівник Ганна 

Коропніченко). 

 

– фольклорні гурти «Отава», «Многая лєта» (керівник колективів – Ганна 

Коропніченко). 
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Український народний хор імені Станіслава Павлюченка 

Київського національного університету культури і мистецтв 

 

Історія українського народного хору Київського національного університету 

культури і мистецтв нерозривно пов'язана із діяльністю кафедри народного 

хорового співу, створеної в Київському інституті культури у 1972 р.  

У перші роки діяльності кафедри хором керували Микола Кісіль та 

Володимир Суржа. Із середини 70-х рр. до 2010 р. художнім керівником був 

народний артист України, професор Станіслав Павлюченко.  

Завдяки рідкісній хормейстерській та педагогічній вдачі, диригентському 

хисту С. Павлюченка, його прискіпливому підходу до підбору репертуару, 

обізнаності у природі співацьких голосів, гострому відчуттю тембрів і музичної 

форми, майстерності в обробці та аранжуванні народних пісень і авторських творів 

для народного хору та інструментальних ансамблів народної музики, український 

народний хор кафедри став провідним навчально-концертним колективом України 

народнопісенної традиції.  

Добираючи репертуар, С. Павлюченко керувався змістовністю внутрішньої 

драматургії, правдивістю і переконливістю поетичних образів, тому твори на вірші 

Т. Шевченка, В. Симоненка, А. Малишка, М. Стельмаха, Л. Тиглій, Д. Луценка, 

Д. Павличка не могли пройти повз його увагу. 

Завдяки широкому спектру музичних інтересів, невпинному виконавському 

пошуку С. Палюченка до репертуару хору увійшли твори українських 

композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, Г. Верьовки, А. Кос-Анатольського, 

І. Шамо, П. Майбороди, О. Білаша, І. Поклада, В. Зубицького, Є. Станковича, 

А. Пашкевича, М. Балеми, О. Осадчого, О. Зуєва, І. Сльоти, О. Семенова, 

С. Сіліванова, обробки народних пісень М. Леонтовича, Г. Верьовки, 

П. Козицького, В. Ступницького, М. Гайворонського, А. Авдієвського, Є. Савчука, 

Г. Гаврилець, Я. Орлова, В. Суржі, М. Кречка, М. Куща, І. Бідака, М. Хоменка, 

О. Шпачинського та багатьох інших.  

Для виконавського стилю хору характерне витончене звучання з широкою 

тембральною палітрою, що характеризується традиційним народним колоритом 

співу, де мають місце розкотисті глибинні альти, вияснені дзвінкі, інколи зичні та 

характерні мікстові сопрано, натуральне звучання чоловічих партій, збагачених 

елементами класичного стилю (І. Я. Павленко). Все це органічно поєднується із 

художньо вивіреною, правдивою (не штучною) інтерпретацією пісень у процесі 

співу на естраді із дотриманням високих естетичних критеріїв, які лягли в основу 

сучасного хорового народнопісенного виконавства. 

Під керівництвом С. Є. Павлюченка Український народний хор Київського 

національного університету культури і мистецтв здобув такі нагороди та премії: 

• Лауреат І Республіканського фестивалю мистецтв «Молоді голоси» (1978); 

• Лауреат ІІ Республіканського фестивалю мистецтв «Молоді голоси» (1979); 

• Диплом першої національної хорової асамблеї незалежної України (1992); 

• Гран-прі III Всеукраїнського фестивалю-конкурсу колективів народного 

хорового співу ім. Порфирія Демуцького (2001); 

• Грамота Національної всеукраїнської музичної спілки за високий 

професійний рівень виконавської майстерності, велику творчо-виховну і музично-

громадську діяльність та активну участь у мистецькому проекті «Хорова асамблея» 

(2001); 
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• Диплом І Міжнародного. пісенного конкурсу «Пісня без кордонів» (2005);  

• Почесна відзнака за участь у хоровій асамблеї «Vivat, Academia!» з нагоди 

95-річчя від дня заснування НМАУ ім. П. І.Чайковського (2008);  

• Лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка «Осіннє 

золото» – за вагомий внесок у розвиток національної культури і мистецтва (2010). 

У 2009 р. видано компакт-диск Українського народного хору «Пісня – душі 

криниця», до якого увійшли фондові записи НРКУ. 
 
 

 
 

Палац мистецтв «Україна», травень 2010 р. 
 

Колектив займається концертно-просвітницькою діяльністю, неодноразово 

проводив концерти-лекції для школярів, майстер-класи для студентів училищ 

культури та музичних училищ, керівників аматорських хорових колективів та 

концерти для мешканців міст Києва, Вінниці, Житомира, Івано-Франківська, 

Кіровограда, Черкас, Чернігова, Тульчина, Олександрії, Канева,  Борисполя, 

Ніжина, Бородянки тощо. 

Український народний хор КНУКіМ – постійний учасник Всеукраїнських 

громадсько-мистецьких заходів, присвячених визначним історичним подіям і 

видатним постатям в культурі України: композиторам П. Демуцькому,  

К. Стеценку, Г. Верьовці, О. Білашу, П. Майбороді, І. Шамо, А. Пашкевичу,  

І. Сльоті, О. Чухраю, хоровим диригентам Е. Скрипчинській-Верьовці, М. Кречку, 

П. Муравському, Є. Савчуку; поетам та письменникам Т. Шевченку, Є. Гребінці, 

І. Цюпі, В. Симоненку, Д. Луценку, М. Ткачу, Б. Олійнику, Д. Павличку та ін.  

Серед наймасштабніших концертних заходів, ініційованих і підготовлених 

під керівництвом С. Є. Павлюченка, варто назвати концертні програми, присвячені 

Т. Г. Шевченку: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» (2001), «Ой Кобзарю 

наш великий, невмирущий наш Тарас» (2008); концерт-настрій, присвячений 

Г. Г. Верьовці, «Пісня чистого поля» (2005, 2006); мистецькі акції «Зимові пісні 
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України (колядки та щедрівки)» (2002), «Любіть народну пісню» (2003), «Лебеді 

материнства» (2008); благодійна концертна програма «Із родинного джерела» 

(2008). 

Колектив брав участь у: 

• ХІХ Міжнародному фестивалі «Київ-Музик-Фест – 2008»;  

• XVIII фестивалі «Золота осінь» (м. Біла Церква, 2008); 

• Міжнародному пісенному фестивалі «Пісня над Дніпром» (2008–2011); 

• мистецькій акції «Відчуй смак рідної мови» в рамках Міжнародного 

фестивалю мов «Екологія спілкування – 2009»; 

• виставці-фестивалі «Еко-драйв: українське село запрошує» (Експоцентр 

України, 2010); 

• традиційних концертах КНУКіМ до Дня матері «Мамо, вічна і кохана», 

Шевченківських вечорах «Ми – діти твої, Україно!» (НПК «Україна»); 

• проекті НРКУ та НТКУ «Мистецькі історії» (2011); 

• телемарафоні «Пісня об’єднує нас!», який увійшов до Світової Книги рекордів 

Гіннеса (2012). 

Український народний хор спільно із іншими творчими колективами 

КНУКіМ (фольклорними ансамблями «Многая лєта», «Кралиця», ансамблем 

народної музики «Будьмо», ансамблем ударних інструментів «ARS NOVA») та 

Академічним оркестром народної та популярної музики НРКУ 5 грудня 2011 р. дав 

концерт «Не спи, моє серце…», присвячений пам'яті С. Є. Павлюченка. Концерт 

відбувся у Національній філармонії України. Окрім глядачів Колонного залу 

ім. М. В. Лисенка, вечір пам'яті згодом мали змогу побачити глядачі телеканалу 

«Культура». 

У 2005 та 2011 рр. Український народний хор КНУКіМ був гостем та давав 

майстер-класи на Регіональному фестивалі-конкурсі хорового виконавства 

«Чорнобаївський заспів», який із 1998 року щорічно відбувається у с. Чорнобаївка 

Білозерського району на Херсонщині.  

У 2012 р. майстер-клас для керівників аматорських народних хорових 

колективів на «Чорнобаївському заспіві» дав вокальний ансамбль «Ad libitum», 

створений Оленою Скопцовою на базі Українського народного хору імені 

Станіслава Павлюченка. В репертуарі колективу – народні пісні в обробці 

С. Павлюченка, В. Захарченка, С. Горюновича, Р. Желєзняка, Н. Ракова, 

О. Некрасова. Яскравою подією у творчому житті хору стали гастрольні поїздки до 

Словаччини у травні та вересні 2011 р., здійснені на запрошення Генерального 

консула України у Пряшеві Ольги Бенч.  

Під час мистецьких акцій – Днів культури України в Словаччині та 20-ої 

річниці Незалежності України – відбулися концертні виступи двох творчих 

колективів кафедри: українського народного хору імені Станіслава Павлюченка та 

фольклорного ансамблю «Кралиця». В містах Пряшеві, Кошицях та в селах 

Пряшівського краю колективи гідно представили побратимам-словакам та 

українцям-русинам, які споконвіку там проживають, музичну культуру 

Центральної України. Відгуки на виступи творчих колективів у Словаччині 

опубліковано у пресі м. Пряшева. 

Високий виконавський рівень колективу дає можливість творчо 

співпрацювати і виступати в концертах разом із такими провідними колективами 

держави, як Національний академічний заслужений український народний хор 

України імені Г. Г. Верьовки, Національний академічний оркестр народних 
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інструментів України, Національна капела бандуристів України ім. Г. Майбороди. 

З хором виконували соло народні артисти України В. Ватаманюк, Д. Гнатюк, 

С. Добронравова, Р. Майборода, Н. Матвієнко, Г. Менкуш, Ф. Мустафаєв, 

С. Пікульський, С. Фіцич, Н. Цюпа, заслужені артисти України В. Завгородній, 

П. Коваль та ін. 

У численних листах-подяках за проведені концерти відзначається високий 

професіоналізм колективу та важливість його роботи, яка полягає у залученні 

людей різного віку до нетлінних цінностей української пісні, збереженні і 

збагаченні скарбниці української культури, що є завданням державної ваги. 

З січня 2011 р. український народний хор КНУКіМ носить ім’я Станіслава 

Павлюченка. Художній керівник та головний диригент хору – кандидат 

мистецтвознавства, доцент Олена Михайлівна Скопцова, диригент-хормейстер – 

Вікторія Володимирівна Ткаченко.  

 

Фольклорний гурт «Отава» 

 

Фольклорний гурт «Отава» засновано у 1989 році на базі Київської дитячої 

музичної школи № 26. У 1993 р. до складу колективу приєдналися студенти-

фольклористи кафедри народного музичного виконавства та бандури КДІК, котрі 

утворювали його ядро. Пізніше склад гурту оновився представниками інших вузів 

Києва – НМАУ та КНУ імені Тараса Шевченка. Засновником і керівником гурту 

була Ганна  Коропніченко, що на той час працювала м.н.с. ПНДЛ МЕ НМАУ та 

викладачкою у КДІК. 

 

 
 

м. Київ, «Український дім», 1998 р. 

 
Разом із керівником учасники гурту проводили експедиційну роботу в селах 

Середньої Наддніпрянщини (Київська, Черкаська, Чернігівська області), проте 

перевага надавалася фольклору Київщини. Досліджуючи традиційний репертуар, 

учасники гурту займалися  відтворенням існуючих обрядів та реконструкцією 

забутих, переймали від корінних сільських жителів – літніх людей (70 і більше 
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років), – традиційну для цього регіону манеру співу, що залишалась незмінною 

протягом століть, але нині перебуває на межі зникнення. Найретельніше учасники 

«Отави» вивчали  побутуючий тут архаїчний пласт фольклору, з якого формували 

свій репертуар. Це, передусім, календарно-обрядові пісні (колядки, щедрівки, 

веснянки, русальні, купальсько-петрівські, жниварські), весільні, балади, ліричні. В 

експедиціях Ганною Коропніченко також приділялася увага дослідженню 

традиційного  танцювального мистецтва, зразки якого були зафіксовані на 

відеоносії.  

У концертах колектив співпрацював із музикантами «Київського 

кобзарського цеху», колективами старовинної («Ансамбль давньої музики»  

К. Чечені, 1998) та сучасної музики («Джаз-клуб» І. Тараненка, тріо Інвера 

Ізмайлова). Брали участь в Акції «Київ. Травень. Джаз», м. Київ, Національна 

філармонія, 2000 р.). 

Фольклорний гурт «Отава» був учасником Міжнародних та Всеукраїнських 

фольклорних фестивалів у Польщі (III Miedzynarodowej Symposjum   «Muzyka 

ludowa Srodkowo-Wschodniej  – Tradycyjne obrzedy weselne» w. Dubience n/Bugiem, 

1993), Білорусії (Брест, 1998), Україні («Ой дай Боже», «Фольклорна толока» 

(Харків, 1994), «Берегиня» (Луцьк, 1998), «Фарботони» (Канів, 1999), «Київ-джаз» 

(Київ, 2000), «Мистецьке березілля» (2001).  

Нагороди колективу: 

– Дипломант всеукраїнського фестивалю фольклористичних фестивалів 

«Фольклорна толока», Харків, 1994 р. 

– Дипломант III міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня», 

Луцьк, червень 1998 р. 

У 2005 р., з ініціативи керівника гурту Г. Коропніченко, вийшов компакт-

диск «Й а ми ходимо, проходжаємо…». Забуті пісні Київщини», записаний 

учасниками гурту «Отава» разом з представниками «Київського кобзарського 

цеху» і гуртом «Толока». Переважна більшість записів в альбомі – реконструкції 

рідкісних старовинних пісень, кантів, псальм Київщини.  Запис CD «Й а ми 

ходимо, проходжаємо…» підсумував п’ятнадцятирічну творчу діяльність 

колективу. 

 

Фольклорний ансамбль 1989–1990 навчального року  
 

Фольклорний ансамбль 1989–1990 навчального року (керівник  

О. Ю. Шевчук) поєднав шістьох студенток – випускниць ІV-го курсу (навчання 

тоді було чотирирічним). 

Його учасниці: Лілія Рижук (з 1990 р. працювала у фольклорному театрі-

студії «Берегиня»), Людмила Кривоніс, Лариса Долінська, Леся Ковтун, Світлана 

Осокіна, Ірина Наконечна.  
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Перший ряд: Л. Ковтун, Л. Кривоніс, І. Наконечна, Л. Рижук, Л. Крюченко, 

С. Журавленко, Н. Каштур. 

Другий ряд : В. Єремейко, Є. Загайний, С. Осокіна, С. Є. Павлюченко,  

І. Я. Павленко. 

 
Освоювали пісні за аудіозаписами, зробленими в наддніпрянських і 

подільських селах керівником. Незважаючи на короткий час його існування, 

ансамбль був досить успішним. Він включав активних зацікавлених співачок, 

добре знайомих з дитинства із сільськими традиціями і завзято бажаючих 

реалізувати власний хист у співі автентичної манери. 

 
Фольклорний ансамбль 1990–1995 навчальних років (керівник  

О. Ю. Шевчук). Склад колективу повністю оновився восени 1990 р., коли до нього 

прийшли студенти І-го й ІІ-го курсів. 
Репертуар для опрацювання складали пісні з наддніпрянських сіл 

(здебільшого з Бориспільського, Баришевського, Переяслав-Хмельницького р-нів 

Київщини), у яких влітку провадилася збирацька робота. Після 1990–1991 н. р. гурт 

зробив фондові записи двох пісень на Українському радіо (1991). З початку 1993 р. 

гуртом керував І. Г. Сінельніков. 

Учасники: Тетяна Шнуренко (кілька років співала в ансамблі кафедри 

«Кралиця»), Неля Марковська (стала 1994 р. співачкою у фольклорному театрі-

студії «Берегиня»), Роман Єненко, Юрій Пастушенко, Тетяна Селюк, Тетяна Заїка, 

Тетяна Лимар, Маркіян Свято (з 2000 – викладач вокалу Стрітівської вищої 

педагогічної школи кобзарського мистецтва; з 2001 – соліст Оперної студії 

НМАУ), Олександр Бондаренко (1991 р., студент кафедри академічного хорового 

співу). 
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Стоять зліва направо: Т. Заїка, Т. Шнуренко, Ю. Єгоров, О. Ю. Шевчук, Р. Єненко, 

Т. Селюк, М. Свято, Н. Марковська. Сидять: Р. Ватаманюк, Т. Лимар. 

 

Ансамблісти Р. Єненко та Ю. Пастушенко стали учасниками анс. «Древо» (у 

різні роки), працювали із вторинними гуртами, у тому числі в Польщі. Після вступу 

до інституту в 1990 р. вони виявили чималий інтерес до фольклору, брали 

найактивнішу участь у літніх експедиціях 1991–1992 рр. і пізнішого часу до сіл 

Полісся (Рівненщина), Карпат (Івано-Франківщина: Верховина), Наддніпрянщини 

(Київщина) та ін.  

 

 
 

Стоять зліва направо: Т. Селюк, Н. Марковська, Т. Заїка, Т. Шнуренко, М. Свято, 

Р. Ватаманюк, О. Ю. Шевчук. 
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Техніку звукоутворення переймали як на заняттях, в експедиціях, так і в 

роботі з аудіозаписами найкращих народних і вторинних міських виконавців. Усе 

це сприяло їхнім успіхам на ниві традиційного співу. Слід окремо відзначити 

багатогранний талант Р. Єненка †(1971–2006, фольклорист, культуролог, співак, 

художник-графік), котрий трагічно рано пішов з життя (2004 р. організував у 

Любліні парубочий гурт «Селюки»). Аудіозапис виконаних ним народних пісень є 

на кількох дисках анс. «Древо». 

 

Фольклорний ансамбль «Кралиця» 
 

Заснований у 1991 р. на кафедрі українського народного співу та 

фольклористики КДІК. Засновник та незмінний художній  керівник – заслужений 

працівник культури України, доцент Іван Григорович Сінельніков. Свою назву 

колектив отримав від міфічного образу-тотему весни – богині рослинності у давніх 

слов’ян.  

Основним напрямком творчої діяльності колективу є дослідження і 

популяризація народних звичаїв, обрядів, пісень, хореографії та інструментальної 

музики України. Основу репертуару колективу складають пісні, записані 

І. Г. Сінельніковим та студентами-фольклористами в Рівненській, Житомирській і 

Чернігівській областях, а також пісні Волині, Київщини та Наддніпрянщини.  

Театралізована форма концертних виступів, яскраві традиційні, автентичні 

народні костюми, наслідування і сценічне втілення народних пісенних традицій – 

все це надає молодіжному колективу «Кралиця» неповторного, самобутнього 

колориту.  
Фольклорний ансамбль «Кралиця» є лауреатом багатьох Міжнародних і 

Всеукраїнських конкурсів та фестивалів, серед них:  

• Лауреат Всеукраїнського огляду-конкурсу студентських фольклорних 

колективів (Київ, 1993);  

• Лауреат Міжнародної премії «Дружба» (Київ, 1994);  

• Лауреат Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю «Дни мира 

на Тихом океане» (до 50-річчя Перемоги) (Владивосток, РФ, 1995);  

• Лауреат ІІІ (1999) та І премії (2000) Всеукраїнського молодіжного 

фестивалю «Перлини сезону» (Київ);  

• Володар Гран-Прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хорових колективів 

ім. Порфирія Демуцького у номінації «Фольклорний ансамбль» (Київ, 2001);   

• Лауреат І премії ІІ-го регіонального конкурсу молодих виконавців 

української народної пісні «З народного джерела» (Рівне, 2002);  

• Лауреат І (2002, 2010) та ІІІ (2004) премії Міжнародного фольклорного 

фестивалю-конкурсу молодіжних фольклорних колективів «Красная горка» 

(Брянськ, РФ);  

 

                                                   
† Шевчук Ол. Єненко Роман Борисович // Українська музична енциклопедія. – К., 

2008. – Т. 2. – С. 56–57. 
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Словаччина, м. Кошице, 2011 р. 

На фото зліва направо: К. Овсієнко, А. Князікевич, І.Г. Сінельніков, О. Міщенко,  

Н. Куценко, І. Сичова (Дзиблюк), С. Шевченко (Машук), І. Перевертнюк,  

К. Стасюк, А. Кравченко 

 
• Володар Гран-Прі ІІІ Міжнародного конкурсу фольклорних записів 

Національних радіокомпаній EВY «Світозар Страчена Гран-Прі» (Словаччина, 

Братислава, 2007);  

• дипломант Всеукраїнського конкурсу «Нові імена України» (Київ, 2007);  

• Лауреат І премії VІІІ Міжнародного фестивалю – конкурсу народної музики 

ім. В. А. Підгірного (Губкин, РФ, 2007);   

• Лауреат Міжнародного музичного фестивалю «Дні молоді країн ГУАМ» 

(Баку, Азербайджан, 2007);  

• Лауреат Міжнародного фестивалю різдвяних звичаїв, колядок та ремесел 

«Співзвуччя – 2007» (Острава, Чехія, 2007);  

• Лауреат Міжнародного фольклорно-етнографічного фестивалю «Духовна 

скарбниця людства» (Ашхабад, Туркменістан, 2010);  

• Лауреат Міжнародного фестивалю-конкурсу української діаспори у світі 

«Ми діти твої, Україно!» (Таллінн, Естонія, 2010);  

• Лауреат Міжнародного фольклорного музичного фестивалю «Rudolstadt 

2010» (Рудольштадт, Німеччина, 2010);  

• Лауреат 57-го Міжнародного фольклорного фестивалю Vuhodna-2011 

(Словаччина, Литовський Микулаш, Срба, липень 2011); 

• Лауреат фольклорного фестивалю «Жили – були…» в рамках VІ-х 

Міжнародних фольклористичних читань, присвячених професору Лідії 

Дунаєвській (м. Київ, Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка, травень 2012). 

• Лауреат І премії Всеросійського фестивалю-конкурсу традиційної пісні 

«Разродимая сторонка» та Міжнародного фестивалю традиційної культури 

«Станиця» (Волгоград, РФ, вересень 2012). 
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На фольклорному матеріалі «Кралицею» підготовлені концертні програми: 

«Щедрий вечір», «Весняночка – паняночка», «Уберемо куста», «Сьогодні Купала», 

«Просили батько, просили мати – на хліб, на сіль, на весілля», а також «Російські 

карагоди» (музичний матеріал записано від росіян-старообрядців с. Російські 

Пилипи Житомирської обл.) та багато ін. За участю фольклорного ансамблю 

«Кралиця» на українському телебаченні записані програми: «За Віфлеємською 

зорею» (1998), «Весняні хороводи» (2002), «Проведу я русалочки» (2003), цикл 

розважально-гумористичних програм «Спотикач» (2006–2007), «Різдвяні фрески» 

(2009), «Фольк-М’юзік» (2010, 2012).  

До фондів Національного радіо України записано близько 100 пісенних та 

інструментальних зразків народної творчості (загальний час звучання – 3,5 

години), які використовуються у програмах радіомовлення.  

Фольклорний ансамбль «Кралиця» випустив 3 власних компакт-диски: 

«Літо» (2002), «Ой у Києві» (2003), «Ходила пава» (2004), куди увійшло 70 

музичних зразків, та четвертий «Ой у лузі калина стояла» у форматі МР3 (2008), а 

також взяв участь у запису кількох етномистецьких проектів на CD і DVD: 

«КАЗКІВНИК: літературно-музичні композиції за мотивами українських народних 

казок» (2003), Збірка - MP3 «О. Спаринський. Виходьте, веснянки» (2003), 

«ЕТНОЕВОЛЮЦІЯ 2006 – Мандруючий фестиваль традиційного українського 

мистецтва» (2007), «Автентична музика України – UKRAЇNIKA – 8 CD / 

Президентський фонд «Україна» Леоніда Кучми» (2009), Збірка - MP3 «Колядки та 

щедрівки» (2009), «Золоті сторінки української культури = Golden pages of the 

Ukrainian culture / АМ України, Ін-т культурології» (2010) та ін. 

«Кралиця» є базовим студентським і творчим концертуючим колективом. 

Гастрольні маршрути ансамблю пролягли по Київській, Житомирській, Черкаській, 

Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях, у містах: Київ, 

Львів, Рівне, Запоріжжя, Житомир, Чернігів (Україна); Москва, Ярославль, Псков, 

Волгоград, Владивосток, Брянськ, Бєлгород, Сочі, Губкін (Росія); Таллінн, Селамяе 

(Естонія); Люблін (Польща); Баку (Азербайджан); Острава, Козловице (Чехія), 

Клайпеда (Литва); Ашхабад (Туркменистан), Рудольштадт (Німеччина), Преторія 

(Південно-Африканська республіка), Рауленд (Норвегія), Кошице, Пряшів, 

Липтовський Микулаш, Срба (Словаччина); Хоф Ван Твенте, Гоор (Голландія); 

Женева, Лозанна (Швейцарія) тощо. 

У грудні 2010 року учасники фольклорного ансамблю «Кралиця» Олександр 

Міщенко та Іванна Дзиблюк представляли Україну на ХVІІ-му Всесвітньому 

фестивалі молоді та студентів в м. Преторія (ПАР).  

На запрошення науково-творчого об’єднання «Кубанський козачий хор» і 

особисто його керівника Віктора Гавриловича Захарченка фольклорний ансамбль 

«Кралиця» брав участь у Регіональному фольклорному фестивалі до 200-річчя 

Кубанського хору і Дня Матері (листопад 2011), а також у Всеросійському 

фестивалі традиційного мистецтва «Живая культура» (листопад 2012).  

У квітні–травні 2012 р. учасники ансамблю «Кралиця» на запрошення 

керівництва школи Р. Штайнера провели низку майстер-класів і постановку 

українських програм для учнів 7-х класів школи в м. Женева і м. Лозанна 

(Швейцарія).  

Ансамбль «Кралиця» є партнером і співорганізатором ІІІ і ІV-го 

Міжнародного фестивалю соборності культур «Рожаниця» (смт Бобриця Києво-
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Святошинського р-ну, жовтень 2010, 2011) і фундатором етномистецького проекту 

«ІВАНОВА ТОЛОКА».  

Створення концертної програми – одна з пріоритетних ділянок у роботі 

колективу. Доводиться шукати різні форми подачі фольклорного матеріалу, 

включаючи до програми не тільки побутові та обрядові пісні та хороводи, а й 

народні танці: «Гречаники», «Крутак» тощо. Однак, концертна та конкурсна 

діяльність колективу – це тільки вершина айсберга. Фольклорний ансамбль 

«Кралиця» – студентський колектив, тобто є фактично навчальною лабораторією 

для майбутніх керівників фольклорних колективів. Щоб досягнути творчих 

вершин, в колективі систематично проводиться збирацько-дослідницька робота – 

фольклорні експедиції, які надають можливість ознайомитися не тільки з пісенним 

матеріалом, але й з прикладним мистецтвом, архітектурою і побутом населення. 

Необхідною складовою творчого процесу в ансамблі є обов’язкове 

прослуховування експедиційного матеріалу, відбір пісень для поповнення 

репертуару колективу та їх розшифровка. Найважчою й найважливішою роботою є 

опанування манерою виконання, дикцією, артикуляцією, звуковидобуванням, 

притаманним тому регіону, звідки походить музичний твір.  

«Кралиця» не є постійно діючим професійним колективом. Тут щороку 

випускаються і набираються нові учасники, з якими доводиться розпочинати 

роботу практично з нуля: від фольклорних експедицій, прослуховування записів, 

оволодіння манерою виконання. Однак, за п’ять років навчання у колективі кожен з 

його учасників отримує той необхідний багаж знань і вмінь, який дозволяє їм 

реалізовуватися у подальшому творчому житті: за це свідчить той факт, що 

більшість випускників «Кралиці» залишилися в професії, працюють у власних 

групах, ансамблях, з дитячими колективами, - тобто не дають перерватися народній 

музичній традиції.  

Вагоме місце у репертуарі колективу посідає інструментальна музика. 

Яскравими постатями виступають у цьому напрямку випускники «Кралиці» - 

виконавці на народних інструментах: Олена Асталош (скрипка), Володимир 

Короленко (народні духові інструменти), Валерій Бурбига (гармошка), Володимир 

Пронько (цимбали), Микола Тотовицький (гармошка та народні духові 

інструменти); Максим Бережнюк (народні духові інструменти), Олександр 

Міщенко (гармошка) та ін. Серед випускників «Кралиці» - талановиті й яскраві 

вокалісти: Тетяна Шнуренко, Анатолій Пахомов, Ірина Бонковська (Осередько), 

Неля Марковська, Тетяна Горюшина (Заїка), Юрій Єгоров, Тіна Гресько, 

Олександр Левочко, Северин Данилейко, Сусанна Карпенко,  Валерій Гладунець, 

Тетяна Школьна, Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька, Катерина 

Масленкова (Єрьоміна), Інна Шаркова, Юлія Маляренко, Ігор Перевертнюк, Олена 

Видрич, Аліна Князікевич, Іванна Сичова (Дзиблюк), Євгенія Сергієнко 

(Степанушко), Світлана Шевченко (Машук) та ін.  

У жовтні 2011 р. фольклорному ансамблю «Кралиця» виповнилося 20 років. 

За цей час фахову підготовку отримали близько ста випускників, які на сьогодні 

стали провідними представниками молодіжного фольклорного руху України. 

Керівник та учасники фольклорного ансамблю «Кралиця» усвідомили для себе 

істину історії культури: ми не тільки творимо «себе в мистецтві», але намагаємося 

зберегти в недоторканості неоцінені духовні скарби, – і йдуть шляхом делікатного 

музичного збереження автентичної української культури, послідовно 
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дотримуючись концепції найменшого втручання в природу автентичної народної 

музики.  

Систематична збирацька й активна концертно-пропагандистська діяльність 

фольклорного ансамблю «Кралиця» у сільських регіонах та в українській діаспорі 

сприяє пробудженню й підтримці інтересу до традиційної культури у середовищі 

сільської молоді, а також не дозволяє перерватися етнічному корінню. Це 

допомагає з певною мірою оптимізму дивитися на процеси збереження та розвитку 

народного мистецтва. 
 
 

Український ансамбль народної музики  

«Будьмо!» 

 

Колектив виник у 1994 році в Київському державному інституті культури під 

орудою Миколи Голючека. За роки творчої діяльності ансамбль здобув широку 

популярність в Україні та за її межами. Це концерти на престижних фестивалях за 

кордоном (Голландія, Італія, Білорусія, Росія, Франція, Канада, Шотландія), 

виступи на головних сценах України, зокрема на Республіканському семінарі 

керівників оркестрів та ансамблів народних інструментів, присвяченому 25-річчю 

Національного оркестру народних інструментів України, Білоруській академії 

музики, у Львівському вищому музичному інституті ім. С. Крушельницької та ін. 

 

 
 

«Будьмо» в Музеї архітектури та побуту «Пирогово» 

 
Ансамбль «Будьмо» можна по праву назвати пропагандистом народно-

інструментальної музики, продовжувачем кращих традицій ансамблевого 

народного музикування в Україні. Характерною творчою ознакою ансамблю є 

дотримання народної манери виконання, що дясягаєтсья копіткою роботою 

музикантів над розшифровками народних мелодій, їх інструментванням та 

аранжуванням. Значна кількість оригінальних творів, аранжувань та 
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інструментовок, зокрема «Буковинка», «Не та ружа», «Купальська», «Голуб на 

черешні» та інші створено завдяки творчій самовіддачі учасників ансамблю, 

вмінню по-новому осмислити і відтворити український народний мелос. 

Враховуючи різноманітні смаки шанувальників народної музики, колектив у 

своєму репертуарі, поряд з інструментальними творами для слухання, 

танцювальними композиціями, має і вокально-інструментальні номери. Відтак 

закономірно виникла тісна творча співпраця між інструментальним ансамблем і 

виконавицями народним пісень, студентками спеціалізацій «Народний спів» і 

«Хорове диригування (народний хор)». Серед них Світлана Дамедюк, Оксана 

Ільченко (Демешко), Тетяна Пирогова (Шаравара), Олена Заверуха (Доброштан), 

Надія Яговенко (Зінченко) та ін. 

Ансамбль плідно співпрацює з інструментальним колективом «Баламути» 

Мінського державного інституту культури, вокальним ансамблем «Червоні маки» 

Ансамблю пісні і танцю МВС України.  

Завдяки ентузіазму та молодечому запалу студентів та випускників КНУКіМ 

колективом було записано та видано аудіоальбоми «Будьмо!» (2001, 2004), «Гей, 

музики, довше грайте» (2002), «Українська фантазія» (2010). 

 

Фольклористичний інструментальний ансамбль  

«Весільні музики» 
 

Створений у 1997 р. на кафедрі фольклору і етнології, хоча творча діяльність 

ансамблю з різними назвами та різноманітним складом музичних інструментів 

розпочалася у 1975 р. (1975–1988 – ансамбль народних інструментів, 1988–1997 – 

ансамбль «Троїсті музики», 1997–2004 – ансамбль «Весільні музики»). Постійним 

керівником ансамблю була старший викладач, з 1996 р. – доцент, з 1998 – 

заслужена артистка України Гусак Раїса Дмитрівна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1997 р. 

 Зліва направо: перший ряд: Р. Д. Гусак, В. Гарасим’юк; 

другий ряд: М. Гарасим’юк, Ю. Глазов, А. Затворний, П. Богатчук, І. Норинчак 
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За напрямком роботи ансамбль був практично єдиним колективом серед 

вищих та середніх навчальних закладів мистецтва і культури України, студенти 

якого систематично, планомірно впроваджували у практику навчального процесу 

традиційну інструментальну музику багатьох регіонів України: Закарпаття, 

Гуцульщини, Поділля, Полтавщини, Черкащини, Прикарпаття, Буковини, в т. ч., 

музику інших народів, що проживають в Україні. Основу репертуару колективу 

складали понад 300 транскрипцій традиційної інструментальної музики, записаних 

у фольклорних експедиціях. Ансамбль виконував старовинні чабанські, 

мандрівницькі награвання, мелодії календарної та родинно-побутової обрядовості, 

музику для слухання, традиційні танцювальні мелодії. 

В роботі ансамблю використовувалися як фабричні (скрипка, акордеон, баян, 

кларнет, великі угорські цимбали, контрабас), так і традиційні музичні 

інструменти, здебільшого, з приватної колекції керівника  (басоля, бугай, 

гуцульський дідик, дуда, телинка, окарина, ріжок, дводенцівка, жоломіга, малі 

гуцульські цимбали, фрілка, дримба, флояра, кавал, рубель і качалка, дзвіночки, 

бухало тощо). 

Знаменними подіями у творчій біографії колективу стали перемоги й 

відзнаки журі та глядачів ІІІ Європейського симпозіуму «Народна музика Східної 

Європи. Музика інструментальна» (Польща, 1993), ІV Європейського симпозіуму 

«Народна музика середньо-східної Європи. Традиційний весільний обряд» 

(Польща, 1994), Всеукраїнського фестивалю «Фольклорна толока» (Харків, 1994). 

Ансамбль «Весільні музики» нагороджений Почесним дипломом 

XV Ювілейного фестивалю української культури (Польща, 1997); лауреат 

II Міжнародного фестивалю єврейського музичного мистецтва (Україна, Луцьк, 

1997); удостоєний Відзнаки Міжнародного фестивалю традиційної народної 

культури «Покуть» (Харків, 1998). На III Міжнародному фестивалі народної 

музики «Дзвенять цимбали і гармонь» (Республіка Білорусь, 1998) колективу і 

дуету (М. Гнатюк та В. Пронько) було вручено Диплом «За високу професійну 

майстерність», солісти ансамблю стали лауреатами: Анатолій Задворний – I премії, 

Михайло Гандзола – III премії.  

   

 

Науково-етнографічний ансамбль «Лукині роси» 

 

«Лукині роси» – київський молодіжний науково-етнографічний ансамбль, що 

продовжував традицію вторинного автентичного співу, усталену в Києві на поч. 

1980-х. рр. Євгеном Єфремовим.  

Заснований у 2001 р. на кафедрі фольклористики, народного пісенного та 

інструментального виконавства КНУКіМ як студентський дівочий ансамбль. 

Зорганізувала та керувала гуртом упродовж трьох років (2001–2004 рр.) Ганна 

Коропніченко, в подальшому (2004–2009 рр.) – учасниця гурту, випускниця 

КНУКіМ Олена Копєйкіна-Бабієнко.  

Метою гурту було дослідження обрядів і музичного матеріалу територій 

Київської, Житомирської та Сумської областей, популяризація сільської музики 

серед міської молоді. Пісні виконувалися зі збереженням мовно-діалектичних 

особливостей та в притаманній місцевій звуковій манері. Виступали у костюмах 

тієї місцевості, звідки походять виконувані пісні. 
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Інколи «Лукині роси» осучаснювали звучання пісень, додаючи 

інструментальний супровід. Репертуар ансамблю складали обрядові, ліричні та 

жартівливі пісні з Київщини, Житомирщини та Сумщини, записані його 

учасниками в експедиціях.  

Гурт «Лукині роси» не цурався сучасних напрямків. Як творчі особистості, 

дівчата намагалися поєднувати старовинний традиційний спів із сучасними 

ритмами, зокрема учасниці гурту співали у колективах «Володар» 

 

 
 

Після Державного іспиту, 2004 р. 

 
(гурт автентичного співу), «Гуртоправці» (гурт автентичного співу), 

«ДримбаДаДзига» (український фольк-фанк-рок), «Red Cardell» (Бретань-фольк-

рок та український фольклор), «ТаРУТА» (етно-рок). Беручи участь в 

експериментальних фольк-рок-програмах, ансамбль зберігав автентичний характер 

звучання пісень. 

Ансамбль брав участь у багатьох фестивалях («Ростоки», «Свято меду», 

майже щорічно – «Країна мрій»), мистецьких і екологічних акціях, благодійних 

заходах для дітей, мультистильових проектах, наприклад, з 2008 р. – у 

започаткованому О. Кабановим (електро-волинка, ліра тощо) проекті «Рідня», що 

об’єднав вокальні (гурт «Лукині роси») та інструментальні (групу тайських 

барабанів tajko-drummers – К. Бучинський) склади. Окремим проектом стало 

спільне виконання пісні «Соловейко, рідний брате» з hard-рок-гуртом «Назад 

шляху немає» на фестивалі «Країна мрій». 

У 2005 р. гурт записав CD «Лукині роси. Благослови, Боже», у 2008 р. – 

«Українська героїчна пісня». 
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Фольклорний ансамбль «Многая лєта» 

 

Фольклорний ансамбль «Многая лєта» створений на кафедрі народного 

пісенного виконавства у 2008 році. Керівником колективу є відомий в Україні 

етномузиколог, етноспівачка, досвідчений викладач Ганна Коропніченко. До 

складу ансамблю входять студенти, які  мешкають у різних регіонах України – 

Поліссі (Рівненщина, Волинь), Поділлі (Вінничина, Хмельниччина), Нижній 

Наддніпрянщині (Кривий Ріг, Марганець), Півдні України (Одеса, Миколаїв, 

Сімферополь). Відповідно, репертуар колективу добирається з пісень, що 

найбільше відповідають  природним голосовим даним виконавців. Ключовим 

напрямком роботи колективу є намагання відтворити традиції пісенного 

виконавства Полісся та Середньої Наддніпрянщини.  

За минулі роки (2008–2012) ансамбль здолав репертуар, що охоплює близько 

сотні пісень різних жанрів, записаних керівником та студентами у численних 

фольклорних експедиціях. Перевага надається ліричним (соціальним, родинним) 

побутовим пісням, кантам. Значну частину репертуару складає давній шар 

українського фольклору – обрядові пісні календарного та родинного циклів, 

колискові.  Одними з улюблених жанрів ансамблю стали псальми з різних регіонів 

України та старовинні церковні піснеспіви. Учасники гурту співають у 

автентичних костюмах першої половини XX ст. 

Ансамбль брав участь у Міжнародних та Всеукраїнських фольклорних 

фестивалях, конкурсах, концертах: «Трипільське коло – 2010», м. Ржищів;  

VI Міжнародному фестивалі «Берегиня – 2010», м. Луцьк; V фестивалі духовних 

кантів «Параскева – 2010», с. Лишня (Макарів–Київщина); V Міжнародному 

фестивалі Соборності культур «Рожаниця–2011», с. Бобриця Київської обл.;  

фольклорно-етнографічному фестивалі «Свято майстрів», Музей народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, м. Переяслав-Хмельницький, 

2011 р.; пісенному телемарафоні «Пісня об’єднує нас!», м. Київ, 2012 р.; еко-

фестивалі «Трипільське коло – 2012», м. Ржищів, 2012 р.; фестивалі «Вишиванка – 

символ України», м. Ірпінь, 2012 р. та у багатьох інших. 

 
Національна філармонія України, 5 грудня 2011 р. 
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Фольклорний ансамбль «Многая лєта» став лауреатом: 

– «Слобожанського вернісажу – 2010», м. Харків (II премія); 

– II Міжнародного конкурсу вокальних ансамблів імені Дмитра 

Бортнянського, м. Київ, 2011 р. (I премія); 

– II відкритого Європейського фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, 

де є благословіння», м. Тернопіль, 2012 (II премія);  

– дипломантом  фестивалю козацької пісні «Покрова–2011», Національний 

музей народної архітектури та побуту України «Пирогово», 2011 р. 
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Основні  

друковані праці 

викладачів  
 

 

 

 

 

Кожній людині дана своя справа,  

і кожній справі – свій час.  

 
Езоп 
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ВИКЛАДАЧІ  

МУЗИЧНО-

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 

 

 

 

 

Фольклор – це своєрідний концентрат 

духовної історії людства від найдавніших часів і до 

сьогодення... 

Комплексне вивчення фольклору забезпечує 

розуміння його своєрідності і місця в історії 

людства.  

 
А. Іваницький 
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Грица (Поріцька) Софія Йосипівна – музикознавець, етномузиколог. 

Доктор мистецтвознавства (1982), професор (1993).  

Член-кор. АМУ (2009), член АНМ (Асоціації «Нова музика» при ЮНЕСКО), 

ІМ8 (міжнар. музикознавчого товариства), НСКУ, у т.ч. – голова фольклорної 

комісії (1972), Всесоюзної фольклорної комісії Спілки композиторів СРСР (1972), 

пров. н. с. ІМФЕ ім. М. Т. Рильского НАН України (з 1957).  

Лауреат премій ім. Б. Астаф’єва (1991), ім. М. В. Лисенка (1999), ім. 

Ф. М. Колесси (1999). 

Народилася 5 грудня 1932 р. у м. Львові. Закінчила Львівську держ. 

консерваторію у 1954 р. (кл. С. Людкевича), аспірантуру при КДК ім. 

П. І. Чайковського (кл. П. Козицького). З 1979 по 1993 рр. – автор та ведуча 

радіоциклів «З народних джерел», «Золоті ключі» і «Дзвонкова криниця» НРКУ.  

У КДІК працює з 1974 року. Викладає курси «Трансформаційні процеси 

українського мистецького простору», «Музичний фольклор», «Транскрипція 

народної музики». Керує науковою роботою магістрів. 

Тв.: 

1. Філарет Михайлович Колесса. – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-

ри УРСР, 1962. – 111 с. 

2. Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної 

творчості на сучасному етапі. – К., 1968. 

3. Мелос української народної епіки / АН УРСР, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. –  К . 

: Наук. думка, 1979. – 245 с. : ноти. 
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композитор, 1990. – 261 с. 

5. Луна Чорнобиля : фольклорний репортаж з піснями : сценарій. – К. , 1993. – 23 

с. 
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 І. Ф. Ляшенко. – К. : Либідь, 1996. – 415 с. 
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228 с.  
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234 с. 

9. Українська фольклористика XIX – початку XX століття і музичний фольклор : 

нарис / ІМФЕ НАН України. – К. ; Т. : АСТОН, 2007. – 152 с. : іл. 

10. Народная песня не стареет // Советская музыка. – 1976. – № 11.  
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17. Культурологічні спрямування в науковій діяльності Філарета Колесси // Слово і 

час. – 1991. – № 7. – С. 55–59. 

18. Народний професіоналізм // Мистецтво та етнос: культурологічний аспект. – К., 

1991. – С. 5–35. 

19. Міграції фольклору (З приводу іммігрантських пісень з Канади) // Фольклор 

українців поза межами України : зб. наук. ст. – К., 1992. – С . 20. 

20. Парадигмальність фольклору, його просторові нашарування // Всеукраїнська 

наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М–во 
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Нагороджена дипломом Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка (1998), Почесною Відзнакою М-ва культури і мистецтв України 

(2004).  

Народилася 12 листопада 1944 р. на Уралі (РФ). Закінчила КДК 

ім. П. І. Чайковського (оркестровий ф-т, нар. інструменти) у 1969 р. З 1970 по 1973 

рр. – артистка оркестру укр. нар. інструментів Музично-хорового товариства 

України. Від 1973 р. – викладач КДІК (пізніше – КНУКіМ). 

Досліджує традиційну музично-інструментальну культуру України (в т. ч. 

культуру етносів та субетносів України). Викладає фах (традиційні народні 

інструменти), інструментознавство, фольклорний інструментальний ансамбль, 

транскрипцію народної музики. 

Р. Д. Гусак зібрана унікальна колекція традиційних українських музичних 

інструментів, відома в країнах Далекого Сходу, Європейського та Американського 

континентів. Вона налічує понад 1000 зразків з багатьох регіонів України та 21-ї 

країни світу і перетворилась у творчу лабораторію мистецьких вузів України. 

Учасниця 144-х Міжнар. та Всеукр. науково-теоретичних конф., 

симпозіумів, конгресів (Росія, ЧСФР, Словаччина, Польща, Угорщина, Австрія, 

Румунія), має понад 50 друкованих наукових та методичних праць.  

Проводила майстер-класи по відродженню та розвитку традиційних 

музичних інструментів для кер. творчих колективів українського зарубіжжя  

(м. Київ, 2005) та кер. ансамблів народних інструментів Міжнар. фестивалю-

лабораторії української культури «Роде наш красний» (Росія, м. Сочі, 2007).  

Гусак Р. Д. надавала методичну допомогу Ніжинському, Кримському, 

Житомирському (2003), Херсонському (2004), Київському (2005), Кам’янець-

Подільському (1991, 2006) училищам культури та Черкаському вищому муз. 

училищу (2005) з проблем розвитку, відродження, пропаганди та впровадження до 

навчального процесу різноманітних аспектів традиційної музичної культури 

України.  

Взяла участь у понад 350 концертних заходах як худ. кер., виконавець на 

традиційних муз. інструментах, науковий консультант виступів солістів-

інструменталістів та ансамблів народних інструментів, як в Україні, так і за її 

межами (Росія, Польща, Австрія, Данія, Білорусь, Румунія). 

Багато випускників Р. Д. Гусак за творчі досягнення мають відзнаки, премії, 

почесні звання, вони з успіхом презентували українське народне інструментальне 
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228. Юшко В. Свято фольклору // Ніжинський вісник. – 2008. – 20 берез. – С. 7. 



 

 

67 

229. Гусак Раїса Дмитрівна // Давидов М. А. Історія виконавства на народних 

інструментах (Українська академічна школа). – Луцьк, 2010. – С. 58–59. 

230. Субота В. На «Покуті» пісні лунали : фестиваль традиційної народної 

культури «Покуть плюс», Харків, трав. 2012 р. // Культура і життя. – 2012. –  

1 черв. – С. 12. 

 
Єфремов Євгеній Васильович – музикознавець, 

етномузиколог, фольклорист, виконавець, дослідник пісенно-

виконавської традиції Київського Полісся. Канд. 

мистецтвознавства (1989), доцент (1994), професор (2009), 

заслужений діяч мистецтв України (2010). Засновник і кер. 

фольклорного ансамблю «Древо». 

Член НСКУ. Номінант премії «Київська пектораль» 

(2003) за муз. оформлення вистави «Кам’яне коло» (центр 

сучасного мистецтва «Дах»). 

Народився 3 лютого 1950 р. в м. Благовєщенськ 

Амурської обл. (РФ). Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського в 

1975 р. (кл. В. Москаленка). Від 1985 р. – її викладач, зав. Кабінету народної 

музики. З 1993 р. – доцент каф. муз. фольклористики, н. с. Проблемної наук.-

дослід. лабораторії муз. етнографії. У 1974–1977 рр. – викл. муз.-теор. дисциплін 

Київського муз. училища ім. Р. Глієра. 

У КДІК працював протягом 1977–1985 рр. Кер. першого студ. фольклорного 

колективу ін-ту.  

Наукові інтереси: проблеми українського фольклорного виконавства 

(принципи варіювання, регіональні стилі), народного багатоголосся, типології, 

стилістики і семантики обрядових пісень. Одним з перших в Україні запровадив 

багаторічні польові дослідження локальної музично-етнографічної традиції 

Київського Полісся (1978–1986, 1991–2000). Вагомим є внесок Є. Єфремова у 

методику нотації вокальної народної музики, постановки голосу в автентичній 

фольклорній манері. 

Засновник першого в Україні фольклористичного гурту автентичного співу 

(1979, від 1988 – «Древо»). З колективом гастролював у Бельгії, Грузії, Польщі, 

Росії, Франції, США та ін. В Україні, Польщі, США та Франції випущені 

аудіокасети і диски із записами ансамблю. У цих країнах неодноразово виступав із 

майстер-класами. Нині професор НМАУ ім. П. І. Чайковського. 
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материале лирических песен Киевского Полесья) : дис. … канд. 

искусствоведения : 17.00.02. – К., 1989. – 180 с. 
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234. Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта 

пісні // Українське музикознавство : респ. міжвід. наук.-метод. зб. – К., 1985. – 

Вип. 20. – С. 79–98. 

235. Фольклор Київського Полісся // Київ. – 1987. – № 6. 
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України : матеріали іст.-етнограф. дослідж. / Ін-т народознавства НАН України. 

– Л., 1997. – Вип. 1 : Київське Полісся. 1994. – С. 245–259. 
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241. Про традиційну фактурну будову поліських ліричних пісень // 

Фольклористичні візії (учні – вчителеві І. А. Мацієвському з нагоди 60-річчя) : 

зб. ст. і матеріалів. – Тернопіль, 2001. 

242. Ритмокомпозиційні типи веснянок на території верхнього межиріччя Ужа й 

Тетерева // Полісся України : матеріали іст.-етногр. дослідж. – Л., 2003. – № 3. 

243. Музика і ритуал: взаємокоординація звуковисотних чинників та 

виконавської стилістики в обрядових піснях Центрального Полісся // Студії 

мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. – 2004. – Чис. 4 (8). 

244. Ритуали викликання дощу // Проблеми етномузикології : зб. наук. пр. – К., 

2004. – Вип. 2.  
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245. Брюховецька Л. Голос рідної землі // Київ. – 1987. – № 6. 
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звичаєвої традиції : навч. посіб. – К., 2002. – С. 215–216. 

248. Єфремов Євгеній Васильович // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 
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посіб. – 3-є вид. – К., 2002. – С. 585. 

249. Київська лабораторія етномузикології (1992–2007) : наук.-інформ. довід. / 

упоряд. І. Клименко ; НМАУ. – К., 2007.  

250. Хай М. Єфремов Євген Васильович // Українська музична енциклопедія. – 

К., 2008. – Т. 2. – С. 62. 

251. Іванникова Л. В. Єфремов Євген Васильович // Енциклопедія Сучасної 

України. – К., 2009. – Т. 9. – С. 474. 

252. Євген Єфремов: «Кожен музикант має пізнати музичне коріння»  

[Електронний ресурс] / [інтерв’ю брала А. Пеліна] // Musical Information 

REview. – Режим доступу: 

http://mire.do.am/news/intervju_s_evgeniem_efremovym/2010-05-13-144. – Назва з 

екрана. 

253. Дьячкова Е. Колокольный звон и... персидский полумесяц. Два знаковых 

концерта прошли в Национальной филармонии // День. – 2011. – 2 февр. 

254. Евгений Ефремов [Электронный ресурс] // Славянский путь. – Режим 

доступа: http://slavicroute.com/prepodavateli/200-evgenij-efremov.html. – Название 
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255. Єфремов Євгеній Васильович [Електронний ресурс] // Національна спілка 

композиторів України. – Режим доступу: 

http://www.composersukraine.org/index.php?id=1191. – Назва з екрана. 

 

Іваницький Анатолій Іванович – фольклорист-

музикознавець. Доктор мистецтвознавства (1991), 

професор (1992), пров. н. с. ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАН України, член НСКУ, член-

кор. НАН України (2012). 

Нагороджений дипломом М-ва вищої та 

середньої освіти України «За досягнення в навчально-

виховній та науково-методичній роботі» (1991), 

знаком «Відмінник освіти України» М-ва освіти і 

науки України (2007). Лауреат премії НАН України імені академіка Філарета 

Колесси (2009). 

Народився 2 червня 1936 р. в м. Нікополі. Закінчив 1968 р. КДК ім. 

П. І. Чайковського. У 1971 р. – аспірантуру ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 

України. У 1991 р. за сумою праць «Українська народна музична культура» 

отримав науковий ступінь доктора мистецтвознавства. 

У творчому доробку – науково-популярні статті, радіо- і телепрограми з 

народної музичної культури (цикли «Розкажи, бандуро», «Фольклорна скарбниця», 

участь у телевізійних програмах Київської Державної регіональної 

телерадіокомпанії «Місце зустрічі Хрещатик, 26» – близько 40 теле- та 

радіопередач).  

Наукові інтереси: проблематика польової роботи; текстологія та коментування 

записів музичного фольклору; походження, хронологізація й декодування народної 

музики; дослідження етномузикологічної спадщини К. Квітки та Ф. Колесси; 

історія і теорія українського музичного фольклору та фольклористики; музично-

фольклористична педагогіка.   

Від 1979 р. працює в КДІК–КНУКіМ на основній роботі, від 2000 р. – за 

сумісництвом. Протягом 1998–1999 рр. – зав. каф. фольклору та етнокультурології, 

у 1999–2000 рр. – зав. каф. теорії музики і фольклору. 

Викладає курси: «Музичний фольклор», «Фольклористика (методика і 

методологія)», «Актуальні проблеми музикознавства». Керує науковою роботою 

магістрів та аспірантів. 

Тв.: 

256. Композиционные особенности взаимодействия слова и музыки в украинской 

народной песне : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. искусствоведения : 

[спец.] 17.00.02 / науч. рук. С. И. Грица ; офиц. оппоненты: Н. М. Гордийчук,  

Н. А. Герасимова-Персидская ; ИМФЭ им. М. Ф. Рыльского, Ин-т 

искусствоведения, этнографии и фольклора АН Белорусской ССР. – К., 1972. – 

24 с. 

257. Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та серед. учб. закл.  – 

К. : Муз. Україна, 1990. – 334 с. : ноти. 

258. Українська музична фольклористика: методологія і методика : навч. посіб. – 

К. : Заповіт, 1997. – 391 с. : іл., ноти. – (Трансформація гуманітарної освіти в 

Україні). 

http://www.composersukraine.org/index.php?id=1191.%20–
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259. Українська народна музична творчість : навч. посіб. / під ред.  

М. М. Поплавського ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – 2-е вид., 

доопрац. – К. : Муз. Україна, 1999. – 222 с. : ноти. 

260. Софія Йосипівна Грица : творч. портр. / НАН України, ІМФЕ ім.  

М. Т. Рильського. – К. ; Т. : Астон, 2002. – 43 с. : іл. 

261. Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики) : навч. посіб. 

– К. : Альтерпрес, 2003. – 180 с. : 40 нот. прикл., схеми. 

262. Український музичний фольклор : підруч. для вищ. учб. закл. – Вінниця : 

Нова книга, 2004. – 320 с. 

263. Iсторична Хотинщина : музично-етнографічне дослідження : зб. фольклору. 

– Вінниця : Нова книга, 2007. – 576 с. : ноти, фото. 

264. Хрестоматія з українського музичного фольклору ( з поясненнями та 

коментарями ) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІV рівнів 

акредитації /  М-во культури і туризму України, НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. 

Рильського. – К. : Нова книга, 2008. – 519 с. : муз. пр. 

265. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та 

декодування народної музики. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 404 с. 

266. Український обрядовий фольклор західних земель : регіон. муз. антол. – 

Вінниця, 2012. – 620 с. 

267. Слово і наспів у фольклорі / А. Іваницький, О. Правдюк, С. Грица // Народна 

творчість та етнографія. – 1969. – № 4. – С. 15–21. 

268. Два побутові хори М. Леонтовича // Народна творчість та етнографія. – 1970. 

– № 4. – С. 45–48. 

269. Про функції неповнозначних слів в українському музичному фольклорі // 

Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 3. – С. 47–53. 

270. Типи ритмічного розвитку в українських народних піснях // Народна 

творчість та етнографія. – 1972. – № 2. – С. 62–66. 
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української художньої творчості (1975), медалями: 

«Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва». 

Народився 8 червня 1938 р. в м. Києві. 

Протягом 1958–1963 рр. навчався на 

диригентському ф-ті КДК ім. П. І. Чайковського. Диригент і худ. кер. аматорських 

хорів, симфонічних оркестрів (1963–1985 рр.). Організатор, худ. кер. і диригент 
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Юнацького симфонічного оркестру Київського Палацу піонерів та школярів, а 

також – Поліського симфонічного оркестру (м. Житомир). 

Протягом 1970–1999 рр. працював у КДІК (нині КНУКіМ), на каф. фольклору 

й етнології – з 1993 р. У 1971–1974 рр. – помічник-хормейстер у роботі 

Заслуженого артиста України М. Д. Кісіля з організації, художнього керівництва, 

диригування народними жіночими хоровими колективами студентів ін-ту. 

Організатор та худ. кер. студ. навчального фольклорного ансамблю каф. нар. 

хорового співу КДІК (1975). 

З 1991 по 1996 рр. – худ. кер. та диригент навчального студ. нар. хору 

заочного відділення КДІК. Організатор та худ. кер. студ. навчального гурту укр. 

етнічного духовного співу (1992–1996).  

З 1991 р. – доцент і заступник зав. каф. укр. нар. співу, фольклору й 

етнографії. Протягом 1996–1999 рр. – на посаді професора і заступника зав. каф. 

нар. музичного виконавства, а потім – заступника зав. каф. фольклору й етнографії. 

Підготував понад 500 випускників, зокрема, народні артисти України 

В. Бойко, П. Павлюченко, В. Мартиненко, Н. Цюпа. 

Доктор народної медицини, біоенерготерапевт, хіропрактик (костоправ), 

Майстер-Учитель Рейкі (міжнар. Духовної енерготехнології оздоровлення), 

народний лікар-молитвеник (схвалений УПЦ), радіестезист (той, що добуває 

інформацію засобами виходу на «підсвідомість» і «надсвідомість»), магістр 

біомагнетософії та психотроніки, парапсихолог, вітаеньерголог, паралінгвіст, 

теолог. 

Засновник і Президент Асоціації «Українська Міжнародня Місія Духовного 

Оздоровлення», автор ЗАДУМІВ (головний редактор і видавець) журналу-газети 

«Духовні Проєкції» та серіалу публікацій власних досліджень «Пасіонарії 

української культури».  

Тв.: 

347. Формування навичок педагогічного керівництва гуртами українського 

народного співу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / наук. кер. А. І. Іваницький, 

офіц. опоненти: Г. М. Падалка, О. І. Мурзіна ; КДІК, Вінниц. держ. пед. ін-т. – 

К., 1995. – 281 арк. – Бібліогр.: с. 192–205. 

348. Формування навичок педагогічного керівництва гуртами українського 

народного співу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (з галузей знань)» / наук. кер.  

А. І. Іваницький, офіц. опоненти: Г. М. Падалка, О. І. Мурзіна ; КДІК, Вінниц. 

держ. пед. ін-т. – К., 1995. – 17 с. 

349. Основи методики педагогічного керівництва гуртами українського 

народного співу : виховання і навчання за фахом : навч.-метод. посіб. для вузів 

культури і мистецтв / М-во культури України, КДІК. – К., 1993. – 297 с. : іл. 

350. Керівництво гуртами українського народного співу : (психолого-

педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури та 

мистецтв / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К. : «Духовне 

оздоровлення», 2001. – 615 с. : іл. 

351. Керівництво гуртами українського народного співу : (психолого-

педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. культури та 

мистецтв / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – 3-є вид. – К : 

УММДО, 2002. – 616 с. : іл. 
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352. Ази методики педагогічного керівництва співочими колективами : посіб. для 

вищ. навч. закл. культури та мистецтв. – 2-е вид. – К. : УММДО, 2010. – 298 с. 

353. Б’ю в Прадзвони України : нотний додаток № 2. – 2-ге вид., виправл. й 

доповн. – К. : УММДО, 2010. – 484 с. : іл. вкл. + CD (аудіо).  

354. Дзвенить Свічадо Бористену : нотний додаток № 1-а. – К. : УММДО, 2010. – 

224 с. 

355. Етнічний спів України : монографія. – К. : УММДО, 2010. – 448 с. 

356. Керівництво гуртами українського народного співу : (психолого-

педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 5-е вид., виправл. й доповн. – К. : 

УММДО, 2010. – 616 с. 

357. Психолого-педагогічні засади підготовки диригента українського народного 

хору : наук.-метод. рек. – 3-є вид. – К. : УММДО, 2010. – 256 с. 

358. Проблеми підготовки керівників вищої кваліфікації для самодіяльних 

народних хорів // Радянський спосіб життя і завдання підготовки та виховання 

кадрів для установ культури і мистецтва : зб. тез доп. Респ. наук.-теор. конф. 

викладачів вузів культури і мистецтва. – Рівне, 1977. – С. 114–115. 

359. Индивидуальная работа со студентами в послелекционное время на кафедре 

народного хорового пения КГИК им. А. Е. Корнейчука // Задачи подготовки и 

идейно-политического воспитания молодежи в свете решений ХXV съезда 

КПСС : тез. докл. Респ. науч.-метод. совещ. преподователей и аспирантов вузов 

культуры и искусства. – Одесса, 1978. – С. 113–114. 

360. Совершенствование подготовки руководителей народных самодеятельных 

хоровых коллективов в институтах культуры / А. Л. Карпун, Е. Г. Миронюк // 

Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры и искусства в 

современных условиях : тез. докл. Респ. науч.-теорет. конф. – К., 1981. – С. 110–

111. 

361. Перлини народної поезії // Зоря. – 1985. – 2 серп. 

362. Принципы вузовской педагогики дирижирования // Программа докладов на 

ХІV Отчётной науч. конф. профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов КДИК, посвящ. итогам науч.-исслед. работы за 1984 г. – К., 1985. – 

С. 28. 

363. Музыкальный фольклор Днепропетровщины // Программа докладов на ХVІ 

Отчётной науч. конф. КДИК. – К., 1987. – С. 13. 

364. К вопросу педагогической авторитетности // Проблемы развития народного 

творчества и подготовки кадров руководителей художественных коллективов в 

вузах культуры и искусства : прогр. докл. на Всерос. науч.-практ. конф. – М., 

1988. – С. 14. 

365. Формування у студентів навичок керівництва народним хором // Програма 

доповідей на ХХ Звітній наук. конф. професорсько-викладацького складу й 

аспірантів КДІК, присвяченої підсумкам наук.-дослід. роботи за 1990 р. – К., 

1991. – С. 8. 

366. Дещо про регіональні обстеження. Степова Україна // Матеріали ІІ 

Всеукраїнського наук.-практ. семінару викладачів музичного фольклору. – К., 

1993. – С. 150–154. 

367. Психологічні аспекти керівництва гуртами українського народного співу // 

Матеріали ІІ Всеукраїнського наук.-практ. семінару викладачів музичного 

фольклору. – К., 1993. – С. 72–80. 
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368. Голос з України // Наша мета. – 1994. – 11 черв. – Газ. вид. у Торонто, 

Онтаріо (Канада). 

369. Методика педагогічного керівництва гуртами українського народного співу 

// Збірник наук. та наук.-метод. праць кафедри фольклору та етнографії / КДІК. 

– К., 1995. – С. 129–143.  

370. Невербальна мова художньо-творчого спілкування // Тези доповідей Наук.-

творчої конф. професорсько-викладацького складу факультету народного 

музичного мистецтва КДІК. – К., 1995. – С. 40–41. 

371. Деякі особливостї музичного фольклору Степової України // Програма 

Звітної наук.-творч. конф. професорсько-викладацького складу й аспірантів 

факультету музичного мистецтва КДІК. – К., 1998. – С. 4. 

372. Енергія мінералів нашого краю // Духовні Проєкції. – 2004. – № 1(3). – С. 13. 

373. Енерготехнології Духовного Оздоровлення // Духовні Проєкції. – 2004. – № 1 

(3). – С. 5. 

374. Історико-теоретичні передумови виникнення регіональної української 

традиції Духовного Оздоровлення // Духовні Проєкції. – 2004. – № 1(3). – С. 3.  

375. Про Істину, Правду й Брехню в Цивілізації, що закінчує своє існування // 

Духовні Проєкції. – 2004. – № 1 (3). – С. 9.  

376. Традиційні живини козацької кулінарії : Енергія «Живого» харчування // 

Духовні Проєкції. –  2004. – № 1 (3). – С. 11.  

377. Українська етнічна трансова культура «Спас» // Духовні Проєкції. – 2004. – 

№ 2(4). – С. 10. 

378. Уклад.: Методичні рекомендації з організації науково-дослідної роботи 

студентів в учбовому процесі на кафедрі народного хорового співу / уклад.:  

А. Л. Карпун, О. М. Горбатюк ; М-во культури УРСР, КДІК ім.  

О. Є. Корнійчука . – К. : КДІК, 1983. – 15 с. 

379. Уклад.: Зміст і методика самостійної роботи студентів з дириґування на 

кафедрі українського народного співу та фолькльору. – К. : КДІК, 1992. – 33 с. 

380. Уклад.: Методика роботи з українським народним хором : робоча прогр. 

навч. курсу для студ. каф. народнопіс. виконавства спеціалізацій: «Керівник 

народного хору», «Виконавець народних пісень». – К. : КДІК, 1992. – 8 с. 

381. Уклад.: Методика роботи з колективами українського етнічного гуртового 

співу на кафедрі українського народного співу та фолькльору. – К. : КДІК, 1993. 

– 24 с. 

382. Уклад.: Микола Кісіль – видатний інтерпретатор : зб. док. і спогадів / уклад.: 

Л. К. Шкут, А. Л. Карпун. – К. : УММДО, 2002. – 287 с. : іл. – (Пасіонарії 

української культури). 

383. Уклад.: Василь Кардаш – великий маестро української діаспори Канади : зб. 

док. і спогадів. – К. : УММДО, 2010. – 200 с. 

384. Уклад.: Горбань В. І. Вірші. – К. : УММДО, 2010. –116 с. : іл. 

385. Уклад.: Дільна (Фещенко) Р. Г. А в Душі, як у Чорному морі : вірші / 

упорядкув. із влас. архіву Шкут Л. К. та Карпун А. Л. – 2-е вид. – К. : УММДО, 

2010. – 70 с. : світлини. 

386. Уклад.:  Душа Степу України : наук. зб. : (у 4-х кн. з аудіодисками) / уклад. 

та ред. А. Л. Карпун ; ред. передм. і післямови А. І. Іваницький. – К. : УММДО, 

2010. – 602 с. : іл.  
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388. Гербачевський О. Ф. Потрібен поліський симфонічний // Радянська 

Житомирщина. – 1964. – 7 серп. 

389. Сенько М. Мелодії юних // Радянська Житомирщина. – 1964. – 17 трав. 

390. Лев С. Весняний концерт юні // Радянська Житомирщина. – 1965. – 30 квіт. 

391. Пільгук Н. Вітер із Полонини // Радянська Житомирщина. – 1966. – 3 черв.  

392. Самійленко М. Традиційний звіт юних музикантів // Радянська 

Житомирщина. –  1966. – 10 черв. 

393. Лисенко Я. З джерел народних // Прогрес. – 1974. – 27 берез. 

394. Заєць Ю. Творча зрілість  // Шлях до комунізму. – 1979. – 14 лип. 

395. Мороз О. Вільний розвиток усіх // Шлях до комунізму. – 1979. – 7 листоп. 

396. Народ співає // Вечірній Київ. – 1979. – 28 груд.  
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10 черв. 

399. Миронюк О. Окриленість // Шлях до комунізму. – 1980. – 25 берез . 

400. Семенченко Г. Праця й пісня // Шлях до комунізму. – 1980. – 12 лют. 

401. Головата Н. Натхнення // Шлях до комунізму. – 1981. – 26 лют. 

402. Гончаренко В. Майстерність зросла // Шлях до комунізму. – 1981. – 10 лют. 

403. Привітальна // Шлях до комунізму. –  1981. – 28 лют. 

404. Кириленко О. Ударна праця студентів / О. Кириленко, М. Руденко // 

Комуністична праця. – 1983. –  14 жовт. 

405. Кріпак П. Пісні краю рідного // Придніпровський комунар. – 1985. – 4 лип. 

406. Шаповал І. Пристрасний голос кобзи // Зоря. – 1988. –  6 лют. 

407. Карпун Анатолій Лаврентійович [Електронний ресурс] : персональна 

сторінка. – Режим доступу: http://www.karpun-a-l.ho.ua/. – Назва з екрана. 

Див № 277. 

 

 

Коропніченко Ганна Миколаївна – 

етномузиколог, педагог, етноспівачка («Древо»), ст. 

викл. каф. фольклору, народного пісенного та 

хорового мистецтва,  н. с. Проблемної наук.-дослід. 

лабораторії по вивченню та пропаганді нар. муз. 

творчості НМА України ім. П. І. Чайковського (з 

1990).  

Народилася 21 червня 1957 р. в м. Києві. У 

1978 р. закінчила Київське муз. училище ім.  

Р. Глієра (теорія музики), у 1989 р. – муз. ф-т Київського держ. пед. ін-т ім.  

О. М. Горького (нині – Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова).  

Основна наукова проблематика праць зосереджена навколо так званої 

«перехідної зони» (південь Полісся, північ Поділля й Наддніпрянщини), яку 

детально дослідила за матеріалами лісової та лісостепової смуг Правобережжя й 

Лівобережжя Київщини. Розглядає взаємозв’язок функції і структури у традиційній 

пісенності, окремі її жанри (колискові, псальми), гендерний аспект традиційної 

української пісенності.  

http://www.karpun-a-l.ho.ua/
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Від 1989 р. досліджує муз. фольклор Київщини (згромадила у власному 

фоноархіві записи з понад 120-ти сіл області), проводила експедиційну роботу на 

Полтавщині, Поліссі, Поділлі, Покутті, Підляшші (Польща), Попрадщині 

(Словаччина). Учасниця Всеукр. та Міжнар. наук. конф. із проблем 

етномузикології. Ганна Коропніченко – ініціатор, автор концепції й упорядниця 

декількох аудіовидань традиційного фольклору із власними експедиційними 

матеріалами (з 1998). 

Протягом 1989–2001 та 2007 р. – солістка фольклорного ансамблю «Древо», 

у складі якого була учасницєю фольклорних фестивалей у Бельгії, Франції, 

Німеччині, Польщі, Сербії, Росії, Україні. Г. Коропниченко не уникає автентичного 

виконання пісень у концертах із колективами сучасної музики (Київський та 

Львівський камерні оркестри, Національний симфонічний оркестр філармонії), в 

тому числі джазу («Джаз-клуб» І. Тараненка, кілька фестивалів Д. Найдича 2005–

2007, та АРФІ 1992–1995 у Франції). Співпрацює із центром сучасного мистецтва 

«Дах». 

Від 1992 р. керує майстер-класами з українського традиційного співу в 

Польщі (Люблін, Краків, Вроцлав, Вєнгайти-Ольштин, Гданськ, Рибaки, Дуб’єнка 

Горлиця, Бубель-Луковіський), Франції (Брон) та Україні (Київ – музей І. Гончара, 

центр сучасного мистецтва Л. Курбаса; Слав’яногорськ, Дніпропетровськ, Судак). 

Активно поєднує наукову, виконавську й освітню діяльність. З 1991 р. викладає 

муз. фольклор у вузах Києва (КНУКіМ, КНУ ім. Т. Шевченка, НМАУ).  

У КНУКіМ працює з 1991 р. Викладає фольклорні дисципліни: розшифровка 

народних пісень, етнохореологія, фольклорний ансамбль, традиційний (сольний) 

спів. За час роботи в університеті організувала і керувала фольклорними 

ансамблями «Отава», «Лукині роси», «Многая лєта», з учасниками яких займалась 

реконструкцією забутих пісень Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Сумщини. 

Тв.: 

408. Традиційні зимові пісні на території сучасної Київщини (межиріччя Тетерева 

та Ірпіня) // Проблеми розвитку художньої культури : Всеукр. наук.-творча 

конф. : тези доп. – К., 1994 . – С. 186–188. 

409. Про один тип жнивних мелодій / Г. Коропніченко, І. Клименко // Збірник 

наук. та наук.-метод. праць кафедри фольклору та етнографії / КДІК. – К., 1995. 

– С. 31–51. 

410. До питання про південні кордони Київського Полісся (за матеріалами 

календарної традиції межиріччя Тетерева та Ірпеня) // Полісся: мова, культура, 

історія : матеріали Міжнар. конф. – К., 1996. – С. 428–437. 

411. Експедиції в межиріччі Тетерева й Ірпеня // Сьома конф. дослідників 

народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних 

земель (СІМР–7). – Л., 1996. – С. 43–47. 

412. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (за матеріалами весільних наспівів 

межиріччя Тетерева та Ірпеня) // Проблеми етномузикології. – 1998. – Вип. 1. – 

С. 137–166. 

413. Переходная зона как объект мелогеографии // Музыка устной традиции : 

материалы Междунар. науч. конф. памяти А. В. Рудневой : науч. тр. МГК. – М., 

1999. – Вып. 27. – С. 219–229. 

414. Рання лірика Київщини приурочена до жнив // Проблеми етномузикології. – 

К., 2004. – Вип. 2. – С. 166–191. 
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415. Традиционные колядные напевы Киевщины в контексте исследования 

переходных зон // Проблеми етномузикології. – 2009. – № 4. – С. 132–153. 

Літ.: 

416. Коропніченко Ганна Миколаївна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу: (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 3-є вид. – К., 2002. – С. 588. 

417. Коропніченко Ганна Миколаївна // Бенч-Шокало О. Український хоровий 

спів: Актуалізація звичаєвої традиції : навч. посіб. – К. : Ред. журн. «Укр. Світ», 

2002. – С. 224. 

 

Поріцька Ольга Анатоліївна – етнолог. Канд. історичних наук (1999), 

доцент (2002), ст. н. с. Українського етнологічного центру ІМФЕ  

ім. М. Т. Рильського НАН України. 

Дослідниця трансформації культурних цінностей молоді урбанізованого 

середовища України, етнічної історії етносів українського прикордоння, а також 

української народної демонології у загальнослов’янському контексті. Активно 

займається експедиційною роботою, записуючи етнографічні та фольклорні 

матеріали на Київщині, Житомирщині, Львівщині, Хмельниччині, Донеччині, 

Луганщині, Закарпатті.   

Народилася 28 липня 1959 р. Після закінчення історичного ф-ту КНУ ім.  

Т. Шевченка (1982) та роботи в Ін-ті мовознавства імені О. Потебні НАН України 

(1982–1989), вступила до аспірантури Ін-ту слов’янознавства АН СРСР (Москва), 

де працювала над кандидатською дисертацією (наук. кер. академік М. Толстой 

(1989–1993). Стажувалася в Університеті імені М. Склодовської-Кюрі в Любліні 

(Польща). 

З 1993 р. працює у КНУКіМ на кафедрі музеєзнавства, згодом – фольклору та 

нар. пісенного виконавства. Викладає етнографію, діалектологію, етнохореологію, 

спецкурс «Етнічна історія слов’ян». Керує науковими роботами магістрів та 

аспірантів.  

Тв.: 

418. Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX – 

поч. XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / наук. кер. М. І. Толстой, наук. 

консультант Н. К. Гаврилюк, офіц. опоненти: А. П. Пономарьов,  

Б. П. Яремченко ; КДУКіМ, Вінниц. держ. пед. ун-т. – К., 1998. – 203 с. – 

Бібліогр.: с. 186–203. 

419. Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті (XIX – 

поч. XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

17.00.01 «Теорія та історія культури» / наук. кер. М. І. Толстой, наук. 

консультант Н. К. Гаврилюк, офіц. опоненти: А. П. Пономарьов,  

Б. П. Яремченко ; КДУКіМ, Вінниц. держ. пед. ун-т. – К., 1998. – 24 с. 

420. Величальна весні і праці : [про обрядовий фольклор] // Сільські вісті. – 

1982. – 28 лют. 

421. Обрядовий знак дерева та його номінація в українській мові // Народна 

творчість та етнографія. – 1985. – № 5. – С. 51–53. 

422. Семінар «Київське Полісся» // Мовознавство. – 1987. – № 1. – С. 78 

423. Семантика назв ритуального гільця // Семасіологія та словотвір. – К., 1989. – 

С. 44–48. 
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424. Славен коровай красний, як на небі місяць ясний // Культура слова. – 1991. – 

№ 4. – С. 85–86. 

425. Обрядовий знак води // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 4. – С. 

62–64. 

426. Опозиція «цей/той» світ у світоглядних уявленнях українців // Збірник наук. 

та наук.-метод. праць кафедри фольклору та етнографії / КДІК. – К., 1995. – С. 

59–75. 

427. Жіночі міфологічні персонажі української демонології у 

загальнослов’янському контексті // Вісник КНУКіМ. Серія «Історія». – К., 1999. 

– Вип. 1. – C. 86–98.  

428. Домашні міфологічні персонажі у традиційних віруваннях українців та їх 

номінація. В 2 ч. Ч. 1 // Вісник ДАКККіМ. – К., 2000. – № 2. – С. 35–45. 

429. Домашні міфологічні персонажі у традиційних віруваннях українців та їх 

номінація. В 2 ч. Ч. 2 // Вісник ДАКККіМ. – К., 2000. – № 3. – С. 59–66. 

430. Лісові персонажі української демонології у загальнослов’янському контексті 

// Вісник ДАКККіМ. – К., 2000. – № 4. – С. 79–91. 

431. Обрядові знаки вогонь, вода, дерево в уявленнях українців про світи живих і 

померлих // Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді. – 

Т., 2000. – С. 55–62. 

432. Водні демонологічні персонажі української демонології у 

загальнослов’янському контексті // Вісник ДАКККіМ. – К., 2001.– № 2. –  

C. 102–113. 

433. Дослідження погранич у польській етнологічній науці (за матеріалами 

журналу «Etnografia polska» 1994–2000 р.) // Народна творчість та етнографія. – 

2002. – № 3. – С. 75–84. 

434. Знакові функції води та вогню у магічних практиках і родинній обрядовості 

українців та сусідніх слов’янських народів // Вісник ДАКККіМ. – К., 2002. –  

№ 4. – С. 111–119. 

435. Стихії води та вогню у традиційних віруваннях слов’ян // Парадигматика 

фольклору : ювіл. зб. з нагоди 70-річчя від дня народження С. Й. Грици. – К. ; 

Т., 2002. 

436. Образ коня в традиційних уявленнях українців: загальнослов’янський 

контекст // Вісник ДАКККіМ. – К., 2003. – № 2. – С. 35–45. 

437. Опозиція цей/той світ у міфологічних уявленнях українців: 

загальнослов’янський контекст // Етнокультурна спадщина Рівненського 

Полісся. – Рівне, 2003. – Вип. 4. – С. 52–63. 

438. Книги про етнокультурну спадщину Полісся // Народна творчість та 

етнографія. – 2004. – № 6. – С. 113–115. 

439. Парадигми образів домашнього демонологічного персонажа в українській 

демонології у загальнослов’янському контексті // Комплексне дослідження 

духовної культури слов'ян : кол. моногр. – К., 2004. – С. 97–106. 

440. Грица Софія Йосипівна // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – Т. 6. 

– С. 474–475. 

441. Так ли страшен черт... // Киевские ведомости. – 2009. – 26 лют. – С. 6. 

442. Традиційні цінності в уявленнях сучасної молоді (за матеріалами опитувань 

студентів київських ВНЗ) // Вісник ДАКККіМ. – К., 2009. – № 3. – С. 105–109. 
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443. Трансформація культурних цінностей в молодіжному середовищі // 

Український вимір : міжнар. зб. інформ., освіт., наук., метод. статей і матеріалів 

з України та діаспори. – Чернігів, 2009. – Т. 2, ч. 8. – С. 23–27. 

444. Трансформація культурних цінностей в молодіжному середовищі (на 

матеріалі дослідження київського студентства) // VІІ Культурологічні читання 

пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного 

українського суспільства». – К., 2009. – Ч. 1. – С. 344–353. 

445. До питання збереження національної культури в поліетнічному середовищі // 

VІІI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національно-

культурний простір України ХХІ ст.: стан і перспективи» : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. – К., 2010. 

446.  Міжетнічні стосунки та самоідентифікація на українсько-польському 

пограниччі: передісторія та сучасний стан // Український вимір : міжнар. зб. 

інформ., освіт., наук., метод. ст. і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 

2010. – Чис. 9. – С. 41–44. 

447. Молодь урбанізованого середовища: традиційні та модерні цілісні орієнтації 

// Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. РДГУ : зб. 

наук. пр. – Рівне, 2010. – Вип. 15. 

448. Нові тенденції в молодіжному дозвіллі сучасного міста (за матеріалами 

опитування студентів Києва та даними інтернет-ресурсів) // VІІI 

Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національно-

культурний простір України ХХІ ст.: стан і перспективи» : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. – К., 2010. – С. 228–235. 

449. Рекреація синкретизму в сучасній дозвіллєвій культурі міської молоді: 

традиції та сучасність (за матеріалами анкетування студентів Києва та даними 

інтернет-ресурсів) // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира 

Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі 

підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в 

Україні» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 2–3 черв. 2011 р. – К., 

2011. – С. 147–156. 

450. Сьогодення традиційно-побутової культури Житомирщини (за матеріалами 

польових досліджень 2009–2010 рр.) // Традиційна культура українського 

народу в ХХІ ст.: стан, перспективи розвитку, проблеми державної підтримки : 

зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. та метод. рек. – К., 2010.  

451. Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого 

середовища України: молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів) 

// Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – C. 78–83. 

452. Традиційне та модерне в етнічних цінностях молоді урбанізованого 

середовища (за матеріалами опитування студентів київських вищих закладів) // 

Народна творчість та етнографія.– 2010. – № 6. – С. 17–23.  

453. Ювілей майстра : І все на світі лише пісня. Українська… : [про 

І. Г. Сінельнікова] // Українське слово. – 2011. – 19–25 жовт. 

454. Уклад.: Як засядем, браття, коло чари… : укр. нар. пісні та перепис страв і 

напоїв. – К. : Муз. Україна, 1993.  

455. Уклад.: Діалектологія : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

30 с. *  
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456. Уклад.: Етнографія : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

36 с. *  

457. Уклад.: Етнохореологія : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

20 с. *  

 

Сінельніков Іван Григорович – фольклорист-музикознавець, збирач і 

дослідник укр. муз. фольклору, доцент (2006). Заслужений працівник культури 

України (2004).  

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» М-ва освіти і науки 

України (1990), почесною грамотою НРКУ (2007), Почесною грамотою 

Міністерства культури і мистецтв України (2006). 

Член НМСУ (2001), громадського об’єднання «Земляцтво житомирян», член 

міжвідомчої консультативної ради з питань охорони та збереження нематеріальної 

культурної спадщини Міністерства культури України. Голова журі ІІІ-го Всеукр. 

фестивалю-конкурсу автентичних колективів на приз Гната Танцюри (м. Вінниця, 

2011), щорічного обласного огляду-конкурсу автентичних та самодіяльних 

колективів ім. Василя Полевика (м. Щорс, Чернігівська обл., 2008–2011), член журі 

Міжнар. фестивалю-конкурсу молодіжних фольклорних колективів 

ім. В. В. Гаврилова (м. Брянськ, РФ, 2002–2010) та інших мистецьких етнофорумів.  

Народився 25 листопада 1960 р. в с. Російські Пилипи Чуднівського р-ну 

Житомирської обл. У 1989 р. закінчив Рівненський держ. ін-т культури. Будучи 

студентом ІІІ курсу організував фольклорний ансамбль «Джерело» (1986–1990). 

Паралельно з навчанням в ін-ті працював з дитячим ансамблем «Кобзарик» 

Рівненської школи-інтернату. Протягом 1981–1986 рр. – артист Поліського Анс. 

пісні і танцю «Льонок» (м. Житомир).  

1995–2010 рр. – співробітник редакції народної музики НРКУ, автор і ведучий 

передач «З фольклорної скарбниці», «З народних джерел», «З фондів українського 
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2003). 

Дослідник питань підготовки керівників фольклорних колективів, методики 

викладання фольклорних дисциплін, історії російського старообрядництва 

Житомирщини та ін. Як педагог і музикант-фольклорист впроваджує політику 

успадкування, збереження, популяризації та розумного сценічного інтерпретування 
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Сінельнікова Валентина Володимирівна – етнолог. Канд. історичних наук 

(2011), зав. лабораторією каф. бандури і кобзарського мистецтва, ст. викл. каф. 

фольклору, нар. пісенного та хорового мистецтва КНУКіМ. 

Народилася 17 лютого 1971 р. в с. Осички Волгоградської обл. (РФ). 

Закінчила у 1993 р. філологічний ф-т Волгоградського держ. пед. ун-ту. Працювала 

солісткою-вокалісткою Державного ансамблю пісні і танцю «Казачья воля» (м. 

Волгоград, РФ), з 1996 р. – провідна артистка Київського академічного театру 

українського фольклору «Берегиня».  

Дослідник історії східної української діаспори, а саме українців Нижнього 

Поволжя. У КНУКіМ працює з 2005 року. Викладає методику викладання фахових 

дисциплін, музичний фольклор. Активно співпрацює як солістка – вокалістка з 

фольклорним ансамблем «Кралиця» КНУКіМ (участь в концертних виступах 

ансамблю, записах CD, майстер-класах колективу).  

Учасник понад 30-ти фахових науково-практичних і наукових конференцій і 

форумів в Україні і за її межами, автор понад 45-ти наукових праць у фахових і 

науково-популярних виданнях, автор монографії «Традиційна культура та побут 

українців Нижнього Поволжя (кінець ХVІІ – початок ХХІ століття)» (2010 р.).  

Координатор і організатор Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Фольклор і народне пісенне виконавство в сучасному соціокультурному просторі 

України» (Київ, жовтень 2012), член оргкомітету Міжнародного фестивалю 

соборності культур «Рожаниця» (с. Бобриця, Київська область, жовтень 2011), 

співорганізатор і ведуча етномистецького проекту лабораторії музичного 

фольклору КНУКіМ «Іванова толока» (2011 – 2012 рр.), координатор і 

співорганізатор щорічних науково-практичних конференцій факультету музичного 

мистецтва КНУКіМ в рамках «Днів науки КНУКіМ».  
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«Стильові особливості українського народного мелосу», «Народне багатоголосся», 
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принципи архаїчної діалектної і літургічної вимови, взаємодія традицій укр.-
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Православна монодія, її богословська, літургічна та естетична сутність : зб. 

наук. пр. – К., 2001. – 196 с. 

596. Уклад.: Розшифровка табулатур : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205: 

«Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» / М-во 

культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. мистецтва, Каф. оркестрових 

струнних, духових та ударних інструментів. – К., 2001. – 29 с. 

596а. Уклад.: Розшифровка табулатур : програма для студ. спец. 7.020205: 

«Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» / М-во 

культури і мистецтв України, КНУКіМ, І-т мистецтв, Каф. фольклористики, 

нар. піс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 18 с. 

596б. Уклад: Стильові особливості українського народного музичного виконавства 

: робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво», спеціалізації 

«Музичний фольклор» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, І-т 

мистецтв, Каф. фольклористики, нар. піс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. 

– 22 с. 

597. Уклад.: Еволюція художніх стилів у мистецтві : робоча прогр. для студ. спец. 

8.020205: «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музикознавство», «Композиція», 

«Хорове диригування», «Оперно-симфонічне диригування», «Фортепіано», 

«Струнні інструменти», «Духові інструменти», «Народні інструменти» / уклад.: 

Н. О. Герасимова-Персидська, О. Ю. Шевчук ; М-во культури і туризму 

України, НМАУ ім. П. І. Чайковського, Каф. теорії та історії культури. – К., 

2005. – 32 с. 

598. Уклад.: Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 78 : 

Мистецтвознавчі пошуки : зб. наук. ст. та есе, присвяч. ювілею  

Н. О. Герасимової-Персидської / [ред.-упоряд. О. Ю. Шевчук ; ред. І. Г. Тукова]. 

– К., 2008. – 334 с. 

599. Уклад.: Текстологія і палеографія : робоча прогр. для студ. спец. 6.020204 

«Музичне мистецтво» спеціалізації «Музикознавство» / М-во культури і 

мистецтв, НМАУ ім. П. І. Чайковського, Каф. старовин. музики. – К., 2012. – 42 

с. 

600. Уклад.: Європейські музичні нотації : робоча прогр. для студ. спец. 6.020204 

«Музичне мистецтво» спеціалізації «Музикознавство» / уклад.:  

Н. О. Герасимова-Персидська, О. Ю. Шевчук, О. Л. Зосім ; М-во культури і 

мистецтв, НМАУ ім. П. І. Чайковського, Каф. старовин. музики. – К., 2012. –  

57 с. 
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601. Ред.: Українська музична культура минулого і сучасності у міжнаціональних 

зв’язках : [зб. ст. молодих музикознавців України] / ред.: Т. В. Тонкаль,  

О. Ю. Шевчук ; КДІК. – К., 1989. – 128 с. 

602. Ред.: Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 24 : Старовинна 

музика – сучасний погляд. Кн. 1 : зб. наук. пр. / [упоряд. Н. О. Герасимова-

Персидська ; ред.: О. Ю. Шевчук, Є. В. Ігнатенко]. – К., 2003. – 222 с. 

603. Ред.: Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 41 : Старовинна 

музика – сучасний погляд. Кн. 2 : зб. наук. пр. / [упоряд. Н. О. Герасимова-

Персидська ; ред.: О. Ю. Шевчук, Є. В. Ігнатенко]. – К., 2006. – 278 с. 

604. Ред. : Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 61 : Старовинна 

музика – сучасний погляд. Кн. 3 : зб. наук. пр. / [упоряд. Н. О. Герасимова-

Персидська ; ред.: О. Ю. Шевчук, Є. В. Ігнатенко]. – К., 2007. – 212 с. 

605. Ред. : Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 88 : Старовинна 

музика – сучасний погляд. Кн. 4, ч. 2 : зб. наук. пр./ [упоряд. Н. О. Герасимова-

Персидська; ред. О. Ю. Шевчук]. – К., 2009. – 266 с. 

606. Ред. : Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 102 : Старовинна 

музика – сучасний погляд. Кн. 5 : зб. наук. пр. / [упоряд. Н. О. Герасимова-

Персидська ; ред. О. Ю. Шевчук]. – К., 2011. – 326 с. 

 Літ.: 

607. Денисов Н. Музыкальная медиевистика: современное состояние и 

актуальные проблемы // Церковные древности : сб. докл. конф. – М., 2001. –  

С. 247. 

608. Шевчук Олена Юріївна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського 

народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 2-е 

вид. – К., 2001. – С. 595. 

609. Немкович О. Українське музикознавство ХХ століття як система наукових 

дисциплін. – К., 2006. – С. 417, 422, 438, 440.  

610. Клименко І. Київська лабораторія етномузикології. 1992–2007 /  

І. Клименко, О. Мурзіна // Проблеми етномузикології : зб. наук. пр. та 

матеріалів з нагоди 15-річчя діяльності ПНДЛ по вивченню і пропаганді нар. 

муз. творчості при НМАУ. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 18–23, 45–46.  

611. Клименко І. Ювілей в українській музикології (О. Ю. Шевчук) /  

І. Клименко, О. Зосім // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 

2009. – Вип. 88 : Старовинна музика – сучасний погляд. Кн. 4, ч. 2. – С. 240–256. 
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Валахова Олена Костянтинівна – хоровий диригент, педагог. 

Лауреат Республіканського фестивалю самодіяльного мистецтва, 

присвяченого 50-річчю утворення СРСР (м. Київ, 1972 р., І премія). Член журі 

хорових конкурсів мережі профосвіти (1969–1973). 

Народилася 11 жовтня 1940 р. в с. Садова Вишня Львівської обл. Протягом 

1963–1968 рр. навчалася на диригентсько-хоровому ф-ті КДК 

ім. П. І. Чайковського (кл. проф. О. З. Міньківського). У 1968–1970 рр. працювала 

із самодіяльним ансамблем «Дарничанка», протягом 1973–1978 рр. – хормейстер 

Заслуженої хорової капели заводу «Більшовик». З 1973 по 1978 рр. – кер. хору 

Республіканського палацу піонерів та школярів ім. М. Островського. З 1996 р. – 

худ. кер. дитячо-юнацького фольклорного ансамблю «Віночок». 

З 1982 по 1996 рр. – викл., з 1996 по 1998 рр. – ст. викл. каф. укр. нар. 

хорового співу КДІК. Викладала хорові дисципліни. Вела стажування та хорову 

практику випускників. Серед випускників – Оксана Газдицька, кер. самодіяльного 

народного хору м. Івано-Франківська, Тетяна Шулікова – керівник народного хору 

м. Суми, Олена Богданова – дослідниця грецького фольклору в м. Афіни. 

Тв.: 

612. Некоторые вопросы дирижерско-хоровой подготовки студентов на 

факультете культурно-просветительской работы // Актуальные проблемы 

подготовки кадров в области искусства и культуры в свете перестройки 

высшего и среднего специального образования : тез. докл. Респ. науч.-теорет. 

конф. : секция 5 «Искусствоведение» / КГИК им. О. Е. Корнейчука. – Николаев, 

1988. – Вып. 4. – С. 14–16. 

613. Питання практичної підготовки студентів кафедри українського народного 

співу та фольклору факультету НХТ  // 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. 66–67. 

614. Упоряд.: Пісенно-хорова творчість України : метод. вказівки для студ. 

диригентсько-хорової спеціалізації / КДІК. – К. : КДІК, 1993. – 12 с. 

615. Упоряд.: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІ курсу по 

диригуванню заочного відділу факультету НММ кваліфікації «Диригент 

народного хору, викладач дисциплін української народної музичної творчості» / 

М-во культури України, КДІК. – К., 1994. – 26 с. 

616. Упоряд.: Диригування та диригентсько-хорова практика (диригентсько-

виконавські труднощі) : метод. вказівки для студ. І–V курсу денного та заочн. 

навч. ф-ту НММ / М-во культури України, КДІК. – К., 1996. – 24 с. 

617. Упоряд.: Режисура слова в народній пісні : метод. вказівки для студ. І–ІІ 

курсу ф-ту ММ спец. «Керівник хорового колективу, викладач фахових 

дисциплін» / КДІК. – К., 1998. – 12 с. 

 Літ.: 

618. Валахова Олена Костянтинівна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 3-є вид. – К., 2002. – С. 584. 
 

Горбатюк Ольга Михайлівна – диригент, педагог. 

Член журі Всесоюзного фестивалю фольклорно-етнографічних ансамблів 

Хмельницької області (1977).  
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Народилася 5 вересня 1937 р. в с. Великі Бірки Тернопільської обл. У 1969  

р. закінчила Львівську держ. консерваторію ім. М. Лисенка по спеціальності хорове 

диригування. З 1966 по 1977 рр. – викл. диригування та хорових дисциплін на муз.-

пед. ф-ті Івано-Франківського пед. ін-ту ім. В. Стефаника, керувала хором. 

Протягом 1977–1979 рр. – викл. диригування та читання хорових партитур муз.-

пед. ф-ту Київського держ. пед. ін-ту ім. М. Горького (нині ім. М. Драгоманова).  

З 1979 по 1998 рр. – викл. диригування, читання хорових партитур та 

розшифровки нар. пісень на каф. укр. нар. хорового співу та фольклору КДІК ім.  

О. Є. Корнійчука. З 1990 року – ст. викл. 

Тв.: 

619. Фольклорно-етнографічні ансамблі : рец. на виступ фольклор. колективів 

Хмельниччини на ІІІ турі Всесоюзного фест. худож. самодіяльності // Музика. – 

1977. – № 3.  

620. Роль фольклора в подготовке руководителей самодеятельных народных 

хоров // Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры и искусства в 

современных условиях : Респ. науч.-теорет. конф : тез. докл. / М-во культуры 

УССР. – К., 1981.  – С. 112–113. 

621.  Фольклорна експедиція і самостійна робота студентів КДІК // ХІ Звітна 

наук. конф. професорсько-викладацького складу / М-во культури УРСР, КДІК. – 

К., 1982.  

622. К вопросу о продготовке руководителей самодеятельных народных хоров // 

Актуальные проблемы культурного строительства : секция 5 «Педагогика 

высшей школы» / М-во культуры УССР, Николаев. обком партии, КГИК им.  

А. Е. Корнейчука. – Николаев, 1985. – С. 530–532. 

623. Совершенствование учебно-воспитательного процесса на кафедре народного 

хорового пеня в вузе культуры : тез. докл. // Актуальные проблемы подготовки 

кадров в области искусства и культуры в свете перестройки высшего и среднего 

специального образования : респ. науч.-теорет. конф. / М-во культуры УССР, 

Николаев. обком партии, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – Николаев, 1988. – С. 

81–83. 

624. Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів вузів 

культури // Збірник статей / М-во культури УРСР, КДІК. – К., 1990.  

625. Уклад.:  Методичні рекомендації з організації науково-дослідної роботи 

студентів в учбовому процесі на кафедрі народного хорового співу / уклад.:  

А. Л. Карпун, О. М. Горбатюк / М-во культури УРСР, КДІК ім.  

О. Е. Корнійчука. – К., 1983. – 16 с. 

 

Долгий Олег Васильович – хоровий диригент, педагог. Заслужений 

працівник культури України (1996), професор (2004).  

Лауреат Міжреспубліканських та Всеукр. конкурсів-фестивалів народної 

творчості. Нагороджений грамотою Президії Верховної Ради України.  

Народився 2 січня 1950 р. в с. Бабин Кельменецького р-ну Чернівецької обл. 

Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського у 1975 р. (кл. проф. О. Міньківського,  

М. Щоголя). Від 1982 р. – кер. укр. нар. хору «Либідь» ПК ВАТ «Більшовик», від 

1996 р. – худ. кер. хору «Стежина» (корпорація «Укравтодор»). Гастролював за 

кордоном, зокрема, у Франції. 

У 2000-х рр. хормейстер дитячого хору Української лютеранської церкви. 

Працював артистом хору Української та Німецької лютеранської церкви, капели 
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«Дніпро» КНУ ім. Т. Шевченка. Із цими колективами гастролював у США та в 

країнах Західної Європи.  

Працює у КНУКіМ з 1982 року. Викладає фахові дисципліни. 

Тв.: 

626. Людина-легенда : [спогади і щоденник Мирослава Антоновича]. – К. : ЕССЕ 

, 2000. – 325 с. 

627. Заснована Лисенком // Культура і життя. – 1983. – № 37. 

628. «Ювентус – 83» //  Культура і життя. – 1983. – № 11. 

629. Folk musik as the Basis of // News from Ukrine. – 1983. – № 48. 

630. Music is taught here // News from Ukrine. – 1983. – № 20. 

631. Skillful arrangements – claim to fame // News from Ukrine. – 1983. – № 25. 

632. The 20-year old oktet // News from Ukrine. – 1983. – № 30. 

633. What a gifted person is capable // News from Ukrine. – 1983. – № 7. 

634. A unigue duet // News from Ukrine. – 1984. – № 9. 

635. Майстерність диригента – майстерність колективу // Культура і життя. – 

1984. – 13 трав. (№ 20). 

636. Співають ветерани // Радянська освіта. – 1984. – № 84. 

637. Успіх студентського хору // Культура і життя. – 1985. – № 3. 

638. Relatives on steаd // News from Ukrаine. – 1985. – № 33. 

639. Повторитися в учнях // Культура і життя. – 1985. – № 41. 

640. Звітують культармійці // Музика. – 1986. – № 2. –С. 22. 

641. Конкурс аматорів // Музика. – 1986. – № 3. – С. 9. 

642. The joyful unison // News from Ukraine. – 1987. – № 23. 

643. Конкурси, дискусії, побажання // Музика. – 1987. – №. 4. – С. 29. 

644. Будьмо вдячними! // Музика. – 1990. – № 6. – С.18. 

645. До Дебрецена – з усього світу // Музика. – 1992. – № 6. – С. 30. 

646. Сибірський «Соловейко» // Музика. – 1993. – № 5. – С. 17. 

647. Дебреценські міжнародні конкурси хорової музики (Угорщина). ХV 

міжнародний конкурс хорових колективів ім. Бела Бартока // 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. 35–37.  

648. Зарубіжні культурно-мистецькі зв’язки навчального науково-виробничого 

комплексу (ННВК) – філії кафедри хорового диригування // Всеукраїнська 

наук.-творч. конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М-во 

культури України, КДІК, Ф-т нар. худож. культури. – К., 1994 . – С. 131. 

649. Учбовий науково-виробничий комплекс як філія кафедри хорового 

диригування // 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. 37–38.  

650. По всьому світу з українською піснею // Музика. – 1996. – № 1. – С. 24.  

651. По світу з українською піснею // Екран. – Чикаго, 1997. – С. 48. 

652. Свято хору на столичній сцені // Культура і життя. – 2004. – 9 черв. 

653. Проблеми театралізації пісні у народному хорі // Традиційна культура 

українського народу в ХХІ ст.: стан, перспективи розвитку, проблеми державної 
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підтримки : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. та метод. рек. – К. : 

ТОВ Вид-во «Сталь», 2010. 

654. Упоряд.: Антонович М. Між двома світовими війнами : спогади в 2-х 

частинах / упоряд. і підгот. до друку О. Долгий. – К. : ДП «Поліграфіст», 2003. – 

538 с. : іл. 

655. Уклад.: Методика роботи з хором (вокальним ансамблем) : робоча навч. 

прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во 

культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 30 с. *  

656. Уклад.: Основи обробки народної музики : робоча навч. прогр. для студ. 

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, 

КНУКіМ. – К., 2012. – 18 с. *  

 Літ.: 

657. Долгий Олег Васильович // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського 

народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 3-є 

вид. – К., 2002. – С. 585. 

658. Гамкало І. Д. Долгий Олег Васильович // Енциклопедія Сучасної України. – 

К., 2008. – Т. 8. – С. 210. 

 

Іконник-Захарченко Валентина Олександрівна – диригент. Народна 

артистка України (1997), худ. кер. Ансамблю класичної музики імені 

Б. Лятошинського Будинку органної і камерної музики (з 2000 р.). 

Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.  

Народилася у 1941 р. в м. Харкові. Закінчила КДК ім. П. І. Чайковського 

(1967). Працювала концертмейстером, викладачем каф. нар. співу КДІК у 1990–

2000 рр.  

 Літ.: 

659. Керівника Ансамблю класичної музики імені Лятошинського Валентину 

Захарченко  нагородили орденом [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://mr.co.ua/mr/mr.nsf/0/6D35FE5005B4B862C225794A004F4587. – Назва з 

екрана. 

 

 

Кісіль Микола Данилович – хоровий диригент, педагог. Заслужений артист 

України (1965), доцент (1972).  

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1971), двома 

медалями «За відвагу» (1944, 1947), медаллю «30 років перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1975), Почесними грамотами Президіуму ВР 

УРСР (1967), М-ва культури УРСР (1966) та СРСР (1970). 

Народився 22 жовтня 1927 р. в с. Кунівка Полтавської обл. Учасник Великої 

Вітчизняної війни (1943–1945). Навчався на диригентсько-хоровому ф-ті КДК ім. 

П. І. Чайковського (1954–1959). 

Протягом 1959–1970 рр. – кер. хорового класу, викл. хорових дисциплін 

Запорізького держ. муз. училища. За сумісництвом: худ. кер. і диригент оперної 

студії Клубу металургів заводу «Запоріжсталь» (1959–1962), худ. кер. Заслуженого 

жіночого нар. хору «Калина» БК тресту «Запоріжалюмінбуд» (1960–1971). З 

останнім колективом гастролював у Чехії. У 1970–1971 рр. – в. о. доцента каф. 

хорового диригування Запорізького держ. пед. ін-ту. 

http://mr.co.ua/mr/mr.nsf/0/6D35FE5005B4B862C225794A004F4587
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У КДІК працював у 1971–1972 рр. Викладав хорове диригування, 

хорознавство, хоровий клас. Засновник і кер. першого в Україні вузівського студ. 

навчального нар. хору КДІК. Для забезпечення студентів базою практики на 

бібліотечному ф-ті ін-ту створив Народний жіночий хор, який був удостоєний 

звання Лауреата Республіканського конкурсу самодіяльного мистецтва України. 

Пізніше хор став називатися: Народний студентський жіночий хор «Вербиченька» 

ім. Заслуженого артиста УРСР М. Д. Кісіля. 

 Літ.: 

660. Співає «Калина» // Запорізька правда. – 1960. – 7 лип. 

661. Копыченко М. Опера на клубной сцене // Запорожская правда. – 1961. –  

23 нояб. 

662. Ханенко Л. Дирижер, воспитатель // Запорожская правда. – 1961. – 5 янв. 

663. Співає Запоріжжя // Радянська культура. – 1962. – 24 трав. 

664. Федоренко В. Заспівувачі // Запорізька правда. – 1964. – 20 груд. 

665. Муравський П. Щоб гучніше лунали хори / П. Муравський,  

Я. Семенова // Культура і життя. – 1965. – 20 черв. 

666. Народ шанує таланти // Радянська культура. – 1965. – 7 січ. 

667. Новосад Р. Радость // Индустриальное Запорожье. – 1965. – 10 квіт. 

668. Новосад Р. Эхо великой эпохи // Индустриальное Запорожье. – 1965. – 27 

квіт. 

669. Праздник народных талантов // Индустриальное Запорожье. – 1965. – 9 апр. 

670. Баштан С. Пусть бьют родники народного творчества // Индустриальное 

Запорожье. – 1967. – 18 берез. 

671. Песни живая душа // Индустриальное Запорожье. – 1967. – 23 лип. 

672. Шевченко В. Соловейки // Индустриальное Запорожье. – 1967. – 23 груд. 

673. Помилуйко В. Аплодирует Биробиджан // Биробиджанская звезда. – 1969. – 

30 трав. 

674. Шевченко В. От Днепра до Тихого океана // Индустриальное Запорожье. – 

1969. – 13 черв. 

675. Шевченко В. От Днепра до Тихого океана // Индустриальное Запорожье. – 

1969. – 20 черв. 

676. Соловйов В. Концерт – свято // Кримська правда. – 1970. – 15 січ. 

677. За високу виконавську майстерність // Запорізька правда. – 1971. – 13 лют. 

678. Процько П. Гарний заспів «Калини» // Запорізька правда. – 1971. – 13 лют. 

679. Кісіль Микола Данилович // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського 

народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 3-є 

вид. – К., 2002. – С. 587. 

Див № 382. 

 

Павленко Іван Якимович – хоровий диригент, збирач і дослідник укр. муз. 

фольклору, знавець народного вокалу та теоретик етномузикознавства. Заслужений 

працівник культури України, доцент (1991), професор (1995). Член НМСУ. 

Лауреат премії імені В. Гнатюка М-ва культури і туризму України (2011). 

Народився 25 жовтня 1945 р. в с. Острів Бахмацького р-ну Чернігівської обл. 

У 1972 р. закінчив ф-т хорового диригування КДК ім. П. І. Чайковського. 

Хормейстер (з 1969 р.) та худ. кер. (з 1976 р.) Народної хорової капели «Дніпро» 

КНУ ім. Т. Шевченка. Хор репрезентував українську хорову музику у Литві, 
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Болгарії (1989), Нідерландах (1991), Німеччині (1999, 2002, 2009). Капела – лауреат 

І премії Міжнародного конкурсу православної церковної музики у м. Хайнувка 

(Польща, 2004); володар Гран-прі Всеросійського фестивалю-конкурсу ім. 

Олександра Кошиця (Москва, 2006). 

Педагогічну роботу у КДІК розпочав у 1975 р. З 1985 р. – викл. хорового класу 

й музично-фольклористичних дисциплін каф. нар. співу та фольклору. Брав 

активну участь у розробці концепції розвитку кафедри, формування сучасних засад 

народнопісенного виконавства (зокрема хорового). Науково-педагогічну роботу 

поєднував з концертно-виконавською діяльністю. За його участі створено низку 

концертних програм студ. нар. хору кафедри. Укладач типових навчальних 

програм з історії народного пісенного виконавства, диригування, хорового класу, 

диригентсько-хорового практикуму та методики роботи з народним хором і 

вокальним ансамблем.  

З 2000 р. – професор каф. фольклористики Ін-ту філології КНУ ім. 

Т. Шевченка. З 2001 р. – худ. кер. ансамблю укр. нар. музики «Роксоланія». 

Тв.: 

680. Пісенна традиція села Лука : навч. посіб. для студ. муз.-фольклорист. і 

філолог. спец. вищ. навч. закл. – К. : Либідь, 2009. – 246, [2] с. : [16] с. іл. 

681. Український народний спів у системі сучасної духовної культури // Нова 

концепція та сучасні підходи в питаннях підготовки кадрів культури : тези до 

наук. конф. / КДІК ім. О. Є Корнійчука, ІПКПК. – К., 1991. – С. 79–81. 

682. Українські народні хори і сучасна виконавська практика // 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. 39–41. 

683. Про Всеукраїнський конкурс хорових колективів «Український народний 

спів» // Всеукраїнська наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої 

культури» : тези доп. / М-во культури України, КДІК, Ф-т нар. худож. культури. 

– К., 1994. – С. 132–133. 

684. До проблеми відродження народнопісенних традицій (основні аспекти) // 

Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка. – К., 2001. –  Вип. 11. – С. 83–90. 

685. Фольклор і фольклоризм у народній музичній творчості на сучасному етапі 

побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. –  Вип. 12. – С. 117–122. 

686. Фольклоризм творчості О. Кошиця, як явище світової духовної культури // 

Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2007. – Вип. 57 : 

Олександр Кошиць і час. – С. 113–120. 

687. Пісенні обереги села Лука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. 

наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – Вип. 33. 

688. Подорож «Роксоланії» до країни Сонця // Слово Просвіти. – 2011. – 2–8 груд. 

689. Роксоланія у Манісі // Діалог Євразії. – 2011. – № 2.  

690. Станіслав Павлюченко // Співає Український народний хор Київського нац. 

ун-ту культури і мистецтв : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вінниця, 

2011. – Вип. 1. – С. 6–8. 

691. Треба разом вечеряти // Слово Просвіти. – 2011. – 6–12 січ. 
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692. Українські духовні пісні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. 

наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 35. 

693. Сповідь про Майстра // Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. 

покажч. : до 75-річчя з дня народження / КНУКіМ. – К., 2012. – С. 19–24.  

694. Упоряд.: Диригування : прогр. для ін-тів культури по спец. 7.02.01.04. «Нар. 

художня творчість». Кваліфікація: «Диригент нар. хору, викладач дисциплін 

нар. муз. творчості» / М-во культури України, КДІК. – К., 1995. – 10 с. 

695. Упоряд.: Хорклас : прогр. для ін-тів культури по спец. 7.02.01.04 «Нар. 

художня творчість». Кваліфікація «Диригент нар. хору, викладач дисциплін нар. 

муз. творчості» / М-во культури України, КДІК. – К., 1995. – 6 с. 

695а. Уклад.: Методика роботи з вокальним ансамблем : робоча прогр. для студ. 

спец. 7.020205 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Народний спів», 

кваліфікації «Соліст-вокаліст, артист хору, керівник вокального ансамблю, 

викладач» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. 

фольклористики, нар. піс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 18 с. 

696. Уклад.: Фах (диригування) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.: І. Я. Павленко,  

В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 15 с. *  

697. Ред.: Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району 

Запорізької області : зб. фольклорних творів / ред., прим. та вступ. ст.  

І. Я. Павленка, уклад. Н. Г. Полякова ; Упр. культури і туризму ОДА, Запоріз. 

нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 72 с. 

 Літ.: 

698. Павленко Іван Якимович // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського 

народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 2-е 

вид. – К., 2001. – С. 590–591. 

 

Павлюченко Станіслав Євстигнійович (1937–2010) – хоровий диригент, 

педагог. Народний артист України (1978), професор (1990), зав. каф. нар. пісенного 

виконавства КНУКіМ (1984–2010).  

Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР за 

заслуги в розвитку музичного народного мистецтва. 

Голова журі Регіонального фестивалю-конкурсу народних хорових 

колективів «Чорнобаївський заспів» (с. Чорнобаївка Білозерського р-ну 

Херсонської обл.), член журі дитячого телевізійного конкурсу «Крок до зірок». 

Голова експертної ради за напрямом «Музичне мистецтво» Всеукр. конкурсу 

навчальних програм для початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів системи М-ва культури і туризму України (2010).  

Народився 18 серпня 1937 р. в м. Рославль Смоленської обл. (РФ). У 1966 р. 

закінчив КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. Е. П. Скрипчинської-Верьовки). 

Протягом 1962–1966 рр. – завуч, викл. Студії з підготовки акторських кадрів при 

Держ. укр. нар. хорі ім. Г. Г. Верьовки.  

З 1966 по 1971 рр. – диригент ДЗУНХ ім. Г. Г. Верьовки. У 1971–1993 рр. – 

засновник, худ. кер. і гол. диригент Ансамблю пісні і танцю Червонопрапорного 

Західного прикордонного округу (з 1991 р. – Ансамбль пісні і танцю 

Прикордонних військ України).  

З 1974 р. на педагогічній роботі у КДІК ім. О. Є. Корнійчука. Протягом 

1993–1994 рр. – перший проректор ін-ту, з 2000 по 2006 рр. – декан ф-ту муз. 
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мистецтва КНУКіМ. Викладав хоровий клас, диригування, інструментування. 

Згідно розроблених С. Павлюченком навчальних планів на ф-ті муз. мистецтва 

почала здійснюватися підготовка студентів за спеціалізаціями: «Народний спів», 

«Академічний спів», «Музичний фольклор», «Народні інструменти (бандура)», 

«Фортепіано». 

З 1984 р. – незмінний зав. каф. нар. пісенного виконавства, худ. кер. і гол. 

диригент Українського народного хору інституту. Серед випускників: народна 

артистка України Н. Шестак, канд. мистецтвознавства О. Скопцова.  

Автор обробок народних пісень, аранжувань та перекладень для народного 

хору, інструментувань для оркестру народних інструментів. Під керівництвом 

диригента С. Є. Павлюченка до фондів НРКУ записано понад 100 творів (обробки 

народних пісень, твори вітчизняних та зарубіжних композиторів, інструментальна 

музика) у виконанні ДЗУНХ ім. Г. Г. Верьовки (1966, 1969, 1970, 1973), Ансамблю 

пісні і танцю Червонопрапорного Західного прикордонного округу (1973, 1979, 

1980, 1982, 1984–1986), Українського народного хору з оркестром народних 

інструментів КНУКіМ (1996) та Українського народного хору КНУКіМ з 

Академічним оркестром народної та популярної музики НРКУ (2001, 2005, 2006, 

2008). 

Тв.: 

699. Співає Український народний хор Київського національного університету 

культури і мистецтв : навч. посіб. для вищ. навч. закл. І–IV рівнів акредитації. У 

3 вип. Вип. 1. / оброб., аранжування та інструментування С. Є. Павлюченка ; 

перекладення супроводу В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 232 

с. : нот. 

700. Співає Український народний хор Київського національного університету 

культури і мистецтв : навч. посіб. для вищ. навч. закл. І–IV рівнів акредитації. У 

3 вип. Вип. 2. / оброб., аранжування та інструментування С. Є. Павлюченка ; 

перекладення супроводу В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 234 

с. : нот. 

701. Співає Український народний хор Київського національного університету 

культури і мистецтв : навч. посіб. для вищ. навч. закл. І–IV рівнів акредитації. У 

3 вип. Вип. 3. / оброб., аранжування та інструментування С. Є. Павлюченка ; 

перекладення супроводуВ. М. Самофалова. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 218 

с. : нот. 

702. …І всі стають українцями? : [про П. О. Андрійчука] // Культура і життя. – 

1998. – 25 листоп. (№ 47).  

703. З роду Верховинців / П. О. Андрійчук, С. Є. Павлюченко // Співоче поле 

Чернігівщини : календар, 2004 рік. – К., 2003. – С. 468, 470, 472. 

704. Скупа Сльоза // Верьовка-Скрипчинська Е. Музикант. Педагог. Людина : 

спогади / упоряд. В. Горбатюк. – К. : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – С. 75–

79. 

705. Голючек Микола Степанович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2006. – 

Т. 6. – С. 124. 

706. Уклад.: Нотний додаток // Скляр І. Подарунок сопілкарям : практ. посіб. – К. 

: Мистецтво, 1968.  

707. Уклад.: Стоим на страже : Песни о пограничниках : для пения (соло, 

ансамбль, хор) с сопровождением ф-но, баяна. – К. : Муз. Украина, 1978. – 88 с. 
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708. Уклад.: Боевой запевала. Песни советских композиторов. Вып. 5 : сб. песен : 

для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровожд. ф-но (баяна) и без сопровождения. 

– К. : Муз. Украина, 1979. – 56 с. 

709. Уклад.: Боевой запевала. Песни советских композиторов. Вып. 6 : сб. песен : 

для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровожд. ф-но (баяна) и без сопровождения. 

– К. : Муз. Украина, 1980. – 64 с. 

710.  Уклад.: Боевой запевала. Вып. 7 : сб. песен : для пения (соло, ансамбль, хор) 

с сопровождением ф-но (баяна) и без сопровождения / сост. И. С. Ладановский, 

С. Е. Павлюченко. – К. : Муз. Украина, 1981. – 52 с.  

711. Уклад.: Музичні вечори. Вип. 8 : обробки укр. нар. пісень. – К. : Муз. 

Украина, 1981. – 44 с. 

712. Уклад.: Поет народный хор : для хора разных составов с сопровождением 

баяна и без сопровождения. – К. : Муз. Украина, 1981. – 48 с.   

713. Уклад.: Боевой запевала. Песни советских композиторов. Вып. 8 : сб. песен : 

для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровождением ф-но (баяна).  – К. : Муз. 

Украина, 1982. – 67 с. 

714. Уклад. : Боевой запевала. Песни советских композиторов. Вып. 10 : сб. песен 

: для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровождением ф-но (баяна) / сост.  

С. Е. Павлюченко. –  К. : Муз. Украина, 1985. – 58 с. 

 Літ.: 

715. Песня становится в строй // Советский пограничник. – 1972. – 23 июня (№ 

50). – С. 4. 

716. Майская встреча: усный выпуск «Труда» в Колонном зале Дома союзов // 

Труд. – 1976. – 2 мая (№ 120). – С. 3. 

717. Шибко Л. На крыльях песни // Советский пограничник. – 1976. – 8 июня  

(№ 48). – С. 4. 

718. Прут И. Сидят и слушают бойцы… // Защитник Родины. – 1979. – 3 авг.  

(№ 176). – С. 4. 

719. Бердник І. Стала пісня на крило // Сільські вісті. – 1980. – 7 берез. (№ 57). – 

С. 4. 

720. Хорунжий Є. Школа майстерності // Театрально-концертний Київ : двотиж. 

М-ва культури УРСР і Укр. театр. т-ва. – 1981. – № 11. – С. 6–7. 

721. Хорунжий Е. Восхождение: к 10-летию окружного ансамбля // Советский 

пограничник. – 1981. – 17 апр. (№ 33).– С. 3. 

722. Драго И. Песня уходит в дозор // Советский пограничник. – 1982. – 1 мая.  

(№ 35). – С. 4. 

723. Карчмит А. В гостях у друзей // Пограничник. – 1988. – № 4. – С. 70–74. 

724. Павлюченко Станіслав Євстигнійович // Митці України : енцикл. довід. – К., 

1992. – С. 442. 

725. Павлюченко Станіслав Євстигнійович // Мистецтво України : біогр. довід. – 

К., 1997. – С. 458. 

726. Павлюченко Станіслав Євстигнійович // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 2-е вид. – К. : УММ «Духовне оздоровлення», 2001. – С. 590. 

726а. Верховинець Г. Чари музичного мистецтва : [інтерв’ю із С. Є. Павлюченком] 

// Культура і життя. – 2005. – 5 берез.  



 

 

108 

727. Пясківська О. Різдво української пісні : [концерт, присвяч. 110-річчю від дня 

народж. Г. Верьовки] // Хрещатик. – 2005. – 29 груд. – C. 16. 

728. Луценко Л. «Творці чарівних мелодій» // Культура і життя. – 2006. – 6, 8 лют. 

– C. 3. 

729. Лащенко А. З історії київської хорової школи. – К. : Музична Україна, 2007. 

– С. 130–131. 

730. Павлюченко Станіслав Євстигнійович // Бурбан М. І. Українські хори та 

дириґенти. – Дрогобич : Пóсвіт, 2007. – С. 491. 

731. Зінченко Н. «Надихнути може навіть економічна криза». Вважає відомий 

український композитор Олександр Злотник // День. – 2008. – 4 груд.  

732. Кощенко О. Мамо, мамо, вічна і кохана // Сільські вісті. – 2008. – 22 трав. – 

С. 4. 

733. Платон Майборода: милий спомин на серці собі пов’яжи / упоряд. М. Д. Сом. 

– К. : Криниця, 2008. – С. 98. 

734. Кощенко О. Ясна і світла, рідна наша нене // Сільські вісті. – 2009. – 14 трав.  

735. Вечный как народ… // Сегодня. – 2010. – 16 марта.  

736. Душа поэта – вечная тайна // Факты. – 2009. – 11 марта.  

737. З Шевченком у душі // Україна молода. – 2010. – 16 берез. 

738. Кощенко О. З великим Кобзарем у серці // Сільські вісті. – 2010. – 18 берез. – 

С. 3. 

739. Павлюченко Станіслав Євстигнійович: «Музика – це моє життя!» // Кропива 

: студент. журн. – 2010. – № 16. – С. 12–13. 

740. Маестро, ми Вас пам’ятаємо… // Кропива : студент. журн. – 2011. – № 19. – 

С. 4. 

741. Снігир Т. І. Станіслав Павлюченко // Співає Український народний хор 

Київського нац. ун-ту культури і мистецтв : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. – Вінниця, 2011. – Вип. 1. – С. 3–5. 

742. Соколова С. «Не спи, моє серце...» : вечір пам’яті нар. артиста України 

Станіслава Павлюченка (1937–2010) // Культура і життя. – 2011. – 16–22 груд. – 

C. 2. 

743. Українознавчий погляд на хорове мистецтво України // Українознавство. – 

2011. – № 1. – С. 152–157. 

744. Варгун М. Вічний Учитель // Павлюченко Станіслав Євстигнійович : 

біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народження. – К., 2012. – С. 30–31. 

745. Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від 

дня народження / гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред.: А. І. Гурбанська,  

П. Г. Павлюченко ; уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; М-во культури 

України, КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 108 с. : іл., портр. – (Серія «Видатні 

постаті КНУКіМ» ; вип. 1). 

746. Академічний ансамбль пісні і танцю України Державної прикордонної 

служби України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ansdpsu.com.ua/ua/about-us/bografya/nagorodi-kollektivu.html. – Назва з 

екрана. 

747. Велике щастя для людини навчатися у Великого Вчителя! [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/velike-shhastya-dlya-

lyudini-navchatisya-u-velikogo-vchitelya/. – Назва з екрана. 

http://ansdpsu.com.ua/ua/about-us/bografya/nagorodi-kollektivu.html
http://knukim.edu.ua/novunu/velike-shhastya-dlya-lyudini-navchatisya-u-velikogo-vchitelya/
http://knukim.edu.ua/novunu/velike-shhastya-dlya-lyudini-navchatisya-u-velikogo-vchitelya/
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748. День нарождення Станіслава Павлюченка [Електронний ресурс] // ПРО : 

інформ. агенція культ. індустрій. – Режим доступу: http://i-

pro.kiev.ua/content/den-narozhdennya-stanislava-pavlyuchenka. – Назва з екрана 

749. Павлюченко Станіслав Євстигнійович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – 

Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki 

750. Павлюченко Станіслав Євстигнійович [Електронний ресурс] // Рідна мова. – 

Режим доступу: http://www.ridnamova.org/use_universalnyy_slovnyk_entsyklope... 

– Назва з екрана. 

751. Павлюченко Станіслав Євстигнійович [Електронний ресурс] // Словопедія : 

універс. слов.-енцикл. – Режим доступу: 

http://slovopedia.org.ua/29/53407/17523.html. – Назва з екрана. 

752. Пирогова Т. Я – українка! : [солістка-вокалістка Укр. акад. нац. нар. хору 

України ім. Г. Верьовки про вчителя С. Павлюченка] [Електронний ресурс] // 

Слово : газета. – 2012. – 15 квіт. – Режим доступу: 

http://gazetaslovo.com.ua/index.php?option=com_content&a... – Назва з екрана. 

753. Сасько Г. Концерт пам’яті І. Шамо [про С. Павлюченка] [Електронний 

ресурс] // Національна спілка композиторів України. – Режим доступу: 

http://www.composersukraine.org/index.php?id=27&tx_ttnews[tt_news]=118&tx_ttn

ews[backPid]=2425&cHash=baf3a2c213 

754. Студія з підготовки акторських кадрів при хорі імені Григорія Верьовки : 

історія [про С. Павлюченка] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://verjovka-studio.narod.ru/his_txt.html. – Назва з екрана. 

Див. № 294, 315, 690, 693, 797–798, 835, 1350а. 

 

Пасєщенко Людмила Іванівна (1938–1992) – хоровий диригент, педагог, 

дослідник творчості Г. Г. Верьовки, кер. народних хорів.  

Народилася 9 лютого 1938 р. в м. Миколаїв. Навчалася в Київському муз. 

училищі ім. Р. Глієра по класу хорове диригування (1956–1960). У 1960–1966 рр. – 

у КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. Е. П. Скрипчинської-Верьовки). У 1966–

1967 рр. – кер. хору і викл. теоретичних дисциплін у Студії при Держ. укр. нар. 

хорі ім. Г. Г. Верьовки. У 1967–1968 рр. – концертмейстер Держ. пед. ін-ту 

ім. М. Горького. 

У КДІК ім. О. Є. Корнійчука працювала з 1968 по 1973 рр. викладачем каф. 

хорового диригування. З 1973 р. – викл. каф. нар. хорового співу, з 1986 р. – ст. 

викл. 

Тв.: 

755. Использование хорового творчества Г. Г. Веревки в системе воспитания 

студентов вузов культуры // Актуальные проблемы подготовки кадров в области 

искусства и культуры в свете перестройки высшего и среднего специального 

образования : тез. докл. Респ. науч.-теорет. конф. : секция 5 «Искусствоведение» 

/ КДИК им. О. Е. Корнейчука. – Николаев, 1988. – Вып. 4. – С. 73–74. 

 Літ.: 

756. Пасєщенко Людмила Іванівна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 592. 

757. Павлюченко С. Є. Скупа Сльоза // Верьовка-Скрипчинська Е. Музикант. 

Педагог. Людина : спогади / упоряд. В. Горбатюк. – К., 2004. – С. 77. 

http://i-pro.kiev.ua/content/den-narozhdennya-stanislava-pavlyuchenka
http://i-pro.kiev.ua/content/den-narozhdennya-stanislava-pavlyuchenka
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://www.ridnamova.org/use_universalnyy_slovnyk_entsyklope
http://slovopedia.org.ua/29/53407/17523.html
http://gazetaslovo.com.ua/index.php?option=com_content&a
http://www.composersukraine.org/index.php?id=27&tx_ttnews%5btt_news%5d=118&tx_ttnews%5bbackPid%5d=2425&cHash=baf3a2c213
http://www.composersukraine.org/index.php?id=27&tx_ttnews%5btt_news%5d=118&tx_ttnews%5bbackPid%5d=2425&cHash=baf3a2c213
http://verjovka-studio.narod.ru/his_txt.html
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758. Названа матір (фрагмент з радіофільму присвяченого 85-річчю від дня 

народження першого декана диригентсько-хорового ф-ту Київської 

консерваторії, професора, заслуженого діяча мистецтв України Е. П. Верьовки-

Скрипчинської) // Верьовка-Скрипчинська Е. Музикант. Педагог. Людина : 

спогади / упоряд. В. Горбатюк. – К., 2004. – С. 84 – 85. 

 

Перцова Наталія Олександрівна – хоровий диригент. Заслужений 

працівник культури України (2004), доцент (2006).  

Член ВМС (1998). Член журі конкурсу «Перлини сезону» (з 2001), дит. 

фестивалів худ. самодіяльності, Міжнар. хорової весняної асамблеї клубу 

хормейстерів дит. та юнацьких колективів «Тоніка» (2004). 

Нагороджена Почесною грамотою М-ва культури і мистецтв України, 

знаком «Відмінник освіти України» М-ва освіти і науки України (1997). 

Народилася 9 грудня 1952 р. в м. Києві. У 1976 р. закінчила КДК 

ім. П. І. Чайковського (кл. В. Т. Чуби). З 1976 по 1994 рр. – викл. хорових 

дисциплін диригентсько-хорового відділення Київського муз. училища ім.  

Р. Глієра. У 1984–1986 рр. – хормейстер капели бандуристів Київського держ. мед. 

ін-ту ім. О. О. Богомольця. З 1984 р. кер. хору ЗОШ № 141 м. Києва, який під її 

керівництвом став лауреатом конкурсів хорової дитячої музики «Артемівські зорі», 

«Звучить Москва», «Золоті лелеки», «Срібна нота», «Дитячий пісенний вернісаж». 

Працює у КНУКіМ з 1994 року. Викладає диригування, музично-

теоретичний практикум, хорове сольфеджіо, гармонію та інші фахові дисципліни. 

Серед випускників – Т. Садохіна, Г. Литвиненко. 

Тв.: 

759. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. – Х. : Ранок, 2003. – Вип. 1. 

– С. 32–38. 

760. Проблема українського репертуару у шкільному хорі // Традиційна культура 

українського народу в ХХІ ст.: стан, перспективи розвитку, проблеми державної 

підтримки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. та метод. рек. – К., 2010. 

761. Уклад.: Хорова література : прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне 

мистецтво» //  М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. 

фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 30 с.  

762. Уклад.: Хорова література : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне 

мистецтво» //  М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. 

фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 47 с.  

763. Уклад.: Хорове сольфеджіо : прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне 

мистецтво» //  М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. 

фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 14 с. 

764. Уклад.: Хорове сольфеджіо : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво» //  М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т 

мистецтв, Каф. фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 

2004. – 32 с. 

765. Уклад.: Читання хорових партитур : прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво» //  М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т 

мистецтв, Каф. фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 

2004. – 11 с.  

766. Уклад.: Читання хорових партитур : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво» // М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т 
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мистецтв, Каф. фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 

2004. – 36 с.  

767. Уклад.: Музично-теоретичний практикум (сольфеджіо) : робоча навч. прогр. 

для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.:  

Н. О. Перцова, В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

49 с. * 

768. Уклад.: Хорова література : робоча прогр. для студ. напряму підготовки 

7.020204 «Музичне мистецтво» // М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. 

– 24 с. * 

769. Уклад.: Хорова література (ТДН, ТД) : робоча прогр. для студ. напряму 

підготовки 7.020204 «Музичне мистецтво» // М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 29 с. * 

770. Уклад.: Хорознавство : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

20 с. *  

771. Уклад.: Читання хорових партитур : робоча прогр. для студ. напряму 

підготовки 7.020204 «Музичне мистецтво» // М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 30 с. * 

 

 

Поривай Людмила Іванівна – хоровий диригент. 

Заслужений працівник культури УРСР (1985), доцент (1990).  

Лауреат Міжнар. конкурсу хорових колективів у Великій 

Британії (1992). 

Народилася 12 лютого 1946 р. в м. Києві. Протягом 1964–

1969 рр. навчалася на диригентсько-хоровому ф-ті КДК ім.  

П. І. Чайковського (кл. засл. діяча мистецтв УРСР  

В. А. Колесника). 

У КДІК працювала з 1969 по 1995 рр. викладачем каф. 

хорового диригування, з 1972 р. – ст. викл. Викладала хорові 

дисципліни. Кер. ансамблю «Вербиченька» бібліотечного ф-ту (1969–1972), кер. 

нар. хору ін-ту (1977–1978). 

Худ. кер. і диригент нар. хорової капели вчителів «Світоч» Київського 

міського Будинку вчителя (1978–1988). Під її керівництвом колектив став 

лауреатом І–ІІ Республіканських фестивалів самодіяльного мистецтва.  

Тв.: 

772. Уклад.: Методические рекомендации по самостоятельной работе по курсу 

«Чтение хоровых партитур» для студентов заочного обучения специализации 

«Руководитель самодеятельного народного хорового коллектива» / М-во 

культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – К., 1987. – 18 с. 

773. Уклад.: Сборник обработок народних песен / М-во культуры УССР, КГИК 

им. А. Е. Корнейчука. – К., 1987. – 20 с. 

774. Уклад.: Методика самостоятельных занятий по развитию вокальной 

интонации : метод. рек. в помощь самостоят. работе студ. нар.-хор. 

специализации / М-во культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – К. : 

КГИК, 1989. – 23 с. 

775. Уклад.: Методичні вказівки та репертуарний посібник для самодіяльних 

хорів та ансамблів (на допомогу самостійній роботі студентів народно-хорової 
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спеціалізації) / упоряд.: Л. І. Поривай, Ю. В. Кроткевич ; М-во культури УРСР, 

КДІК. – К., 1989. – 23 с.  

776. Уклад.:  Методические рекомендации к самодеятельной работе по курсу 

«Чтение хорових партитур» для студентов заочного обучения специализации 

«Руководитель самодеятельного народного хорового коллектива» / сост.  

Л. И. Порывай, Е. П. Бондаренко ; М-во культуры УССР, КГИК им.  

А. Е. Корнейчука. – К. : КГИК, 1989. – 16 с.  

 Літ.: 

777. Поривай Людмила Іванівна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 2-ге вид. – К., 2001. – С. 592. 

778. Фесенко Л. «Поривай, Поривай, кого хочеш, вибирай!» : [про творчий вечір 

Людмили Поривай у Будинку вчителя] // Хрещатик. – 2006. – 30 трав. 

 

 

Регеша Наталія Леонідівна – диригент, доцент (2012), завідувач кафедри 

фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва (з 2012). Заслужений діяч 

мистецтв України (2012).  

Народилася 14 січня 1975 р. в с. Цекинівка Ямпільського р-ну Вінницької обл. 

У 1994 р.вступила до Київського державного інституту культури (нині – КНУКіМ) 

на факультет музичного мистецтва. Впродовж навчання створила дитячий 

вокальний колектив, фолькльорний ансамбль, вокально-жіночий ансамбль та 

народний хор. Будучи художнім керівником цих колективів, неодноразово брала 

участь у районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних оглядах, конкурсах та 

фестивалях, пропагуючи українську пісенну культуру. Як виконавець народної 

пісні брала участь більш ніж в 150 концертах, конкурсах та фестивалях народно-

пісенного виконавства. 

З 2003 р. – керівник художньо-творчого відділу КНУКіМ. Працюючи на 

посаді завідувача відділу, займалась організацією, підготовкою та проведенням 

усіх культурно-масових заходів КНУКіМ. На базі відділу підготувала 

високопрофесійну творчу команду зі студентів, аспірантів, та викладачів 

університету, створила умови для вдосконалення та самореалізації співробітників. 

Роботу на посаді керівника художньо-творчого відділу успішно поєднує з творчою, 

працюючи над дитячим телевізійним проектом «Крок до зірок», шоу «Українська 

пісня» та організовуючи проведення Шевченківських вечорів «Ми — діти твої 

Україно», «Мамо, вічна і кохана». 

З 2008 року займається педагогічною діяльністю, працюючи викладачем 

фахових дисциплін на факультеті музичного мистецтва. В роботі застосовує 

методики, розроблені власноруч. Її студенти показують високі результати, беруть 

участь в концертах різного рівня, в конкурсах і фестивалях, виборюючи призові 

місця. 

 

Самофалов В’ячеслав Михайлович – оперно-симфонічний диригент, 

композитор, доцент (2005). Народний артист України (2012), соліст Національної 

філармонії України (з 1990). 

Член ВМС (1992). Лауреат Українського конкурсу (Рівно, 1988), Міжнар. 

конкурсу «CITTA DI CASTELFIDARDO», дипломант міжнар. конкурсів «ASTOR 

PIAZZOLLA» (Італія, 1999), «COUPE MONDIALE» (Данія, 2002). Учасник 25 
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Міжнар. та Всеукр. фестивалів. Гастролював у Росії, країнами Європи та Південної 

Америки.  

Народився 7 лютого 1963 р. в м. Курськ (РФ). У 1989 р. закінчив КДК 

ім. П. І. Чайковського (кл. проф. М. І. Різоля), у 2009 р. – НМАУ 

ім. П. І. Чайковського (кл. проф. В. Б. Гнєдаша). 

У 1993–2002 рр. поєднував роботу соліста та артиста квартету баяністів 

Національної філармонії України. У цей період створив велику кількість 

аранжувань та перекладень для квартету. Видано два компакт-диски (компанія 

«J.R.C.», 2000).  

Автор музики для симфонічного оркестру, до шести казок Р. Кіплінга, 

концертів для мішаного хору.  

Веде активну концертну діяльність. Співпрацював із Національним 

заслуженим академічним симфонічним оркестром України, симфонічним 

оркестром «Ренесанс», Національним камерним ансамблем «Київські солісти», 

Київським камерним ансамблем «Контрасти», струнним квартетом «Капріс-

классік», Академічним симфонічним оркестром Національної філармонії України. 

Має фондові записи як соліст-інструменталіст та як диригент симфонічного 

оркестру.  

У КНУКіМ працює з 1995 р. на посаді провідного концертмейстера, із 2003 р. 

– на педагогічній роботі. Викладає фах (диригування), інструментування, читання 

партитур. 

Тв.: 

779. Астор Пьяццолла. Композиции. Вып. 1. – СПб. : Композитор, 2001. – 40 с. 

780. Астор Пьяццолла. Композиции. Вып. 2. – СПб. : Композитор, 2001. – 40 с. 

781. Астор Пьяццолла. Композиции. Вып. 3. – СПб. : Композитор, 2001. – 32 с. 

782. Ансамблі з баяном (акордеоном). Ч. 1 : хрестоматія : навч. посіб. для вищ. 

навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 108 с. 

783. Ансамблі з баяном (акордеоном). Ч. 2 : хрестоматія : навч. посіб. для вищ. 

навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 102 с. 

784. Ансамблі з баяном (акордеоном). Ч. 3 : хрестоматія : навч. посіб. для вищ. 

навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 88 с. 

785. Мальовнича Україна : сюїта для ансамблю нар. музики. – К. : Нomviora, 

2007. – 48 с. 

786. П. І. Чайковський. Дитячий альбом : аранжування для струнного квартету. – 

К. : Нomviora, 2010. – 56 с. 

787. Ансамблі з баяном (акордеоном). Ч. 5 : хрестоматія : навч. посіб. для вищ. 

навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 92 с. 

788. Ансамблі з баяном (акордеоном). Ч. 6 : хрестоматія : навч. посіб. для вищ. 

навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 92 с. 

789. Грає В’ячеслав Самофалов. П’єси для готово-виборного баяна. – Вінниця : 

Нова книга, 2010. – 100 с. 

790. Співає Український народний хор КНУКіМ. У 3 вип. Вип. 1 : навч. посіб. для 

вищ. навч. закл. I–IV рівнів акредитації / оброб., аранжування та 

інструментування С. Є. Павлюченка ; перекладення супроводу 

В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 232 с. 

791. Співає Український народний хор КНУКіМ. У 3 вип. Вип. 2 : навч. посіб. для 

вищ. навч. закл. І–IV рівнів акредитації / оброб., аранжування та 
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інструментування С. Є. Павлюченка ; перекладення супроводу 

В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 234 с. 

792. Співає Український народний хор КНУКіМ. У 3 вип. Вип. 3 : навч. посіб. для 

вищ. навч. закл. І–IV рівнів акредитації / оброб., аранжування та 

інструментування С. Є. Павлюченка ; перекладення супроводу 

В. М. Самофалова. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 218 с. 

793. Про значення ансамблевої гри у вихованні баяніста (акордеоніста) // Питання 

культурології : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 26. – С. 233–238. 

794. Аналіз побудови та засоби відтворення композиційно-драматургічної 

цілісності органної прелюдії та фуги Й. С. Баха в перекладенні для баяна 

(акордеона) // Науковий часопис Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова. Теорія та методика мистецької освіти : зб. наук. пр. : 

матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістичні орієнтири мистецької 

освіти», м. Київ, 27–29 квіт. 2011 р. – К., 2011. – Вип. 11(16), сер. 14. – С. 305–

308. 

795. Деякі аспекти творчості Астора П’яццолли (до 90-річчя від дня народження) 

трактування перекладень його творів для ансамблів з баяном (акордеоном) // 

Київське музикознавство. – К., 2011. – Вип. 36 : Культурологія та 

мистецтвознавство.  

796. Й. С. Бах. Органна прелюдія та фуга a-moll (BWV 543). Аналіз принципів 

побудови та засоби відтворення композиційно-драматургічної цілісності 

музичної форми в перекладенні для баяна (акордеона) // Київське 

музикознавство : зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 36. 

797. Згадаймо Митця : [про С. Павлюченка] // Українська музична газета. – 2012. 

– № 3 (85). – С. 12. 

798. Згадаймо Митця // Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. 

покажч. : до 75-річчя від дня народження / КНУКіМ. – К., 2012. – С. 27–29. 

799. Уклад.: Історія диригентського мистецтва : робоча прогр. для студ. спец. 

7.020205 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Народні інструменти» / КНУКіМ. 

– К., 2006. – 16 с. 

800. Уклад.: Інструментування та аранжування музики : робоча прогр. для студ. 

спеціалізації 6.020204 «Музичне мистецтво» / КНУКіМ. – К., 2009. – 30 с. 

801. Уклад.: Фах – диригування : робоча прогр. для студ. спеціалізації 6.020204 

«Музичне мистецтво» / М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 2010. 

– 46 с. 

802. Уклад.: Інструментування : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. –  

27 с. *  

803. Уклад.: Інструментування та аранжування музики : робоча навч. прогр. для 

студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури 

України, КНУКіМ. – К., 2012. – 32 с. *  

804. Уклад.: Фах (диригування) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 56 с. *  

 

Скопцова Олена Михайлівна – хоровий диригент. Канд. мистецтвознавства 

(2005), доцент (2006), в. о. зав. каф. нар. пісенного виконавства (2011), зав. секції 
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нар. хорового мистецтва, худ. кер. та гол. диригент Українського народного хору 

імені Станіслава Павлюченка КНУКіМ.  

Член журі конкурсів, фестивалів вокального та хорового мистецтва: 

«Дельфійські ігри», «Аrt-весна», «Київська муза», «Київ різдвяний», 

ІІ Міжнародного конкурсу вокальних ансамблів імені Д. Бортнянського.  

У 2003 р. відзначена Подякою Київського міського голови О. Омельченка «За 

вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців народного 

хорового мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність». 

Народилася 14 травня 1970 р. в м. Калуш Івано-Франківської обл. У 1996 р. 

закінчила КДІК (кл. проф. С. Є. Павлюченка).  

На педагогічній роботі у КНУКІМ з 1996 р. – викл., ст. викл., доцент каф. 

фольклору, нар. пісенного та хорового мистецтва. Викладає диригування, історію 

та теорію народного пісенного виконавства, методику роботи з хором, фах 

(диригування). З 1998 р. – хормейстер українського народного хору КНУКіМ.  

Засновник та худ. кер. дівочого гурту «Червоні маки» Академічного ансамблю 

пісні і танцю МВС України (2007). Організатор Всеукр. семінарів-практикумів, 

активний учасник майстер-класів з хорового мистецтва. Бере участь в організації 

концертів, телевізійних програм «Наша пісня», «Мамо, вічна і кохана», 

«Шевченківський вечір», «Моя любов», «Ми – діти твої, Україно!». 

За її участю здійснено постановку низки вокально-хорових номерів з дівочим 

гуртом «Червоні маки», укр. нар. хором КНУКіМ ім. Станіслава Павлюченка для 

концертних заходів на сцені Національного палацу мистецтв «Україна», 

Національного академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, 

Національної філармонії України. 

Тв.: 

805. Становлення та особливості розвитку народного хорового  виконавства в 

Україні (кінець ХІХ–ХХстоліття) : дис… канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / наук. 

кер. О. О. Рубаха, офіц. опоненти : Ю. Л. Афанасьєв, Н. Б. Брояко ; КНУКіМ. – 

К., 2005. – 198 c. 

806. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в 

Україні (кінець XIX-XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук.  ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.01 «Теорія та історія культури» / наук. кер. 

О. О. Рубаха, офіц. опоненти : Ю. Л. Афанасьєв, Н. Б. Брояко ; КНУКіМ, ІМФЕ 

НАН України. – К., 2005. – 20 с.  

807. Аспектний аналіз народного гуртового співу // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2001. – Вип. 5. – C. 107–111. 

808. Народно-хорове виконавство в контексті сучасної української культури /  

О. М. Скопцова, О. О. Рубаха // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – 

К., 2003. – Вип. 8. – C. 102–109.  

809. Народне багатоголосся як стильова ознака фольклорного виконавства // 

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2005. – Вип. 12. – C. 133–

139.  

810. Наукове осмислення українського народнопісенного виконавства // Культура 

і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2005. – Вип. 6. –  

C. 253–259.  

811. Особливості формування українського народного хорового виконавства 

першої половини ХХ століття та шляхи його входження в світовий художній 

простір // Інтеграція українського мистецтва в європейський та світовий 
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культурний простір : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2005. – С. 37–

43. 

812. Народно-виконавська манера як художньо-стильова ознака українського 

народного хорового виконавства // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2006. – Вип. 14. – C. 92–97.  

813. Український народний хор у системі професійного народного хорового 

виконавства // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К.,  2006. – Вип. 14. –  

C. 168–174. 

814. Український народний хор: художньо-структурний і музично-стилістичний 

аспекти // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : 

зб. наук. пр. – К., 2006. – № 17. – С. 217–225. 

815. Формування організаційних, художніх та стилістичних особливостей 

українського народного хорового виконавства кінця ХІХ – першої третини ХХ 

ст. // Вісник Міжнародного слов’янського університету. – Х., 2006. – Т. 9. –  

С. 39–42. 

816. Художньо-стильова багатоманітність професійного народного хорового 

виконавства України на сучасному етапі // Культура і мистецтво у сучасному 

світі : наук. зап. КНУКіМ. – К., 2006. – Вип. 7. – C. 249–254.  

817. Особливості драматургії та режисури пісні в народному пісенному 

виконавстві // Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвячені 

професору Лідії Дунаєвській : прогр., тези доп. / КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т 

філології, каф. фольклористики. – К., 2012. – С. 37. 

818. Уклад.: Історія та теорія народного пісенного виконавства : робоча навч. 

прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во 

культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 54 с. *  

819. Уклад.: Методика роботи з хором  (народний хор) : робоча навч. прогр. для 

студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури 

України, КНУКіМ. – К., 2012. – 41 с. *  

820. Уклад.: Практикум (диригентський) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 45 с. *  

821. Уклад.: Практикум (диригентський) (ТДН) : робоча навч. прогр. для студ. 

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, 

КНУКіМ. – К., 2012. – 15 с. *  

 Літ.: 

822. Скопцова Олена Михайлівна // Карпун А.Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 2-е вид. – К., 2001. – С. 593. 

823. Вокальний гурт «Червоні маки» : [про кер. гурту О. Скопцову] // Мистецький 

Олімп : міжнар. прогр. – К., 2010. – С. 352–353. 
 

Суржа Володимир Ілліч – хоровий диригент, композитор-аранжувальник, 

педагог. Заслужений артист України (1969), доцент (1973). 

Нагороджений Почесною грамотою Президії ВР УРСР (1967), медалями «За 

Перемогу над Японією», «30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–

1945 рр.». 
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Народився 8 грудня 1927 р. в м. Лозова-Павлівка Луганської обл. Протягом 

1954–1959 рр. навчався на диригентсько-хоровому ф-ті КДК ім. П. І. Чайковського 

(кл. проф. Е. П. Скрипчинської). Артист хору Ансамблю пісні і танцю 

Тихоокеанського військово-морського флоту (1946–1951). З Ансамблем 

гастролював у Північній Кореї (1947) та Порт-Артурі (1950). 

Артист (1957–1959), хормейстер (1959–1966), диригент-хормейстер ДЗУНХ 

ім. Г. Г. Верьовки (1966–1969). Гастролював з хором у Бельгії, Югославії, Мексиці, 

Канаді, Франції. 

Працював у КДІК з 1969 по 1992 рр. У 1970–1972 рр. – зав. каф. хорового 

диригування. Один із засновників каф. нар. хорового співу, у 1982–1984 – зав. 

кафедри. Кер. народних хорів (у тому числі – студ. народного хору КДІК). 

Тв.: 

824. Методичні поради для керівників самодіяльних народних хорів. – К., 1979.  

825. Слово про педагога // Верьовка-Скрипчинська Е. Музикант. Педагог. 

Людина : спогади / упоряд. В. Горбатюк. – К., 2004. – С. 55–58. 

826. Упоряд.: Народні пісні в записах Павла Тичини. – К., 1976. – 178 с. 

 Літ.: 

827. Суржа Володимир Ілліч // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського 

народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. – 2-е 

вид. – К., 2001. – С. 594. 

 

Ткаченко Вікторія Володимирівна – диригент-хормейстер Українського 

народного хору імені Станіслава Павлюченка КНУКіМ (з 2010). 

Народилася 2 вересня 1980 р. в м. Помічна Добровеличківського р-ну 

Кіровоградської обл. У 1999–2000 рр. працювала у Смілянському міському 

Будинку культури, де брала участь у творчій роботі вокального ансамблю та 

аматорського театру. Протягом 2000–2005 рр. навчалась на каф. фольклористики, 

нар. пісенного та інструментального виконавства КНУКіМ (кл. диригування 

доц. В. В. Шевченко, кл. сольного співу проф. Н. П. Цюпи). У 2008 р. закінчила 

аспірантуру КНУКіМ. 

Із 2002 р. – зав. лабораторії каф. фольклористики, нар. пісенного та 

інструментального виконавства КНУКіМ. Педагогічну діяльність розпочала у 2009 

р. на посаді асистента, із 2012 р. – ст. викл. Викладає фах (диригування), ансамбль, 

хоровий клас. 

Тв.: 

828. Григорій Верьовка – фольклорист, композитор, педагог, громадський діяч // 

Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській : прогр., тези доп. / КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, каф. 

фольклористики. – К., 2012. – С. 41. 

829. Уклад. : Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : до 75-

річчя від дня народження / уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; КНУКіМ. – 

К., 2012. – 108 с.  

830. Уклад.: Ансамбль (вокальний) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.: В. В. Шевченко, 

В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 26 с. 

831. Уклад.: Музично-теоретичний практикум (сольфеджіо): робоча навч. прогр. 

для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.: 
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Н. О. Перцова, В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

49 с. *  

832. Уклад.: Музично-теоретичний практикум (теорія музики) : робоча навч. 

прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во 

культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 30 с. *  

833. Уклад.: Практикум (сольно-ансамблевий) : робоча навч. прогр. для студ. 

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.: Н. П. Цюпа,  

В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 24 с. *  

834. Уклад.: Фах (диригування) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.: І. Я. Павленко, 

В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 15 с. *  

835. Ред. : Пісня – душі криниця [Звукозапис] : концерт-настрій Українського 

народного хору / виконує Український народний хор КНУКіМ ; диригент  

С. Павлюченко ; керівник проекту В. П. Дячук ; ред. В. В. Ткаченко ; дизайн  

Є. О. Павліченко. – К. : КНУКіМ,  2009. – 2 ел. опт. диски. 

 

Хардаєв Михайло Юханович – хоровий диригент. Заслужений артист УРСР 

(1974). 

Нагороджений медалями: «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва». 

Народився 1 серпня 1926 р. в м. Ленінграді (РФ). Закінчив КДК ім.  

П. І. Чайковського у 1954 р. Кер. хору Інженерно-будівельного ін-ту (1955–1960), 

ст. викл. диригентсько-хорового ф-ту КДК ім. П. І. Чайковського (1961–1970), 

викл. Київського муз. училища ім. Р. Глієра (1954, 1970–1978). Протягом 1961–

1976 рр. – худ. кер. Народної академічної капели «Дніпро» КДУ ім. Т. Шевченка, у 

1976–1979 рр. – худ. кер. хорової капели при Палаці культури Автозаводу ім.  

О. Антонова. 

У КДІК працював з 1989 р.: ст. викл., з 1994 по 1999 рр. – доцент каф. нар. 

співу та фольклористики.  

 

Хоренко Валентина Іванівна – хоровий диригент. Канд. пед. наук (1983), 

доцент (1988), професор (1998). 

Народилася у 1940 р. в м. Києві. Протягом 1959–1964 рр. навчалася на 

диригентсько-хоровому ф-ті КДК ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артиста СРСР, 

проф. Л. М. Венедиктова). Після закінчення консерваторії працювала редактором 

муз. редакції Білоруського держ. радіо і телебачення та ст. викл. каф. співу та 

хорового диригування Білоруського пед. ін-ту ім. М. Горького. 

З 1973 по 2000 рр. працювала на каф. нар. музичного виконавства та 

фольклористики КНУКіМ. Викладала дисципліни «Диригування», «Аранжування», 

«Читання хорових партитур», «Історія та теорія народнопісенного виконавства».  

Тв.: 

836. Повышение эффективности организации учебно-познавательной 

деятельности студентов музыкальных специализаций : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01. –  К., 1985. – 159 с. 

837. Історія та теорія народного хорового виконавства в Україні : навч. посіб. для 

ін-тів культури / М-во культури і мистецтв України, КДІК. – К., 1997. – 44 с. : 

нот. 

838. К проблеме эффективности подготовки руководителя народного 

самодеятельного хора // Актуальные вопросы деятельности учреждений 
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культуры и искусства в современных условиях : тез. докл. Респ. науч.-теорет. 

конф. – К., 1981. – С. 111–112. 

839. Формирование личности специалиста – необходимое условие развития 

культуры // Актуальные проблемы подготовки кадров в области искусства и 

культуры в свете перестройки высшего и среднего специального образования : 

тез. докл. Республ. науч.-теорет. конф. / КГИК. – Николаев, 1988. – С. 13–16. 

840. До проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів // КДІК : тези до 

ХІХ та ХХ звітних наук. конф. проф.-викл. складу та аспірантів ін-ту. – К., 1992. 

– Ч. 1. – С. 44–45. 

841. Удосконалення вивчення пісенного фольклору як засіб ефективної 

підготовки керівників народного хору // Всеукраїнська наук.-творча конф. 

«Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М-во культури України, 

КДІК, Ф-т нар. худож. культури. – К., 1994. – С. 182–183. 

842. Уклад.: Методические рекомендации по организации работы со студентами 

первого курса в классе по дирижированию, специализация «Руководитель 

самодеятельного народного хора» / М-во культуры УССР, КГИК им. А. Е. 

Корнейчука, Каф. нар. пения. – К., 1981. – 29 с. 

843. Уклад.: Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по анализу партитур народно-песенного творчества / М-во 

культуры УССР, КГИК, Каф. нар. пения. – К., 1981. – 14 с. 

844. Уклад.: Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  І 

курса заочного обучения при изучении хорових призведений в классе 

дирижирования, специализация «Руководитель самодеятельного народного 

хора» / М-во культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – К., 1986. – 15 с. 

 
Шевченко Вікторія Володимирівна – хоровий диригент. Заслужений 

працівник культури України (1993), доцент (1999).  

Народилася 30 квітня 1949 р. у м. Києві. У 1975 р. закінчила КДК 

ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артиста СРСР, проф. Л. М. Венедиктова). У 1975–

1982 рр. – диригент-хормейстер Державної капели бандуристів та викладач 

Київського муз. училища ім. Р. Глієра, 1987–2009 рр. – худ. кер. Капели 

бандуристів ім. Г. Хоткевича КПІ. Під її керівництвом колектив став лауреатом 

Всесоюзного фестивалю народної художньої творчостi (1987, м. Київ), переможцем 

телевiзiйного конкурсу «Сонячнi кларнети» (1990, м. Київ), лауреатом конкурсу 

iм. Т. Шевченка (1989, м. Київ), виступав з концертами в Югославії, Словенії, 

Іспанії, Португалії, Голландії, Франції, записав компакт-диск. Автор обробок  

народних пісень. 

У КНУКіМ працює з 1982 року. Викладає диригування, хорове аранжування 

та інші фахові дисципліни. Протягом 2005–2007 рр. – кер. капели бандуристів 

КНУКіМ. Серед випускників: заслужений діяч мистецтв України Сергій Вовк – 

худ. кер. Чернігівського академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські 

клейноди». 

Тв.: 

845. Роль емоційно-психологічного впливу диригента в роботі з хором // 

Художня культура та проблеми підготовки проф. кадрів в умовах укр. духовн. 

відродж. : тези доп. наук.-творч. конф. проф.-викл. складу ф-ту нар. худож. 

творчості / М-во культури України, КДІК. – К.,  1993. – С. 29–31. 
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846. Питання історичного розвитку кобзарського мистецтва // Всеукраїнська 

наук.-творча конф. «Проблеми розвитку художньої культури» : тези доп. / М-во 

культури України, КДІК, Ф-т нар. худож. культури . – К., 1994. – С. 192–193. 

847. Специфіка підготовки диригента народного хору // Традиційна культура 

українського народу в ХХІ ст.: стан, перспективи розвитку, проблеми державної 

підтримки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. та метод. рек. – К., 2010. 

848. Упоряд.: Хорове аранжування : прогр. для студ. ін-тів культури із спец. 

«Культурно-освітня робота» (спеціалізація «Керування самодіяльним хоровим 

колективом академічного плану») / уклад.: І. Д. Гамкало, В. В. Шевченко ; М-во 

культури України, КДІК. – К., 1991. – 8 с. 

849. Уклад.: Методика викладання фахових дисциплін : прогр. для студ. спец. 

7.020205 «Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, 

Ф-т муз. мистец., Каф. фольклористики та нар.-піс. виконавства. – К., 2003. – 11 

с.  

850. Уклад.: Методика викладання фахових дисциплін : робоча прогр. для студ. 

спец. 7.020205 «Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклористики та нар.-піс. виконавства. – К., 

2003. – 15 с. 

851. Уклад.: Хорове аранжування та обробка народної музики : прогр. для студ. 

спец. 7.020205 «Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклористики, народнопіс. та інструмент. 

виконавства. – К., 2003. – 15 с.  

852. Уклад.: Хорове аранжування та обробка народної музики : робоча прогр. для 

студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклористики, народнопіс.та інструмент. 

виконавства. – К., 2003. – 28 с. 

853. Уклад.: Ансамбль (вокальний) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад.: В. В. Шевченко,  

В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 26 с. * 

854. Уклад.: Методика викладання фаху : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 32 с. *  

855. Уклад.: Хорове аранжування : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 27 с. *  

 Літ.: 

856. Шевченко Вікторія Володимирівна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами 

українського народного співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. 

посіб. – 2-е вид., – К., 2001. – 595 с. 
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ВИКЛАДАЧІ  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

 

 

 

 

Народні пісні, так само як і мова,  

є органічним витвором народного духу:  

вони живуть і розвиваються в тісному 

взаємозв'язку з духовним життям народу, як 

його найсильніший вияв. 
 

Ф. Колесса 
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Байко Ніна Яківна – співачка. Народна артистка УРСР (1979).  

Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1976). Нагороджена 

дипломом М-ва культури України «За вагомий внесок у розвиток музичного 

мистецтва». 

Народилася 25 серпня 1933 р. в с. Яблуниця на Івано-Франківщині. У 1958 р. 

закінчила Львівську держ. консерваторію по класу вокалу та гри на бандурі. 

Учасниця вокального тріо сестер Байко. Гастролювала у Німеччині, Бельгії, 

Польщі, Прибалтиці, Росії, Канаді, США (ООН). 

На каф. укр. нар. пісенного виконавства КНУКіМ працювала з 1995 р. 

Викладала постановку голосу. 

 Літ.: 

857. Білинська М. Квіти Прикарпаття // Співають сестри Байко. – К., 1972. – С. 3–

5. 

858. Сестри Байко – народні артистки України // Наше слово. – 1979. – 27 трав. 

859. Триумфальный выступ сестер Байко в Карпаторусском центре // Карпатская 

Русь.– 1979. – 31 авг. 

860. Байко // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 41. 

861. Байко // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 36. 

862. Фільц Б. М. Байко // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2. –  

С. 100. 

863. Барна В. Байко // Тернопільський енциклопедичний словник / В. Барна,  

І. Дуда. – Тернопіль, 2004. – Т. 1. – С. 67–68.  

864. Якуб’як Я. Сестри Байко – співоче тріо [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://buskfamouse.io.ua/s74850. – Назва з екрана. 

 

Ватаманюк Василь Іванович – співак (тенор). Народний артист України 

(1995), провідний соліст НЗА укр. нар. хору України ім. Г. Г. Верьовки.  

Нагороджений медаллю «За працю і звитягу» (2008). 

Народився 12 травня 1948 р. в с. Рожнів Косівського р-ну Івано-Франківської 

обл. Закінчив КДК ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артиста України, проф. 

В. Ф. Козерацького). 

У 1978 р. – соліст Укр. нар. хору ім. Г. Верьовки. Одночасно працював 

солістом в оперній студії при КДК. Протягом 1987–1991 рр. – соліст ансамблю 

Центральної групи військ у Чехії. 

З 1991 р. і дотепер – соліст НЗА укр. нар. хору України ім. Г. Г. Верьовки. З 

цим колективом гастролював у США, Канаді, Франції, Іспанії, Португалії, країнах 

Південної Америки, Росії, Чехії, Словаччині, Північній Кореї, Польщі, Німеччині. 

Окрім педагогічної діяльності у КНУКіМ, де працює з 1998 р., викладає вокал 

у Студії з підготовки акторських кадрів при НЗА укр. нар. хорі України ім. 

Г. Г. Верьовки. 

 Літ.: 

865. Головащенко М. І. Ватаманюк Василь Іванович // Енциклопедія Сучасної 

України. – К., 2005. – Т. 4. – С. 153.  

866. Ватаманюк Василь Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ватаманюк_Василь_Іванович. – Назва з екрана 

 

Лузан Тетяна Валеріївна – співачка (сопрано), асистент кафедри (з 2011). 

Дипломант обласного фестивалю молодих естрадних виконавців «Київщина 

http://buskfamouse.io.ua/s74850
http://uk.wikipedia.org/wiki/Ватаманюк_Василь_Іванович
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молода – нові імена» (2003), лауреат Міжнар. фестивалю «Від серця до серця» 

(Угорщина, 2005), Конкурсу-огляду імені П. Чубинського (м. Бориспіль, 2008, 

І премія в номінації «Соліст-вокаліст»), Лауреат премії імені А. Г. Левчука (2011). 

Народилась 14 вересня 1981 р. в м. Кагарлик Київської обл. Протягом 1999–

2004 рр. навчалась на каф. фольклористики, нар. пісенного та інструментального 

виконавства КНУКіМ (кл. нар. артистки України, проф. П. Г. Павлюченко). 

Керівник дитячого фольклорного ансамблю «Медуниці» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Голосіївського р-ну м. Києва (2004–2005). У 2006–2008 рр. – 

артистка-вокалістка театру української традиції «Дзеркало». 

Із 2008 р. – худ. кер. вокального ансамблю «Берегиня» Будинку дитячої та 

юнацької творчості с. Петровське Бориспільського р-ну Київської обл. Колектив – 

лауреат Конкурсу-огляду ім. П. Чубинського (м. Бориспіль, 2008, ІІ премія в 

номінації «Вокальні ансамблі»). Із 2010 р. – худ. кер. дитячої вокальної студії 

«Співаночка» при культурно-мистецькому комплексі «Академ» м. Бориспіль. У 

складі ансамблю нар. пісні «Бадьор» виступала на Міжнар. агровиставці «Grune 

Woche–2010» (м. Берлін, Німеччина). Із 2011 р. – асистент каф. фольклору, нар. 

пісенного та хорового мистецтва. Викладає фах (сольний спів). 

 Літ.: 

867. Співак В. Пісня буде поміж нас // Трудова слава. – 2008. – 23 лют.  

(№ 27/28). – С. 4. 

868. Остролуцька А. Пісні та мелодії чистого поля // Трудова слава. – 2010. –  

25 черв. (№ 89/90). – С. 8. 

869. Сайко В. Одвічні покровительки долі. Хто вони? // Бориспільський ринок. – 

2011. – 4 лют. (№ 4). – С. 5, 12. 

870. Лазаренко Л. З Новим вас, люди, роком, з новим вас, люди, щастям… // 

Вишеньківський вісник. – 2011. – 6 січ. (№ 1). – С. 4. 

871. Лазаренко Л. О, жінко, краса земна / Л. Лазаренко, Л. Балицька // 

Вишеньківський вісник. – 2011. – 8 берез. (№ 3). – С. 4–5. 

872. Богуш А. «У моєму селі над Дніпром з білим цвітом вінчаються вишні…», 

або Чим живете, Вишеньки // Трудова слава. – 2010. – 16 квіт. (№ 53/54). – С. 4. 

 

Мартиненко Віра Григорівна – співачка (сопрано). 

Народна артистка України (1994), доцент (1997).  

Народилася 1 травня 1946 р. в с. Мар'янівка 

Васильківського р-ну Київської обл. У 1964–1966 рр. 

навчалась у Студії з підготовки акторських кадрів при ДЗУНХ. 

Артистка вокального тріо ім. Г. Верьовки (із 1970 р.).  

У 1975 р. закінчила КДІК. Протягом 1966–2006 рр. – 

солістка НЗА укр. нар. хору України ім. Г. Г. Верьовки. У 

складі хору ім. Г. Верьовки та вокального тріо гастролювала у 

США, Канаді, Франції, Іспанії, Португалії, країнах Південної 

Америки, Росії, Чехословаччині, Північній Кореї, Польщі, Німеччині. У  2001 р. 

вийшов компакт-диск «Співає тріо імені Григорія Верьовки», до якого ввійшли 

записи українських народних пісень з фондів Національної радіокомпанії України. 

У 1988–1992 рр. викладала вокал учням Студії при ДЗУНХ ім. Г. Верьовки. 

Протягом 1992–1999 рр. – на педагогічній роботі у КДІК. Викладала навчальні 

дисципліни «Сольний спів», «Постановка голосу», «Вокальний ансамбль». Із 2000 

року проживає в Канаді. 
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 Літ.: 

873. Три попелюшки в одному королівстві // Вісті з України. – 1994. – № 1. –  

С. 10. 

874. Артисти в цеху // Прикарпатська правда. – 1988. – 10 квіт. – С. 8. 

875. Вінок пісень // Прапор комунізму. – 1982. – 7 лют. – С. 3. 

876. Камінська Я. Душа пісні і танцю // Радянська Житомирщина. – 1984. –  

4 квіт. – С. 4. 

877. Саквук В. Чари пісні і танцю // Вільна Україна. – 1984. – 10 берез. – С. 4. 

878. Маліченко М. З народних джерел // Вечірній Київ. – 1985. – 18 лют. – С. 1. 

879. Рябенко Л. Натхненно злітає пісня // Прапор комунізму. – 1985. – 5 січ. 

880. Корнійчук В. Хорових справ маестро // Українська музична газета. – 1993. – 

№ 3. – С. 3. 

881. Мартиненко Віра Григорівна // Мистецтво України : біогр. довід. – К.,  

1997. – С. 689. 

882. Голяк Т. Солов’їне тріо // Демократична Україна. – 1999. – 6 берез. – С. 1. 

883. Кощенко О. Пісня у спадок // Сільські вісті. – 1999. – 25 лют. – С. 4. 

884. Шахова Л. Українська пісня // Сільські вісті. – 1999. – 25 лют. 

885. Ніконова А. Тут розкриваються таланти // Київський Університет. – 2003. – 

№ 10. – С. 4. 

886. Гойденко О. Осіннє золото // Порадниця. – 2005. – 15 верес. – С. 1. 

887. Кроп Т. Спів – більш, ніж улюблена професія // Демократична Україна. – 

2005. – 22 листоп. 

888. Мартиненко Віра Григорівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Мартиненко_Віра_Григорівна. – Назва з екрана. 

 

Матвієнко Ніна Митрофанівна – співачка (сопрано). Народна артистка 

України (1985), професор.  

Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1988), конкурсу 

«Молоді голоси» (Україна, 1978), Всесвітнього радіоконкурсу фольклорних пісень 

у Братиславі (1978), Всесоюзного телеконкурсу «С песней по жизни» (1979), XI 

Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (Москва, 1985), премії ім.  

В. Вернадського (2000). 

Член СКУ (з 1989), Президент укр. відділення Міжнар. ради організацій 

фольклорних фестивалів та нар. мистецтва (СІОРР) (з 2000).  

Нагороджена вищою відзнакою Фонду Міжнар. премії ім. М. А. Касьяна – 

орденом Миколи Чудотворця (1996), орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (1997), 

почесним знаком Всеукр. товариства «Просвіта» (1999), Орденом Святого 

Станіслава IV ступеня (2002), Жінка України (1991), Герой України (2006). 

Народилася 10 жовтня 1947 р. в с. Неделище Житомирської обл. 1975 року 

закінчила філологічний ф-т КНУ ім. Т. Шевченка. Протягом 1966–1991 рр. – 

солістка вокальної студії при ДЗУНХ ім. Г. Верьовки. У 1968 р. із солістками 

ДЗУНХ Валентиною Ковальською, Марією Миколайчук створили вокальне тріо 

«Золоті ключі». З 1991 р. солістка Національного ансамблю солістів «Київська 

камерата». 

На каф. фольклору, нар. пісенного і хорового мистецтва працювала протягом 

1999–2012 рр. Викладала сольний спів. 

Тв.: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Мартиненко_Віра_Григорівна
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889. Ой виорю нивку широкую / УЦНК «Музей Івана Гончара». – К., 2003. – 576 

с.  

 Літ.: 

890. Дунаєвський В. Співає Ніна Матвієнко // Сільські вісті. – 1968. – 18 жовт. 

891. Чередниченко Д. Благослови, земле // Ранок. – 1981. – № 3. 

892. Матвієнко Ніна Митрофанівна // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – 

С. 391–392. 

893. Матвієнко Ніна Митрофанівна // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 

1997. – С. 402. 

894. Матвієнко Ніна Митрофанівна // Лисенко І. Словник співаків України. – К., 

1997. – С. 193. 

895. Загайкевич М. Берегиня пісні : [співачка Ніна Матвієнко] // Музика. – 1998. – 

№ 3. – C. 14–15.  

896. Ніна Матвієнко: «Привожу з мандрівок себе» // Міжнародний туризм. – 2001. 

– № 4. – C. 6–10. 

897. Зінченко Н. Ніна Матвієнко: «Наш народ, мов верба – скільки не гни, все 

одно підніметься» // Хрещатик. – 2002. – 15 лют. 

898. Матвієнко Ніна Митрофанівна // Муха А.  Композитори України та 

української діаспори : довідник. – К., 2004. – С. 200. 

899. Матвієнко Ніна Митрофанівна // Мистецький Олімп України / авт.-упоряд. 

В. В. Болгов. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 136. 

900. Жулинський М. Гортаючи сторінки долі Берегині пісні. Книга Ніни 

Матвієнко «Ой, виорю нивку широкую» відкриває скарбницю нашої духовної 

культури // День. – 2009. – 9 верес. (№ 159). 

901. Прядко Ю. М. Світоглядна позиція Ніни Матвієнко // Трансформаційні 

процеси в сучасній українській культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-теорет. 

конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2007 р. / КНУКіМ. – К., 2007. 

902. Гусак А. Нина Матвиенко: «Я за все расплачиваюсь голосом» // Киевские 

ведомости. – 2008. – 19 янв. – C. 14. 

903. Трунез Ю. М. Українська пісенна культура у вимірах національної 

ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 

КНУКіМ. – К., 2011. – 173 с.  

904. Ковалевська О. Ніна Матвієнко: чистота врятує світ // Контрапункт. – 2012. – 

№ 8. – C. 40–42.  

905. Матвієнко Ніна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://greatukrainians.com.ua/country/ukraine/649.html. – Назва з екрана 

Див. № 15. 

 

Павлюченко Поліна Григорівна – співачка (альт). Народна артистка України 

(1994), професор (2001), зав. каф. фольклору, нар. пісенного та хорового мистецтва 

(2011–2012 рр.). 

Народилася 29 квітня 1945 р. в с. Тарасівка Києво-Святошинського р-ну 

Київської обл. У 1964–1966 рр. навчалась у Студії з підготовки акторських кадрів 

при ДЗУНХ. Артистка вокального тріо ім. Г. Верьовки (із 1970 р.).  

У 1975 р. закінчила КДІК. Протягом 1966–2006 рр. – солістка НЗА укр. нар. 

хору України ім. Г. Г. Верьовки. У складі хору та вокального тріо гастролювала в 

таких країнах світу: США, Канада, Франція, Іспанія, Португалія, країни Південної 

http://greatukrainians.com.ua/country/ukraine/649.html
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Америки, Росія, Чехія, Словаччина, Північна Корея, Польща, Німеччина. У 2001 р. 

вийшов компакт-диск «Співає тріо імені Григорія Верьовки», до якого ввійшли 

записи укр. нар. пісень з фондів НРКУ. У 1988–1992 рр. викладала вокал у Студії 

при Укр. нар. хорі ім. Г. Верьовки. 

Із 1992 р. і дотепер займається педагогічною діяльністю у КНУКіМ. Викладає 

навчальні дисципліни «Сольний спів», «Постановка голосу», «Вокальний 

ансамбль». Серед випускників – лауреати Міжнар. та Всеукр. конкурсів та 

заслужені артисти України, зокрема Ганна Литвиненко, Галина Довбецька, 

Світлана Дамедюк та ін. 

Тв.: 

906. Зустріч однокласників через 52 роки // Свобода слова. – 2011. – 23 берез. –  

С. 1, 3. 

907. Вплив народнопісенної творчості на поетичне формування Лесі Українки // 

Шості міжнародні наукові фольклористичні читання, присвячені професору 

Лідії Дунаєвській : прогр., тези доп. / КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. 

фольклористики. – К., 2012. – С. 32–33. 

908. Уклад.: Сольний спів : прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво» 

/ уклад.: Н. П. Цюпа, П. Г. Павлюченко //  М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ, Ф-т муз. мистец., Каф. фольклористики та нар.-піс. виконавства. – К., 

2000. – 21 с. 

909. Уклад.: Сольний спів : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 

17 с. *  

910. Уклад.: Фах (сольний спів) : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. 

– К., 2012. – 50 с. *  

911. Ред. : Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : до 75-

річчя від дня народження / наук. ред.: А. І. Гурбанська, П. Г. Павлюченко. – К., 

2012. – 108 с.  

 Літ.: 

912. Три попелюшки в одному королівстві // Вісті з України. – 1994. – № 1. –  

С. 10. 

913. Артисти в цеху // Прикарпатська правда. – 1988. – 10 квіт. – С. 8. 

914. Доріченко О. Хор народний // Новини кіноекрану. – № 7. – 1977. – С. 4 

(обкладинка). 

915. Вінок пісень // Прапор комунізму. – 1982. – 7 лют. – С. 3. 

916. Камінська Я. Душа пісні і танцю // Радянська Житомирщина. – 1984. – 4 квіт. 

– С. 4. 

917. Саквук В. Чари пісні і танцю // Вільна Україна. – 1984. – 10 берез. – С. 4. 

918. Маліченко М. З народних джерел // Вечірній Київ. – 1985. – 18 лют. – С. 1. 

919. Рябенко Л. Натхненно злітає пісня // Прапор комунізму. – 1985. – 5 січ. 

920. Корнійчук В. Хорових справ маестро // Українська музична газета. – 1993. – 

№ 3. – С. 3. 

921. Павлюченко Поліна Григорівна // Мистецтво України: біогр. довід. – К., 

1997. – С. 690. 

922. Голяк Т. Солов’їне тріо // Демократична Україна. – 1999. – 6 берез. – С. 1. 

923. Кощенко О. Пісня у спадок // Сільські вісті. – 1999. – 25 лют. – С. 4. 
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924. Шахова Л. Українська пісня // Сільські вісті. – 1999. – 25 лют. 

925. Ніконова А. Тут розкриваються таланти // Київський Університет. – 2003. – 

№ 10. – С. 4. 

926. Гойденко О. Осіннє золото // Порадниця. – 2005. – 15 верес. – С. 1. 

927. Кроп Т. Спів – більш, ніж улюблена професія // Демократична Україна. – 

2005. – 22 листоп. 

928. Павлюченко Поліна Григорівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Павлюченко_Поліна_Григорівна. – Назва з екрана. 

 

Пікульський Святослав Михайлович – оперний співак (тенор). Народний 

артист України (1996), професор (2000).  

Народився 30 вересня 1937 р. в м. Любомлі на Волині. У 1965 р. закінчив КДК 

ім. П. І. Чайковського (кл. доц. О. О. Степанонової). У 1967–1969 рр. – соліст 

Львівського театру опери і балету. З 1969 р. – соліст Національної філармонії 

України. Перший виконавець на теренах України головних партій з опер 

Д. Бортнянського «Алкід», «Сокіл». Має близько 24 годин безперервного звучання 

записів у фондах Національної радіокомпанії України. Впродовж 2004–2010 рр. 

провів велику кількість майстер-класів із сольного співу в Академії ім. Яна 

Длугоша м. Ченстохова, Польща. 

У КНУКіМ працює з 1991 року. Викладає постановку голосу, сольний спів, 

методику викладання вокалу. 

Тв.: 

929. Уклад.: Методика викладання вокалу : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. 

мистец., Каф. фольклористики та народнопіс. виконавства. – К., 2001. – 19 с.  

930. Уклад.: Методика викладання вокалу : прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ф-т муз. 

мистец., Каф. фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 

2004. – 19 с.  

931. Уклад.: Постановка голосу : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне 

мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. 

фольклористики, народнопіс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 22 с.  

932. Уклад.: Методика викладання вокалу : робоча навч. прогр. для студ. напряму 

підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, 

КНУКіМ. – К., 2012. – 28 с. *  

933. Уклад.: Постановка голосу : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. 

– 32 с. *  

 Літ.: 

934. Склянчук М. Ю. Любомльщина історична, туристична, інвестиційно 

приваблива : довідник-путівник. – Луцьк : Надстир'я, 2011.– С. 208. 

935. Пікульський Святослав Михайлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Пікульський_Святослав_Михайлович. – Назва з 

екрана 

 

Пономаренко Іван Вікторович – оперний співак (баритон). Народний 

артист України (1985), доцент (2012).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Павлюченко_Поліна_Григорівна
http://uk.wikipedia.org/wiki/Пікульський_Святослав_Михайлович
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Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів ім. Глінки (1973, І премія), 

V Міжнар. конкурсу ім. П. І. Чайковського (м. Москва, 1974, І премія). 

Народився 11 квітня 1945 р. в с. Калинівка на Миколаївщині. У 1974 р. 

закінчив Одеську держ. консерваторію ім. А. Нєжданової (кл. нар. артистки 

України, проф. А. Благовидової). У 1972 р., будучи студентом 3-го курсу 

консерваторії, дебютував у Одеському оперному театрі. Із 1981 р. – соліст 

Національної опери України. Протягом 1974–1981 рр. – викладач Одеської 

консерваторії. 

Неодноразово співав у московському Великому театрі та Маріїнському 

театрі. Гастролював у Франції, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Данії, Бельгії та ін. 

Перший український співак, який виступав у Південно-Африканській Республіці. 

На початку 1990-х рр. у Йоганнесбурзі та Преторії виконував провідні баритонові 

партії в операх Верді «Ріголетто» та «Аїда», Масканьї – «Сільська честь». 

У КНУКіМ викладав протягом 2005–2012 рр. 

 Літ.: 

936. Iван Пономаренко: «Поки є голос – буду співати» // День. – 2001. – 25 січ. 

937. Іван Пономаренко: «У Південно-Африканській Республіці через коричневий 

грим до мене звертались як до одноплемінника…» // Хрещатик. – 2005. – 22 

лип. 

938. Пономаренко Іван Вікторович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Пономаренко_Іван_Вікторович. – Назва з екрана. 

 

Придіус Людмила Олексіївна – співачка (сопрано), педагог. Заслужена 

артистка України (2009). 

Народилася 3 жовтня 1958 р. в с. Грабовець Тернопільського р-ну 

Тернопільської обл. У 1977 р. закінчила Студію при ДЗУНХ ім. Г. Г. Верьовки (кл. 

В. В. Мокренка), у 1981 р. – КДІК (кл. Л. І. Пасєщенко). 

У 1981–2002 рр. – артистка НЗА укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки. 

Концертувала з хором в Англії, Бельгії, Іспанії, Італії, Північній Кореї, Польщі, 

Франції та республіках колишнього СРСР. У 1996–2003 рр. – хормейстер ансамблю 

«Колос» НУБіП України; у 1996–1999 рр. – хормейстер дитячого ансамблю 

«Кияночка».  

Із 2000 р. розпочала педагогічну діяльність у Київському обласному училищі 

культури на посаді викладача постановки голосу. Організатор і кер. дівочого 

ансамблю укр. пісні «Роксолана» (2001). Від 2003 р. – завідувач денним 

відділенням училища. 

У 2003–2005 рр. та із 2010 р. – викладає у КНУКіМ постановку голосу та 

сольний спів. 

Тв.: 

939. Робота з голосом спрямована на оволодіння навичками в традиціях народної 

манери співу в умовах ХХІ ст. // Матеріали семінару-практикуму та 

«Народознавчих студій ім. Василя Скуратівського» з проведення круглого столу 

на тему: «Початкова мистецька освіта в контексті розвитку української 

культури», м. Тернопіль, 16–19 листоп. 2011 р. / УЦКД. – К., 2011. – С. 334–337. 

 Літ.: 

940. Чистякова Н. Таланти землі київської // Любіть Україну : всеукр. газ. – 2005. 

– № 34 (квіт). – С. 8. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Пономаренко_Іван_Вікторович
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941. Вахромєєва Р. Світ культури і мистецтва – це училище над Дніпром // 

Українська музична газета. – 2010. – лип.–верес. (№ 3).  

 

Степаненко Галина Михайлівна – співачка (сопрано), педагог, музично-

громадський діяч. 

Народилася 5 січня 1954 р. в с. Ксаверівка Гребінківського [нині 

Васильківський] р-ну Київської обл. У 1974 р. закінчила Студію з підготовки 

акторських кадрів при ДЗУНХ ім. Г. Верьовки (кл. М. А. Ботезату), у 1991 р. – 

КДІК (кл. І. Я. Павленка). 

Протягом 1974–2002 рр. – артистка ДЗА укр. нар. хору ім. Г. Верьовки (від 

1985 – ведуча програм). З колективом гастролювала у республіках колишнього 

СРСР, в понад 30 країнах Європи, Америки, Азії. Викладач постановки голосу у 

Студії при хорі ім. Г. Верьовки (1998–2002 рр.), викладач нар. співу у школі 

мистецтв № 2 ім. М. Вериківського (1999–2003 рр.). У 2006–2008 рр. – хормейстер 

ансамблю «Колос» НАУ. 

У КНУКіМ викладала постановку голосу, сольний спів у 2000–2006 рр. 

Від 2003 р. – зав. сектору вокально-хорового жанру, від 2009 р. – зав. відділу 

традиційних видів та жанрів аматорського мистецтва Київського міського центру 

нар. творчості та культурологічних досліджень. Автор проекту, організатор і 

режисер щорічного Київського фестивалю хорового мистецтва «Пісня над 

Дніпром» на Співочому полі (від 2007 р.). 

 Літ.: 

942. Радик Д. Марафон на Співочому полі // Культура і життя. – 2007. – 25 лип. 

 

 

Толстих Алла Іванівна – концертмейстер. Заслужена артистка України 

(1996). 

Народилася 9 березня 1938 р. У 1957 р. закінчила Київське муз. училище 

ім. Р. Глієра, у 1962 р. – КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. В. М. Воробйова). 

Протягом 1960–1975 рр. – концертмейстер КДК в класах нар. артистки СРСР 

З. М. Гайдай, нар. артиста України К. Д. Огнєвого, засл. артистів України 

М. Ф. Снаги-Паторжинської та Г. С. Сухорукової. Паралельно працювала з 

провідними солістами Київського оперного театру і Київської національної 

філармонії – нар. артистами СРСР Є. С. Мірошніченко і Д. М. Гнатюком; нар. 

артистами України В. Д. Огнєвим, С. М. Пікульським та ін. 

Із 1973 р. і по теперішній час – солістка і концертмейстер Національної 

філармонії України. Виступала в ансамблі з відомими співаками:  

Д. Петриненко, Л. Остапенко, С. Пікульським, Г. Гаркушею. Гастролювала у всіх 

республіках СРСР, Канаді, Фінляндії, Греції, Чехословаччині, Німіччині, Болгарії. 

Здійснила понад 150 записів до фондів НРКУ. 

У КНУКіМ працювала протягом 1996–2006 рр. Викладала вокальний 

ансамбль, постановку голосу. 

 Літ.: 

943. Маліченко М. Її рояль замінює оркестр // Театрально-концертний Київ : 

журн. М-ва культури та Спілки театр. діячів України. – 1998. – № 3. – С. 10–11. 
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Царенко Тамара Василівна – співачка (сопрано). 

Народилася 20 травня 1959 р. в с. Високе Брусиловського р-ну Житомирської 

обл. У 1989 р. закінчила КДК ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артистки УРСР, 

проф. Л. П. Христич). Протягом 1989–1995 рр. – солістка Київського дитячого муз. 

театру для дітей та юнацтва. Із 1995 р. – артистка хору Національної опери 

України. 

Організатор гурту «Молодички» у с. Ставище Брусиловського р-ну 

Житомирської обл. (2011). Із 2007 р. – кер. вокальної студії «Кантилена» Центру 

культури «Святошин» Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Святошинської РДА в м. Києві. 

У 1993 р. запрошена на педагогічну роботу до КНУКіМ, де до 2006 р. 

викладала сольний спів та постановку голосу. Серед її випускників: Наталія Пелих, 

Оксана Скрипчук, Ольга Скрипчук, В’ячеслав Єгоров, Оксана Костенко.  

 

 

Цюпа Наталія Петрівна – співачка (контральто). 

Народна артистка України (1994), професор (2001).  

Нагороджена медалями «Ветеран праці» (1987), «1500-

річчя Києва» (1982), орденом княгині Ольги ІІІ ступеня 

(2003), Почесними грамотами Міністерств культури УРСР, 

СРСР, ЦК профспілки працівників культури (1986). 

Народилася 20 серпня 1946 р. в с. Новокам'янка 

Саратовської обл. (РФ). У 1964–1966 рр. навчалась у Студії з 

підготовки акторських кадрів при ДЗУНХ ім. Г. Верьовки. 

Протягом  1966–2006 рр. – солістка НЗА укр. нар. хору ім. Г. 

Верьовки. Артистка вокального тріо ім. Г. Верьовки (із 1970 р.).  

У 1978 р. закінчила КДІК ім. О. Корнійчука. Протягом 1992–1996 рр. та 

2002–2006 рр. – викл. вокалу в Студії при Укр. нар. хорі ім. Г. Верьовки. У складі 

хору та вокального тріо гастролювала у США, Канаді, Франції, Іспанії, Португалії, 

країнах Південної Америки, Росії, Чехії, Словаччині, Північній Кореї, Польщі, 

Німеччині. У 2001 р. вийшов компакт-диск «Співає тріо імені Григорія Верьовки», 

до якого ввійшли записи укр. нар. пісень з фондів Національної радіокомпанії 

України.  

Організатор і худ. кер. Заслуженого дитячого вокально-хореографічного 

гурту «Шумка» Центру естетичного виховання молоді КНУ ім. Т. Шевченка (1993–

2005 рр.). Колектив став Лауреатом І Міжнар. фольклорного фестивалю «Музика 

світу» (Італія, 1998), гастролював у Аргентині, Естонії, Латвії. 

 Від 1992 р. на педагогічній роботі у КДІК. Викладає постановку голосу, 

сольний спів, вокальний ансамбль. Серед випускників – заслужені артисти України 

Л. Іванова, Ю. Суха. 

Тв.: 

944. Уклад.: Сольний спів : прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво» / 

уклад. : Н. П. Цюпа, П. Г. Павлюченко // М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ, Ф-т муз. мистецтва, Каф. фольклористики та нар.-піс. виконавства. 

– К., 2000. – 21 с. 

945. Уклад.: Практикум (сольно-ансамблевий) : робоча навч. прогр. для студ. 

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / уклад. : Н. П. Цюпа,  

В. В. Ткаченко ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 24 с. * 
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 Літ.: 

946. Три Попелюшки в одному королівстві // Вісті з України. – 1994. – № 1. – С. 10. 

947. Артисти в цеху // Прикарпатська правда. – 1988. – 10 квіт. – С. 8. 

948. Доріченко О. Хор народний // Новини кіноекрану. – 1977. – № 7. – С. 4. 

949. Вінок пісень // Прапор комунізму. – 1982. – 7 лют. – С. 3. 

950. Камінська Я. Душа пісні і танцю // Радянська Житомирщина. – 1984. – 4 квіт. – 

С. 4. 

951. Саквук В. Чари пісні і танцю // Вільна Україна. – 1984. – 10 берез. – С. 4. 

952. Маліченко М. З народних джерел // Вечірній Київ. – 1985. – 18 лют. – С. 1. 

953. Рябенко Л. Натхненно злітає пісня // Прапор комунізму. – 1985. – 5 січ. 

954. Корнійчук В. Хорових справ маестро // Українська музична газета. – 1993. –  

№ 3. – С. 3. 

955. Цюпа Наталія Петрівна // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. –  

С. 625. 

956. Голяк Т. Солов’їне тріо // Демократична Україна. – 1999. – 6 берез. – С. 1. 

957. Кощенко О. Пісня у спадок // Сільські вісті. – 1999. – 25 лют. – С. 4. 

958. Шахова Л. Українська пісня // Сільські вісті. – 1999. – 25 лют. 

959. Ніконова А. Тут розкриваються таланти // Київський Університет. – 2003. –  

№ 10. – С. 4. 

960. Гойденко О. Осіннє золото // Порадниця. – 2005. – 15 верес. – С. 1. 

961. Кроп Т. Спів – більш, ніж улюблена професія // Демократична Україна. – 2005. 

– 22 листоп. 

962. Цюпа Наталія Петрівна   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Цюпа_Наталія_Петрівна. – Назва з екрана. 

 
 

Яромчук Вадим Віталійович – співак (тенор). Заслужений діяч естрадного 

мистецтва України (2011).  

Народився 21 січня 1983 р. в смт Голоби Ковельського р-ну Волинської обл. 

У 2002 р. закінчив Волинське держ. училище культури і мистецтв (кл. 

Н. А. Щурук); у 2004 р. – хорову студію при НЗА укр. нар. хорі ім. Г. Г. Верьовки 

(кл. нар. артиста України В. І. Ватаманюка). Протягом 2004–2009 рр. навчався у 

КНУКіМ на каф. фольклористики, нар. пісенного та інструментального 

виконавства (кл. нар. артиста України В. І. Ватаманюка).  

Під час навчання у Студії почав працювати в хоровому колективі «КРЕДО», 

у складі якого брав участь у міжнар. конкурсах, фестивалях в Україні та за 

кордоном. Із 2006 р. – артист-вокаліст Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил 

України, згодом – артист Заслуженого фольклорно-етнографічного ансамблю 

«Калина». Із 2009 р. і дотепер – артист-вокаліст Ансамблю пісні і танцю Збройних 

Сил України.  

Із 2009 р. – здобувач аспірантури КНУКіМ, у 2011 р. перевівся до 

аспірантури НПУ ім. М. П. Драгоманова. У КНУКіМ працює із 2009 р. на посадах 

асистента, викладача. 

Тв.: 

963. Культурологічні, естетичні, психічні засади синтезу мистецтв // Українська 

культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2010. – Вип. 16, т. 2. – С. 91–97. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Цюпа_Наталія_Петрівна
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964. Віртуальний синтез мистецтв як медіа-проект // Науковий часопис НПУ ім. 

М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К., 

2011. – Вип. 26 (39). – С. 96–104. 
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Андрійчук Петро Олександрович – диригент, баяніст, музикознавець, 

педагог, композитор. Заслужений працівник культури України (1992), доцент 

(1996). Почесний громадянин м. Борщова (2006). 

Член НВМС (з 1998, від 2007 – її секретар), НЛУК (1999), НСЖУ (2000), 

комітету по присвоєнню премії ім. В. Гнатюка (з 2006), ред. колегій культурно-

мистецької газети «Соломія» (з 1999), «Української музичної газети» (з 2008). 

Автор пісень та обробок для народного хору. 

Голова журі Міжнар. фестивалю дитячої та юнацької творчості «Сонцерід» 

(Алушта, АРК; Албена, Болгарія); Міжнар. фестивалю-конкурсу «Гармоністе, 

дзвінко грай» (м. Жашків Черкаської обл.); Всеукр. фольклорно-етнографічний 

фестивалю ім. В. Верховинця «Золоті ключі» (смт Ворзель Київської обл.); Всеукр. 

фестивалю-конкурсу козацької пісні «Байда» (Тернопільська обл.); Далекосхідного 

фестивалю української культури «Наша дума – наша пісня», присвяченого  

Т. Г. Шевченку (м. Хабаровськ, РФ) та ін. Член журі Міжнар. муз. конкурсу-

фестивалю «Fortissimo» (м. Харків); Міжнар. пісенного фестивалю ім. М. Машкіна 

(м. Іршава Закарпатської обл.); Міжнар. гуцульського фестивалю (м. Вижниця 

Чернівецької обл.); Всеукр. фестивалю-конкурсу колективів народного хорового 

співу ім. П. Демуцького (м. Київ) та ін. 

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), Подякою Президента 

України (2002), Почесною відзнакою М-ва культури і мистецтв України «За 

досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2002, 2008), медаллю Всеукр. 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка «Будівничий України» (2000), відзнакою 

КМДА «Знак пошани» (2002) та ін. 

Народився 17 січня 1958 р. у м. Борщів Тернопільської обл. Закінчив КДК ім. 

П. І. Чайковського (1977–1982, кл. баяна М. Різоля, кл. диригування М. Гозулова, 

кл. ансамблю І. Яшкевича). У 1980–1987 рр. грав у тріо нар. інструментів (2 домри, 

баян) під керівництвом І. Яшкевича. 

Від 1978 р. – концертмейстер, від 1992 р. – худ. кер., диригент Заслуженого 

нар. ансамблю пісні й танцю України «Дарничанка». Гастролював у країнах СНД, 

Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині, Франції, 

Чехії, Югославії. З ансамблем здійснив запис аудіоальбому «Єднаймося, люба 

Родино» (1999). 

З 1989 р. – викл. КДІК, зав. секції «народні інструменти» (від 1994), кер. укр. 

оркестру нар. та популярної музики (з 2001), у 2007–2008 рр. – зав. каф. 

інструментальної музики. Серед випускників – лауреати Міжнар. і Всеукр. 

конкурсів. 

У 2009–2012 – ст. н. с. УЦКД. Викладач-методист лабораторії традиційної 

культури українців Росії «Роде наш красний» пам’яті В. Скуратівського 

(Лазаревський центр української культури м. Сочі, з 2001), творчий консультант 

укр. нар. хорових колективів «Покуть» (м. Сочі), «Горлиця» (м. Владивосток), 

фольклорного ансамблю «Чумаки» (м. Геленджик), музичний консультант першого 

укр. телесеріалу «Роксолана» (1996). 

Тв.: 

965. Сервантес І. Три кубинських танці [Ноти] / перекладення для тріо  

П. Андрійчука ; упоряд. І. А. Яшкевич // Ансамблі народних інструментів 

(партитура) : учбовий матеріал ДМШ. – К. : Муз. Україна, 1988. – С. 27–38. 

966. До питання розвитку концертмейстерських навичок у баяністів та 

акордеоністів // Всеукраїнська наук.-творча конф. «Проблеми розвитку 
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художньої культури» : тези доп. / М-во культури України, КДІК, Ф-т нар. 

худож. культури. – К., 1994. – С. 167–168. 

967. До питання специфіки українського народно-інструментального ансамблевого 

виконавства при супроводі народного хорового співу // Розвиток колективних 

форм народно-інструментальної музики в Україні: проблеми і перспективи : 

матеріали Всеукр. наук.-творч. конф. (з нагоди 25-річчя створення 

національного оркестру народних інструментів України), м. Київ, 3–8 квіт. 

1995 р. / Нац. оркестр нар. інструментів України, ІПКПК, Всеукр. муз. спілка, 

КДІК. – К., 1995. – С. 3–5. 

968. Роль слова у процесі виховання музиканта в спеціальному класі // Матеріали 

Всеукр. наук.-творчої конф. «Художня культура: проблеми, перспективи» / 

КДІК. – К., 1995. – С. 207–209. 

969. Об’єктивне та суб’єктивне в теорії виконавського мистецтва // Актуальні 

напрямки розвитку академічного народно-інструментального мистецтва : 

матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–27 берез. 1998 р. / М-

во культури і мистецтв України, НМАУ ім. П. І. Чайковського, УЦКД, Всеукр. 

муз. спілка, НСКУ. – К., 1998. – С. 14–15. 

970. Теорія інструментально-виконавського мистецтва як окрема галузь 

музикознавства // Культура і мистецтво у сучасному світі. – К., 1998. –  

Вип. 1. – C. 201–206.  

971. Он жил, свет излучая… : [Яшкевич И. А.] // Народник  : информ. бюл. – 

М., 2000. –  № 4. – С. 26–27. 

972. Основні засади функціонування аматорського колективу в нинішній ситуації // 

«Щоб не висихала криниця народної душі» : деякі аспекти соціально-

культурної сфери у діяльності профспілок / ФПУ. – К., 2000. – С. 27–30. – 

(Бібліотечка голови профспілкового комітету). 

973.  «Ой та за широкою брамою» [Ноти] // Співає народний хор «Барвінок» Нац. 

пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : репертуар. зб. / упоряд.: А. Т. Авдієвський, 
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1122. Добровольский П. Концерт дуэта баянистов // Дзержинский шахтёр. – 1977. 

– 10 дек. 

1123. Мартиш Л. Пели баяны // Днепр вечерний. – 1977. – 30 нояб. 

1124. Хохряков В. Радостные встречи // Байкало-Амурская магистраль. – 1977. – 3 

июня. 

1125. Басурманов А. В старинном стиле // Советская культура. – 1979. – 30 марта. 

1126. Мокров М. Грай, мій баяне // Радянська Буковина. – 1979. – 3 січ. 

1127. Новикова Н. Играй, баян // Комсомольское знамя. – 1979. – 10 июня. 

1128. Краса творчості // Радянська Україна. – 1981. – 3 січ. 

 

 

Гданська Олена Павлівна – канд. педагогічних наук 

(1999), доцент (2000), громадський діяч. 

Народилася 5 травня 1947 року в м. Сочі (РФ). Закінчила 

КДК ім. П. І. Чайковського у 1972 р. 

У КНУКіМ працює з 1989 р. Ініціатор і один з 

організаторів кафедри бандури і кобзарського мистецтва в 

КНУКіМ (1996 р.).  

Автор понад 20-ти наукових публікацій у фахових 

виданнях. Тема дисертаційного дослідження – «Формування 

гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури 

(на матеріалі кобзарського мистецтва)» (1998). Нині професор каф. бандури і 

кобзарського мистецтва. Викладає диригування, клас бандури (раніше – ансамбль, 

аранжування, методика викладання спеціальних дисциплін, кобзарське мистецтво 

та ін.). Серед студентів та випускників О.П. Гданської – 12 Лауреатів Міжнародних 

та Всеукраїнських конкурсів виконавців на народних інструментах. 

Тв.: 

1129. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури 

(на матеріалі кобзарського мистецтва): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / наук. 

кер. Е. І. Булатова, офіц. опоненти: Г. М. Падалка, Н. В. Коваленко ; КДУКіМ, 

НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 1998. – 181 с. 

1130. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури 

(на матеріалі кобзарського мистецтва) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / наук. кер.  
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Е. І. Булатова, офіц. опоненти: Г. М. Падалка, Н. В. Коваленко ; КДУКіМ, 

НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 1998. – 24 с. 

1131. Формування музичних орієнтацій студентів вузу культури // Матеріали 

Всеукр. наук.-творч. конф. «Художня культура: проблеми, перспективи». – К., 

1995. – С. 62–64. 

1132. Гуманістичний потенціал кобзарського мистецтва // Учитель. – 1998. – № 11. 

– С. 57–66.  

1133. Гуманістичні ціннісні орієнтації у кобзарському мистецтві // Культура і 

мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КДУКіМ. – К., 1998. – Вип. 1. –  

С. 219–222. 

1134. Проблема формування ціннісних орієнтацій особистості та завдання 

музичної педагогіки // Питання культурології : міжвід. зб. наук. ст. – К., 2000. 

– Вип. 16. – С. 157–162. 

1135. Кобзарство: вчора, сьогодні, завтра // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2000. – Вип. 2. – С. 14–19. 

1136. Кобзарське мистецтво як підґрунтя моральності українців // Матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. «Духовна культура як домінанта українського 

життєтворення». – К., 2005. – С. 29–35. 

1137. Образ кобзаря-бандуриста в народному мистецтві України // Матеріали ІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Бандурне мистецтво ХХІ століття: тенденції та 

перспективи розвитку», м. Київ, 12–13 жовт. 2006 р. – К., 2007. – С. 134–139. 

1138. Особливості перекладення творів А. Вівальді для бандури // Вісник 

ДАКККіМ. – К., 2007. – № 2. – С. 63–68. 

1139. Деякі аспекти сучасного стану історіографії кобзарства: періодизація історії 

та етапів дослідження // Вісник ДАКККіМ. – К., 2008. – № 3. – С. 62–70. 

1140. Перекладення творів Й. С. Баха для бандури // Мистецтвознавчі записки. – 

К., 2008. – № 1. – С.121–127. 

1141. Твори для бандури сучасних українських композиторів (жанрово-стильові 

особливості) // Мистецтвознавчі записки. – К., 2009. – № 2. – С.74–77. 

1142. Деякі аспекти перекладення для бандури // Наукові записки РДГУ. – Рівне, 

2010. – № 4. – С. 48–53. 

 

Голючек Микола Степанович – диригент, педагог, баяніст. Заслужений 

артист України (1999), доцент (2001).  

Народився 18 січня 1949 р. в м. Гайсин Вінницької обл. У 1975 р. закінчив 

КДІК (кл. С. М. Литвиненка) та аспірантуру (1980). 

На педагогічній роботі у КДІК з 1980 р. Засновник і кер. укр. ансамблю нар. 

музики «Будьмо!», неодноразового лауреата Міжнар. та Всеукр. фольклорних 

фестивалів-конкурсів (1995, 1998, 2001, 2008).  

У творчому доробку близько 150 аранжувань та інструментовок для 

оркестру та ансамблів укр. нар. інструментів. До фонду НРКУ записано 56 

музичних творів. Серед випускників: лауреат та дипломант міжнар. конкурсів, 

заслужені діячі мистецтв, заслужені артисти, заслужені працівники культури 

України. 

Тв.: 
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1143. Ансамбль українських народних інструментів : навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. культури і мистецтв I–IV рівнів акредитації / М-во культури і мистецтв 

України, КНУКіМ. – К., 2003. – Ч. 1. – 108 с. 

1144. Ансамбль українських народних інструментів : навч. посіб. для вищ. муз. 

навч. закл. / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К., 2003. – 93 с. 

1144а. Ансамбль : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво», 

спеціалізації «Народні інструменти» / М-во культури і мистецтв України, 

КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. фольклористики, нар. піс. та інструмент. 

виконавства. – К., 2004. – 14 с. 

1145. Уклад.: Ансамбль (народні інструменти) : робоча навч. прогр. для студ. 

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М. С. Голючек,  

В. А. Жадько ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 38 с. * 

1146. Уклад.: Ансамбль (народні інструменти) (ТН) : робоча навч. прогр. для студ. 

напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М. С. Голючек,  

В. А. Жадько ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 17 с. * 

1147. Ред.: Сухий І. Українська гармоніка [Ноти] : [навч. посіб.] / ред.  

М. С. Голючек. – К. : Кий, 2005. – 103 с. 

Див. № 1039. 

 Літ.: 

1148. Ансамблі троїстої музики в Україні // Культура і мистецтво у сучасному світі 

/ КНУКіМ. – К., 2003. – Вип. 4. – C. 114–117.  

Див. № 705. 

 

Журавчак Олександр Петрович – музикант-віртуоз, виконавець на укр. 

нар. етнодухових інструментах, громадський діяч. 

Стипендіат програми Українського фонду культури «Нові імена України» 

(1994–1996). Лауреат Міжнар. конкурсів виконавців на нар. інструментах: 

м. Хмельницький (1995), м. Владивосток (1997), м. Харків (2001), Лауреат 

І Всеукр. конкурсу артистів естради (м. Київ, 2002), володар Гран-прі міжнар. 

конкурсу «Music World» (Італія, 2003), І премія та Золотий кубок міжнар. 

фестивалю «Квітнева весна – 2005» (м. Пхеньян, Північна Корея). 

Нагороджений Грантом Президента України у галузі музичного мистецтва 

(2005). 

Народився 8 лютого 1979 р. у м. Стебник Львівської обл. У 2001 р. завершив 

навчання у КНУКіМ. З того ж року – викл. класу етно-духових інструментів на 

каф. фольклористики, нар. пісенного та інструментального виконавства КНУКіМ. 

Соліст фольклорно-етнографічного ансамблю «Джерела Карпат» 

(м. Трускавець, 1993). З 1996 р. співпрацює з Академічним оркестром нар. та 

популярної музики НРКУ з яким бере активну участь у мистецьких акціях, 

благодійних  концертах, офіційних державних заходах, престижних фестивалях: 

«КиївМюзікфест» (1997, 2002), «Прем’єри сезону» (2000), Міжнародному 

фестивалі Євромовлення «ХХІІ KALAKA–EBU FOLKFESTIVAL» (Угорщина, 

2001) та ін.  

У 1998–2001 рр. – соліст ансамблю нар. музики «Дніпро» Печерської РДА 

м. Києва, та ансамблю нар. музики «Будьмо!» КНУКіМ. У складі ансамблю 

«Дніпро» представляв Україну на ІІ Міжнар. фестивалі «Sharq Taronalari» (м. 

Самарканд, Узбекистан, 1999), Міжнар. виставці EXPO-2000 (м. Гановер, 



 

 

147 

Німеччина), Дні культури України у Західному Сибіру (2000), Дні культури 

України в Сочі (2000), Дні культури України у Бухаресті (Румунія, 2001).  

У 2001 р. як соліст-інструменталіст ансамблю «Дніпро» брав участь у 

постановці моноопери «Ті, що походять від Сонця» (композитор В. Павліковський, 

режисер В. Вовкун). Здійснено запис CD-диску «Ті, що походять від Сонця» (2006). 

З ансамблем нар. музики «Будьмо!» здійснив аудіозапис CD-альбому «Грає 

ансамбль «Будьмо!» (2001), а також музичного відеофільму «Грає ансамбль 

«Будьмо!» (2000).  

З 2003 р. – соліст-інструменталіст Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил 

України, при якому у 2004 р. створює ансамбль народної музики «ЙароСвіт». 

Як соліст-інструменталіст неодноразово виступав з Національним оркестром 

нар. інструментів України, Заслуженим симфонічним оркестром НРКУ, Київським 

ансамблем ударних інструментів «ARS NOVA» та ін. 

Творчим доробком музиканта є CD-альбоми «Співуча сопілка 1» (2002), та 

«Співуча сопілка 2» (2005); понад 50 творів записано до «Золотого фонду» НРКУ: 

соло, у супроводі фортепіано, ансамблів нар. музики «Дніпро» та «Будьмо», 

Академічного оркестру нар. та популярної музики НРКУ. 

Серед випускників – Мар’ян Сиротюк, Оксана Акішина, Андрій Митроган та 

Олександр Радіон. 

Тв.: 

1149. Конкурс аматорського мистецтва «Калинова сопілка» як популяризатор 

народної інструментальної традиції // Музика. – 2009. – № 4. – С. 19–21. 

1150. Мистецтво сопілки: гармонія людини і природи // Студії народознавчі. – 

2009. – № 1. – С. 29–32. 

1151. Народне-інструментальне мистецтво України сер. ХХ – поч. ХХІ століття: 

виконавський аспект // Мистецтвознавчі записки. – К., 2009. – № 2. – С. 92–95. 

1152. Скарби народного мистецтва (виставка «Українські народні інструменти») // 

Музика. – 2010. – № 5. – С. 27–28. 

 

Ільченко Олександр Олександрович (1937–2008) – канд. пед. наук (1981), 

доктор мистецтвознавства (1997), доцент (1988), професор (1998). Заслужений діяч 

мистецтв України (1999).  

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» М-ва освіти і науки 

України (2007).  

Народився 22 червня 1937 р. в м. Полтаві. Протягом 1960–1966 рр. навчався 

у КДК ім. П. І. Чайковського (кл. домри Н. О. Комарової, кл. диригування Н. Г. 

Рахліна).  

Коло наукових інтересів: народно-інструментальна музика, музично-

професійна освіта, психологічні і творчі засади музично-виконавської діяльності. У 

1964–1973, 1979–1982 рр. – викл. Київського міського пед. училища; у 1973–1979 

рр. – інспектор М-ва освіти України. 

У КНУКіМ працював протягом 1982–2008 рр. на посадах викладача, 

доцента, професора. Тривалий час завідував кафедрою нар. інструментів, кафедрою 

оркестрового диригування, очолював студ. оркестр нар. інструментів. Брав участь у 

роботі двох університетських Вчених рад. 

Тв.: 
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1153. Народне оркестрове виконавство: аматорство і проблеми художності : 

монографія / відп. ред. А. П. Лащенко ; М-во культури України, КДІК. – К., 

1994. – 115 с. 

1154. Методологічні проблеми професійної музичної освіти : монографія /  

О. О. Ільченко, Я. В. Сверлюк ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне : Перспектива, 2004. – 199 с. 

1155. Музичне мистецтво: наукові аспекти дослідження і фахова література / за 

ред. М. М. Дубини ; КНУКіМ. – К. : КНУКіМ, 2007. – 279 с. 

1156. Музична наука і музична освіта // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2001. – Вип. 4. – C. 75–83.  

1157. Питання сутності і структури музичного мислення // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2003. – Вип. 9. – C. 54–60.  

1157а. Уклад.: Інструментознавство : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т 

мистецтв. – К., 2004. – 18 с. 

 Літ.: 

1158. Ільченко Олександр Олександрович // Давидов М. А. Історія виконавства на 

народних інструментах (Українська академічна школа). – К., 2010. – С. 435. 

 

Купцова-Величко Маїса Федорівна – баяністка, педагог. Заслужений діяч 

мистецтв України (2004), доцент (2012). 

Лауреат Міжнар. фестивалів у Чехословаччині (1976), Естонії (1977). Член 

журі фестивалю «Радість Європи» (Югославія, 1995).  

Народилася 2 травня 1942 р. в смт Підволочиськ Тернопільської обл. 

Закінчила Львівську держ. консерваторію у 1972 р. (кл. М. Оберюхтіна). 

Працювала викладачем Ужгородського (1967–1979) і Київського ім. Р. Глієра 

(1979–1993) муз. училищ.  

У КДІК працює з 1979 р., від 2007 – доцент каф. нар. пісенного виконавства. 

Худ. кер. творчого колективу «Україна» КДІК (1994) – лауреата Вавілонського 

всесвітнього фестивалю (Ірак, 1994). 

Від 1990 – худ. кер. ансамблю «Журавка». Нагороди колективу: Гран-прі 

фестивалю (Італія, 2002), Гран-прі Міжнар. фольклорних фестивалів (Туреччина, 

2005; Йорданія, 2007). Колектив презентував виконання «Ave Maria» на честь Папи 

Римського у Ватикані (2002), брав участь у заходах до 60-річчя ООН «Діти України 

вітають ООН» (Відень, 2006). Серед учнів – П. Богонос, М. Давидов, Т. Ходакова.  

Тв.: 

1159. Музичні інструменти в художній культурі України // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2007. – Вип. 16. – C. 88–95. 

1160. Народне виконавче мистецтво Японії (до курсу «Інструментознавство») // 

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2008. – Вип. 19. – C. 51–

53. 

1161. Значення творчості Баха у джазовому мистецтві // Вісник КНУКіМ. Серія 

«Мистецтвознавство». – К., 2010. – Вип. 23. – С. 86–93. 

1162. Корифеї кобзарського мистецтва // Актуальні питання культурології / РДГУ. 

– Рівне, 2010. – Вип. 10, т. 2. – С.112–119. 

1163. Уклад. : Світові музичні інструменти в художній культурі України 

(спецкурс) : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 

«Музичне мистецтво»  / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 38 с. * 
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 Літ.: 

1164. Український Великдень // Літопис угорського українства. – 2006. – № 2. –  

С. 9. 

1165. Пятериков С. Лети, «Журавка», лети // Зеркало недели. – 2003. – 22–28 февр.  

 

Mарунич Наталія Миколаївна – соліст-інструменталіст (домра), диригент, 

педагог. 

Народилася 11 квітня 1963 р. в м. Києві. Закінчила Київське муз. училище 

ім. Р. Глієра у 1982 р. та КДК ім. П. І. Чайковського (1987).  

Лауреат Міжнар. конкурсу у складі тріо народних інструментів (м. 

Крагуєвац, Югославія, 1991), національних конкурсів: м. Івано-Франківськ, 1988; 

радіоконкурсу «Нові імена» (1989). Гран-прі у складі ансамблю «Київські 

візерунки» МЦКМ (м. Київ, 1997). З ансамблем гастролювала в Англії (1987), 

США (1999, 2008, 2010), Німеччині, Польщі, Болгарії, Австрії (2000–2001). 

Протягом 1991–2007 рр. працювала на посаді доцента КНУКіМ. Викладала 

домру, оркестрове диригування, клас ансамблю, розробила і вела курс лекцій з 

навчальної дисципліни «Історія народно-інструментального виконавства».  

З 2003 р. і дотепер – викл. Київського вищого інституту музики  ім. Р. Глієра. 

Серед студентів – 2 лауреата міжнар. конкурсів, 4 володаря Гран-прі та 5 лауреатів 

національних конкурсів. 

Із жовтня 2007 р. – артистка ансамблю «Рідні наспіви» Національної 

філармонії України. Має фондові записи на Українському радіо у складі тріо 

народних інструментів (1989, 1991, 1997). У 2009 р. записано компакт-диск у 

складі дуету «Маруничі». 

Тв.: 

1166. Самостійна робота студента в класі народного оркестрового диригування : 

навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Марунич, Н. М. Марунич ; М-во освіти і 

науки України. – К., 2007. – 137 с. : ноти. 

1167. Хрестоматія диригента-бандуриста : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

В. І. Марунич, Н. М. Марунич ; М-во освіти і науки України. – К., 2007. – 138 

с. : ноти. 

1168. Функції музики у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи // Вісник 

КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – К., 2007. – Вип. 16. – C. 115–118. 

1168а. Уклад.: Історія народно-інструментального виконавства : прогр. для студ. 

спец. 7.020205 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Народні інструменти» / 

М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. 

фольклористики, нар. піс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 10 с. 

1168б. Уклад.: Історія народно-інструментального виконавства : робоча прогр. для 

студ. спец. 7.020205 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Народні 

інструменти» / М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, 

Каф. фольклористики, нар. піс. та інструмент. виконавства. – К., 2004. – 26 с. 

 

Побединський Олександр Георгійович – заслужений працівник культури 

України (1991), доцент (1994). 

Народився 1 квітня 1942 р. в м. Красноярськ (РФ). У 1966 р. закінчив КДК 

ім. П. І. Чайковського (кл. домри М. В. Шелеста, кл. диригування 

Ю. І. Тарнопольського), у 1985 р. – аспірантуру КДІК. Протягом 1961–1965 рр. – 

викл. Київської ДМШ № 5, 1966–1970 рр. – Київського культосвітнього училища. 
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Очолював оркестр нар. інструментів КДУ ім. Т. Шевченка (1972–1977), 

оркестр нар. інструментів Київського держ. мед. ін-ту ім. О. О. Богомольця (1977–

1980), Народний оркестр нар. інструментів БК заводу «Арсенал» (1980–1997), з 

якими ставав переможцем різноманітних конкурсів. Виступав у Москві, містах 

України, Грузії, Естонії, Латвії. 

У КДІК працював протягом 1970–2002 рр. (від заснування каф. нар. 

інструментів) на посадах викладача, ст. викладача (1977), доцента (1994), 

професора (2000). Першим розробив лекційні курси «Інструментознавство» та 

«Методика роботи з оркестром». Автор понад 100 оркестровок (частина 

опублікована, 38 знаходяться в бібліотеці НРКУ). 

 

Рутецький Юрій Ярославович – соліст-інструменталіст (цимбали), 

диригент. Артист оркестру Київського Академічного театру українського 

фольклору «Берегиня». 

Нагороджений Почесною грамотою М-ва культури України (2003), 

Почесною грамотою Державної прикордонної служби України (2005).  

Народився у 1963 р. в с. Струсів Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. 

У віці 12 років був прийнятий в Струсівську Заслужену самодіяльну капелу 

бандуристів «КОБЗАР», активним учасником якої був протягом 15 років. У 1987 р. 

закінчив КДК ім. П. І. Чайковського, у 1991 – КДІК ім. О. Корнійчука (екстернат). 

Протягом 1994–2009 рр. – кер. оркестру та диригент Академічного 

Ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. 

У КНУКІМ працював протягом 1988–2010 рр. за сумісництвом на посаді ст. 

викладача. Був диригентом студ. оркестру нар. інструментів, викладачем класу 

цимбал, диригування, інструментовки. Підготував більше 20 цимбалістів, 16 з яких 

працювали в професійних колективах України. Серед випускиків – заслужені 

артисти України Н. В. Павловська, Ю. М. Гвоздь. 

Як виконавець брав участь у концертах у складі багатьох професійних та 

аматорських творчих колективів, має фондові записи, фонограми для випуску 

дисків та платівок. Провів понад 3000 концертних виступів як диригент, соліст, 

оркестрант. Здійснив  інструментовки та аранжування для різних складів і типів 

оркестрів та троїстих музик. Знімається в кіно в епізодичних ролях, проводить 

майстер-класи в музичних навчальних закладах України. 

 

Самітова Антоніна Семенівна – баяністка, диригент, педагог. 

Народилася 2 червня 1956 р. в м. Боярка Києво-Святошинського р-ну 

Київської обл. У 1980 р. закінчила КДК ім. П. І. Чайковського (кл. баяна 

проф. В. О. Кропиви, кл. диригування проф. М. І. Гозулова). 

Протягом 1980–1982 рр. – муз. ред. Держтелерадіо. У 1992 р. закінчила 

асистентуру-стажування при НМАУ ім. П. І. Чайковського (кл. диригування проф. 

А. Г. Власенка). 

Організатор і худ. кер. камерного оркестру «Allegro» (1995–1998). 

Педагогічну діяльність розпочала у 1982 р. на каф. нар. інструментів КДІК. 

Працювала на посадах викладача, ст. викладача, доцента до 2008 р. Багато років 

була куратором, мала почесні грамоти за взірцеву виховну роботу зі студентами. 

Брала участь у методичних розробках кафедри, розробила лекційний курс 

«Оркестрова література». 

Тв.: 
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1168в. Уклад.: Фахова література : робоча прогр. для студ. спец. 7.020205 

«Музичне мистецтво», спеціалізації «Народні інструменти» / М-во культури і 

мистецтв України, КНУКіМ, Ін-т мистецтв, Каф. фольклористики, нар.-піс. та 

інструмент. виконавства. – К., 2004. – 58 с. 

 

Чухрай Петро Павлович – бандурист-віртуоз. Народний артист України 

(2000), доцент (1995). Соліст і концертмейстер Національного оркестру нар. 

інструментів України.  

Лауреат Всесоюзного конкурсу виконавців на народних інструментах  

(м. Вороніж, 1973). Член президії Національної спілки кобзарів України. 

Народився 10 квітня 1950 р. у м. Луцьку. Закінчив КДК ім. 

П. І. Чайковського у 1978 р. (кл. нар. артиста України, проф. С. Баштана) 

У КНУКіМ працює з 1992 р. Нині професор каф. бандури і кобзарського 

мистецтва. Викладає клас бандури, ансамбль бандуристів. 

Тв.: 

1169. Стан та перспективи розвитку бандурного мистецтва // Матеріали ІІ 

Міжнародної наук.-практ. конф. «Бандурне мистецтво ХХІ століття: тенденції 

та перспективи розвитку», м. Київ, 12–13 жовт. 2006 р. – К., 2007. – С. 151–

157. 

1170. Бандура в сучасному ансамблевому виконавстві України // Мистецтвознавчі 

записки. – К., 2009. – Вип. 2. – С. 129–133. 

1171. Національні засади кобзарського мистецтва // Наукові записки НМАУ ім.  

П. І. Чайковського. – К., 2009. – Вип. 1. – С. 111–119. 

1172. Перекладення творів Й.-С. Баха для бандури // Мистецтвознавчі записки. – 

К., 2010. – Вип. 1. – С. 179–184. 

1173. Тенденції розвитку сучасного українського бандурного ансамблевого 

виконавства //  Музика. – 2010. – № 1. – С. 24–29. 

1174. Школи гри на бандурі: від традиції до новаторства // Матеріали ІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. «Вокальне та інструментальне мистецтво: виконавські та 

наук.-метод. паралелі», м. Київ, 27–28 груд. 2009 р. – К., 2010. – С. 82–87. 

1175. Уклад.: Ансамбль : робоча навч. прогр. для студ. напряму підготовки 

6.020204 «Музичне мистецтво»  / М-во культури України, КНУКіМ. – К., 

2012. – 42 с. * 

 

Ядловська Зіновія Григорівна – скрипалька. Канд. мистецтвознавства 

(2008), доцент (2011). 

Народилася 24 грудня 1964 р. в м. Чернівці. У 1991 р. закінчила КДК ім. 

П. І. Чайковського. Розпочала творчу роботу у 1985 р. на посаді артиста оркестру 

Чернівецького обл. муз.-драм. театру ім. О. Кобилянської.  

У 2006 р. створила Ансамбль «VICORDA» і є його худ. кер. та безпосереднім 

учасником. З колективом брала участь у Міжнар. фестивалях «Київмьюзикфест» 

(2007); «Музичні прем’єри сезону» (2009); «Київські літні музичні вечори» (2009). 

Творчим доробком ансамблю є компакт-диск «VICORDA», до якого увійшли 

записи творів сучасних українських композиторів: Є. Станковича, Г. Гаврилець, 

Б. Фроляк.  

З 1991 р. і по теперішній час працює у КНУКіМ на посадах викладача, ст. 

викладача, доцента. 

Тв.: 
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1176. Імпровізація та її значення у музичному вихованні // Актуальні проблеми 

теорії музики та музичного виховання : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 1998. –  

С. 51–57. 

1177. Формування творчої активності скрипаля початківця // Актуальні проблеми 

теорії музики та музичного виховання : зб. наук. пр. / КНУКіМ. – К., 1998. –  

С. 85–92. 

1178. Імпровізація та її значення у формуванні виконавської майстерності 

інструменаліста // Науковий вісник НМАУ ім.П. І. Чайковського. – К., 1999. – 

Вип. 2 : Музичне виконавство. – С. 73–79. 

1179. Методика вдосконалення професійної гри на скрипці // Наукові записки 

НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. ст. – К., 2007. – Вип. 65. – С. 197–204. 

1180. Скрипкове виконавство як об’єкт інструментознавчих досліджень // Вісник 

ДАКККіМ. – К., 2007. – С. 81–86. 

1181. Скрипкове мистецтво України в 60–70 рр. ХХ ст. // Трансформаційні 

процеси в сучасній українській культурі :  матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф., 19–20 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 

2007. – С. 232–235. 

1182. Творчі підходи до виконання скрипкової музики // Наукові записки 

Рівненського держ. гуманітарного ун-ту : зб. наук. пр. – Рівне, 2007. – С. 101–

105.  

1183. Скрипка в музичному побуті українців ХVІІІ – поч. ХІХ ст. // Українська 

культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-

ту : зб. наук. пр. – Рівне, 2008. – Вип. 14. – С. 10–15. 

1184. Скрипковий інструменталізм: еволюція розвитку // Традиційне музикування 

українців у європейському просторі : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 

11–12 жовт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, ДАКККіМ. – К., 2008. 

– С. 143–145. 

1185. Артемій Ведель: музика душі та серця // Мистецтвознавчі записки : зб. наук 

пр. / ДАКККіМ. – К., 2009. – Вип. 15. – С. 18–23. 

1186. Інструментальна музика у творчості М. Березовського // Наукові записки : 

зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – Вип. 80. –  

С. 263–270. – (Серія «Педагогічні та історичні науки»).  

1187. Кріпацький театр в Україні: здобутки інструментального музикування // 

Студії мистецтвознавчі : Театр. Музика. Кіно / ІМФЕ. – К., 2009. – Чис. 2 (26). 

– С. 14–17. 

1188. Особливості естетики інструменталізму Д. Бортнянського // Культура і 

сучасність : альманах. – К., 2009. – № 1. – С. 128–132. 

1189. Уклад.: Методика викладання фаху (навчання грі на скрипці) : робоча навч. 

прогр. для студ. напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / М-во 

культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 30 с. * 
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Іваненко Майя Володимирівна – провідний концертмейстер (фортепіано). 

Народилася 13 травня 1963 р. в м. Боярка Києво-Святошинського р-ну 

Київської обл. У 1981 р. закінчила Київське муз. училище ім. Р. Глієра (кл.  

А. І. Ребро), у 1991 р. – Держ. пед. ін-т ім. М. Горького (кл. доц. Н. І. Лисіної та  

І. М. Жербіної). Протягом 1981–1985 рр. працювала концертмейстером команди 

художньої гімнастики Держ. мед. ін-ту ім. О. О. Богомольця. 

Концертмейстер КНУКіМ із 1991 р. Працювала в класах диригування, 

сольного співу Т. Ф. Бутка, В. І. Ватаманюка, М. С. Голючека, В. О. Захарченко, 

Н. М. Матвієнко, А. І. Навроцького, І. В. Пономаренка, В. М. Самофалова, 

В. О. Шейка.  

Хормейстер і концертмейстер хору «Дніпро» КНУ ім. Т. Шевченка, 

концертмейстер дівочого хору «Вогник» Центрального Будинку дитячої та 

юнацької творчості, жіночого хору «Павана» НПУ ім. М. Драгоманова. Із 2005 р. – 

концертмейстер Дитячого зразк. хору «Ластівка» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Голосіївського р-ну м. Києва. 

Протягом 1985–2002 рр. – учасниця аматорського фольклорного гурту 

«Коляда» (м. Боярка). Із 2007 р. – організатор і худ. кер. аматорського гурту 

«ТріоРіо». 

 

Лузан Олександр Володимирович – провідний концертмейстер (баян). 

Лауреат обласного огляду-конкурсу баяністів (м. Черкаси, 1999), Всеукр. 

фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах «Провесінь» 

(м. Кіровоград, 2002, 2003). Учасник І Міжнар. фестивалю гармоністів (с. Чаусово-

2 Первомайського р-ну Миколаївської обл., 2003). 

Народився 5 січня 1984 р. в м. Каневі Черкаської обл. У 2008 р. закінчив 

КНУКіМ (кл. доц. П. О. Андрійчука). Гастролював у Англії (2008) та Італії (2009) у 

складі нар. хореографічого ансамблю «Радість». Як сольний виконавець 

гастролював у Південній Кореї (м. Хомчон, 2009). Виступав на Міжнар. 

агровиставці «Grune Woche-2010» (м. Берлін) у складі ансамблю народної пісні 

«Бадьор».  

Директор Будинку дитячої та юнацької творчості с. Петровське 

Бориспільського р-ну Київської обл. (з 2007). Нагороджений подяками та 

грамотами Бориспільської РДА. 

У КНУКіМ працює із 2007 року. 

 Літ.: 

1190. Співак В. Пісня буде поміж нас // Трудова слава. – 2008. – 23 лют.  

(№ 27/28). – С. 4. 

1191. Остролуцька А. Пісні та мелодії чистого поля // Трудова слава. – 2010. – 25 

черв. (№ 89/90). – С. 8. 

1192. Лазаренко Л. З Новим вас, люди, роком, з новим вас, люди, щастям… // 

Вишеньківський вісник. – 2011. – 6 січ. (№ 1). – С. 4. 

1193. Лазаренко Л. О, жінко, краса земна / Л. Лазаренко, Л. Балицька // 

Вишеньківський вісник. – 2011. – 8 берез. (№ 3). – С. 4–5. 

1194. Богуш А. «У моєму селі над Дніпром з білим цвітом вінчаються вишні…», 

або Чим живете, Вишеньки // Трудова слава. –  2010. – 16 квіт. (№ 53/54). – С. 4. 

1195. Видиборець Т. Зимові вечорниці // Вишеньківський вісник – 2011. – 8 берез. 

(№ 3). – С. 3. 
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Марченко Віталій Віталійович – провідний концертмейстер (баян). 

Лауреат музичних конкурсів молодих виконавців: Республіканського 

(м. Северодонецьк, 1988 р., ІІІ премія); Міжнародних (м. Москва, 1990 р., ІІ премія; 

Марсіанські Лазні, Чехословаччина, 1991 р., ІІІ премія). 

Народився в 1970 р. у м. Черкаси. У 1990 р. закінчив Київське муз. училище 

ім. Р. Глієра, у 1995 р. – КДК ім. П. І. Чайковського (кл. проф. І. А. Яшкевича), у 

1998 р. – асистентуру-стажування в НМАУ ім. П. І. Чайковського.  

Автор перекладень класичних творів на готово-виборний багатотембровий 

баян. До фонду НРКУ прийнято 23 твори у виконані В. В. Марченка на готово-

виборному багатотембровому баяні, 12 – на фортепіано. Перший виконавець 

деяких транскрипції свого вчителя І. А. Яшкевича, серед них «Концертний полонез 

ре-мажор» Г. Венявського, «Каприс № 17» Н. Паганіні та ін. 

Тв.: 

1196. Транскрипція як різновид інтерпретації : метод. рек. з методики та теорії 

виконавського мистецтва на народних інструментах (готово-виборний 

багатотембровий баян). – Київ, 1999. – 88 с. 

1197. Стильові особливості перекладення «Одинадцяти етюдів у формі 

старовинних танців» В. С. Косенка // Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. 

конф., 20–27 берез. 1998 р. – К., 1998. – С. 63. 

1198. Інтерпретація «Паса калії». Твір 19 № 10 В. С. Косенка симфонічними 

засобами готово-виборного баяна. // Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв 

України, ДАКККіМ, НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 1999. – Вип. 3, ч. 2. –  

С. 153–161. 

1199. Транскрипція – різновид інтерпретації. // Науковий вісник НМАУ ім.  

П. І. Чайковського. – К., 1999. – Вип. 3 : Музичне виконавство. – С. 127–134. 

1200. У пошуку виразових можливостей // Музика. – 1999. – № 4/5. – С. 18–19. 

1201. Плюралізм інтерпретації як формування художньої концепції твору // 

Українське музикознавство. – К., 2000. – Вип. 29. – С. 109–115. 

1202. Про перекладення фортепіанної педалі та її інтерпретацію на готово-

виборному багато тембровому баяні // Науковий вісник НМАУ 

ім. П. І. Чайковського. – К., 2000. – Вип. 8 : Музичне виконавство. Кн. 5. –  

С. 125–133. 

 Літ.: 

1203. Макаренко Н. Грай, баяне, грай // Молодь України. – 1994. – 26 квіт. – С. 4 

1204. Вахрамєєва Р. Щасти тобі, Віталію! // Хрещатик. – 1995. – 5 лип. – С. 7. 

1205. Вахрамєєва Р. Аспірант, «Покинута Дідона» та інші // Хрещатик. – 1996. –  

20 лют. – С. 7. 

1206. Кудрицкая Р. Его свет – музыка // Україна-центр. – 1996. – 27 верес. – С. 15 

1207. Оношенко Є. Елегійне капричіо Віталія Марченка // Театрально-концертний 

Київ. – К., 1996. – Лютий. – С. 18–19. 

1208. Пецера Н. Веночек песен для послов // Киевские ведомости. – 2002. –  

11 дек. – С. 3. 

 

Міщенко Олександр Владиславович – 

гармоніст-віртуоз, провідний концертмейстер 

(з 2011).  
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Народився 7 травня 1989 р. в с. Тіньки Чигиринського р-ну Черкаської обл. 

Закінчив КНУКіМ у 2011 р. (кл. засл. артистки України, доц. Р. Д. Гусак).  

Лауреат Міжнар. музичного фестивалю-конкурсу «Поліське коло»  

(м. Чернігів, 2008, ІІІ премія); фестивалю-конкурсу гармоністів Київщини «Грай, 

гармонь» (м. Київ, 2009, ІІ премія); Міжнар. фольклорного фестивалю-конкурсу 

молодіжних фольклорних колективів «Красная горка» в номінації «Мала 

інструментальна форма» (у складі інструментального тріо) (м. Брянськ, РФ, 2010, 

ІІІ премія); Міжнар. фестивалю дитячої та юнацької творчості «Квіти України–

2010» (м. Таллінн, Естонія); ХVІІ Всесвітнього фестивалю молоді та студентів (м. 

Преторія, ПАР, 2010); півфіналіст Всеукр. шоу-конкурсу «Україна має талант – 

2010–2011» (телеканал СТБ). 

 

Ноздріна Олена Юріївна – провідний концертмейстер (фортепіано). 

Народилася 6 листопада 1953 р. в м. Києві. У 1980 р. закінчила КДК ім. 

П. І. Чайковського. З того ж року концертмейстер каф. народного пісенного 

виконавства КДІК. Паралельно займалася виконавською діяльністю як 

концертмейстер із Заслуженою артисткою України В. Антонюк. 

З 1995 р. – концертмейстер дитячого зразк. хору «Веснівка» при Міжнар. 

центрі культури та мистецтв, – неодноразового лауреату міжнар. конкурсів. 

 

Паскевич Лариса Олександрівна – провідний концертмейстер 

(фортепіано). 

Народилася 30 жовтня 1964 р. в м. Києві. Закінчила КССМШ 

ім. М. В. Лисенка (1984), КДК ім. П. І. Чайковського (1989). Нагороджена 

спеціальним дипломом Республіканського конкурсу ім. М. В. Лисенка за найкраще 

виконання творів українських авторів (1988). 

У КНУКіМ працює з 1988 р.  

 

Самолюк Вадим Михайлович – провідний концертмейстер (баян). 

Лауреат міжнар. конкурсу «Acco Holiday» (2010). 

Народився 12 травня 1986 р. в м. Корець Рівненської обл. У 2010 р. закінчив 

НМАУ ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артиста України, проф. С. С. Грінченка). 

З 2006 р. – концертмейстер нар. самодіяльного хору «Жайвір», з 2008 – кер. 

нар. самодіяльного хору «Калинонька», ансамблю «Горлиця». Із 2010 року – 

концертмейстер КНУКіМ. 

 Літ.: 

1209. Остролуцька А. Пісні та мелодії чистого поля // Трудова слава. – 2010. – 25 

черв. (№ 89/90). – С. 8. 

 

Семенова Олена Анатоліївна – провідний концертмейстер (фортепіано). 

Народилася 8 лютого 1948 р. м. Київ. Закінчила КССМШ ім.  

М. В. Лисенка, КДК ім. П. І. Чайковського (1971, кл. проф. С. Скринченка). 

З 1970 р. працює концертмейстером КДІК. Працювала у класах диригування 

та сольного співу В. І. Суржі, А І. Гуменюка, С. Є. Павлюченка, В. О. Захарченко, 

Л. І. Поривай, Л. Х. Третяк. 

Концертмейстер Ансамблю класичної музики імені Б. Лятошинського 

Будинку органної і камерної музики (з 2001), Народної академічної хорової капели 

«Почайна» НУ «Києво-Могилянська академія». 
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Терновський Максим Іванович – провідний 

концертмейстер (баян). 

Лауреат Міжнар. конкурсу баяністів та акордеоністів у 

Словаччині (м. Попрад, 2005, ІІ премія),  Міжнар. конкурсу 

баяністів та акордеоністів у Польщі (м. Пшемишль, 2006,  

І премія), Міжнар. фестивалю в Англії (м. Лаголлен, 2009,  

ІІ премія у складі ансамблю «Калинонька»). 

Народився 19 квітня 1983 р., в м. Каменьск-Шахтинський 

Ростовської обл. (РФ). Закінчив НМАУ ім. П. І. Чайковського у 

2007 р. (кл. проф. П. В. Фенюка). 

Протягом 2005–2007 рр. – концертмейстер дитячої хореографічної школи 

ім. П. П. Вірського при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю 

України імені П. П. Вірського. Із 2007 до 2012 р. – концертмейстер Народного хору 

«Либідь» при ВАТ «Більшовик». 

У КНУКіМ працює з 2007 року. 

 Літ.: 

1210. Остролуцька А. Пісні та мелодії чистого поля // Трудова слава. – 2010. – 25 

черв. (№ 89/90). – С. 8. 
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Наукова школа  

 

 

 

 

 

Хто хоче працювати – шукає «засоби»,  

хто не хоче – «причини»  
 

С. П. Корольов  
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1211. Башняк Л. І. Місце та роль творчості українських січових стрільців у 

розвитку національної культури України першої половини XX ст. : дис. ... канд. 

мистецтвознав. : 26.00.01 / Л. І. Башняк ; наук. кер. О. А. Поріцька ; офіц. 

опоненти: Л. О. Кияновська, О. Г. Таранченко ; КНУКіМ. – К., 2010. – 186 с. – 

Бібліогр.: с. 157–186. 

1212. Башняк Л. І. Місце та роль творчості українських січових стрільців у 

розвитку національної культури України першої половини XX ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 «Теорія та 

історія культури» / Л. І. Башняк ; наук. кер. О. А. Поріцька ; офіц. опоненти:  

Л. О. Кияновська, О. Г. Таранченко ; КНУКіМ. – К., 2010. – 16 с. 

1213. Безугла Р. І. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина 

XX століття) : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Р. І. Безугла ; наук. кер. 

Ю. Л. Афанасьєв ; офіц. опоненти: О. О. Ільченко, В. І. Пальонний ; КНУКіМ, 

НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – 214 с. – Бібліогр.: с. 188–214. 

1214. Безугла Р. І. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина 

XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Р. І. Бузугла ; наук. кер.  

Ю. Л. Афанасьєв ; офіц. опоненти: О. О. Ільченко, В. І. Пальонний ; КНУКіМ, 

НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – 20 с. 

1215. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: 

становлення та тенденції розвитку : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 /  

О. О. Бігус ; наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: А. І. Іваницький,  

А. М. Підлипська. – К., 2011. – 179 с. – Бібліогр.: с. 161–179. 

1216. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: 

становлення та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 «Теорія та історія культури» / О. О. Бігус 

; наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: А. І. Іваницький,  

А. М. Підлипська ; КНУКіМ. – К., 2011. – 18 с. 

1217. Богданова О. В. Лірницька традиція в контексті української духовної 

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.03 «Музичне мистецтво» / О. В. Богданова ; наук. кер. О. І. Мурзина ; 

офіц. опоненти: А. І. Іваницький, О. Ю. Шевчук ; НМАУ ім. П. І. Чайковського, 

Харк. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – К., 2002. – 20 с. 

1218. Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини 

XX століття : дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Л. Л. Васильєва ; наук. 

кер. В. М. Олендарьов ; офіц. опоненти: О. О. Ільченко, Д. Г. Терентьєв ; 

КНУКіМ, Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – К., 2004. – 199 с. – 

Бібліогр.: с. 165–182. 

1219. Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини 

XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Л. Л. Васильєва ; наук. кер.  

В. М. Олендарьов ; офіц. опоненти: О. О. Ільченко, Д. Г. Терентьєв ; КНУКіМ, 

Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – К., 2004. – 19 с. 

1220. Виткалов С. В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної 

незалежності України : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / С. В. Виткалов ; 

наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: А. І. Іваницький, Л. П. Ігнатова ; 

КНУКіМ. – К., 2011. – 218 с. – Бібліогр.: с. 188–218. 
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1221. Виткалов С. В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду державної 

незалежності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 «Теорія та історія культури» / С. В. Виткалов ; 

наук. кер. М. М. Поплавський ; офіц. опоненти: А. І. Іваницький, Л. П. Ігнатова ; 

КНУКіМ. – К., 2011. – 17 с. 

1222. Волощук Ю. І. Скрипкова культура Галичини 1848–1939 років : дис. ... канд. 

мистецтвознав. : 17.00.01 / Ю. І. Волощук ; наук. кер. Б. А. Кучменко ; офіц. 

опоненти: О. О. Ільченко, Н. А. Толошняк ; КНУКіМ, ІМФЕ НАН України. – К., 
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Ну що б, здавалося, слова... 

       Слова та голос – більш нічого. 

       А серце б'ється, ожива, 

       Як їх почує!  
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1387. Сінельнікова В. В. Про київську «Кралицю» у Росії. Українська народна 

музика і пісня підкоряє кордони [Електронний ресурс] /  

В. В. Сінельнікова. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/3524/1/. – 

Дата доступу: 24.09.2010. – Назва з екрана.  

1388.  Сінельнікова В. В. Українська народна музика і пісня підкоряє кордони // 

Кобза : Українці Росії [Електронний ресурс] /  

В. В. Сінельнікова. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/content/view/3524/1/. – 

Назва з екрана. 

1389. Студент КНУКіМ Олексій Заєць переміг у номінації «Відкриття року– 2011» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/student-

knukim-oleksiy-zayets-peremig-u-nominatsiyi-vidkrittya-roku-2011/. – Назва з 

екрана. 

1390. Студент КНУКіМ відкрив авторську виставку старовинного одягу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/student-

knukim-vidkriv-avtorsku-vistavku-starovinnogo-odyagu/. – Назва з екрана. 

1391. Студентський ансамбль «Кралиця» – переможець міжнародного конкурсу 

традиційної пісні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/studentskiy-ansambl-kralitsya-peremozhets-

mizhnarodnogo-konkursu-traditsiynoyi-pisni/. – Назва з екрана. 

1392. У Києві відбувся благодійний бал-маскарад «Карнавалія» [Електронний 

ресурс] : [участь «Кралиці»]. – Режим доступу: 

http://news.ukrinform.ua/ukr/order/? шd=544238. – Назва з екрана. 

1393. Улетели «золотые скворцы» [Электронный ресурс] : [выступление 

«Кралицы» на фестивале молодых кинематографистов]. – Режим доступа: 

http://elvisti.com/2000/10/07/culture.shtml. – Загл. с титул. экрана. 

1394. Учасники ансамблю «Кралиця» одержали гран-прі Міжнародного конкурсу 

фольклорних записів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.org.ua/news/277712.html. –  Назва з екрана. 

1395. Фестиваль «Етноеволюцiя» окреслив риси цьогорічного дійства 

[Електронний ресурс] : [участь «Кралиці» у фест. «Етноеволюцiя»]. – Режим 

доступу: http://malakava.com.ua/send.php?id=1517. – Назва з екрана. 

1396. Фестиваль молодежных фольклорных коллективов «Красная горка» 

проходит в Брянске [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravoslavie.ru/news/040507115347. – Загл. с титул. экрана. 

1397. Фестивальна культура Украiни. «Етнiчний» та «Екоспектр» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ostbar.com.ua/articles/33. – Назва з екрана. 

1398. Фольклорний ансамбль «Кралиця» КНУКіМ з успіхом виступив на Кубані 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.knukim.edu.ua/news. – Дата 

доступу: 06.12.2011. – Назва з екрана.  

1399. Шибанов О. Фольклорний ансамбль «Кралиця» відсвяткував своє 

десятиріччя [Електронний ресурс] / О. Шибанов. – Режим доступу: 
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Алфавітний покажчик осіб,  

включених до бібліографічного посібника 

 

           с. 

Андрійчук Петро Олександрович................................................... 

Байко Ніна Яківна............................................................................ 

Валахова Олена Костянтинівна........................................................ 

Ватаманюк Василь Іванович............................................................ 

Верета Григорій  Степанович...........................................................   

Гаценко Алла Вікторівна................................................................. 

Гданська Олена Павлівна............................................................... 

Голючек   Микола   Степанович......................................................   

Горбатюк Ольга Михайлівна.......................................................... 

Грица Софія Йосипівна................................................................... 

Гуменюк Андрій Іванович.............................................................. 

Гусак Раїса Дмитрівна.................................................................. 

Долгий Олег Васильович............................................................... 

Єфремов Євгеній Васильович......................................................... 

Журавчак Олександр Петрович......................................................... 

Іваненко Майя Володимирівна......................................................... 

Іваницький Анатолій Іванович......................................................... 

Іконик-Захарченко Валентина Олександрівна.................................. 

Ільченко Олександр Олександрович................................................  

Карпун Анатолій Лаврентійович....................................................... 

Кісіль Микола Данилович................................................................ 

Коропніченко Ганна Миколаївна..................................................... 

Купцова-Величко Маїса Федорівна................................................. 

Лузан Олександр Володимирович.................................................. 

Лузан Тетяна Валеріївна.............................................................. 

Mарунич Наталія Миколаївна....................................................... 

Мартиненко Віра Григорівна......................................................... 

Марченко Віталій Віталійович...................................................... 

Матвієнко Ніна Митрофанівна......................................................... 

Міщенко Олександр Владиславович................................................. 

Ноздріна Олена Юріївна................................................................. 

Павленко Іван Якимович............................................................... 

Павлюченко Поліна Григорівна......................................................... 

Павлюченко Станіслав Євстигнійович...............................................    

Пасєщенко Людмила Іванівна...........................................................   

Паскевич Лариса Олександрівна........................................................ 

Перцова Наталія Олександрівна........................................................ 

Пікульський Святослав Михайлович................................................. 

Побединський Олександр Георгійович................................................ 

Пономаренко Іван Вікторович.......................................................... 

Поривай Людмила Іванівна............................................................... 

Поріцька Ольга Анатоліївна................................................................... 

Придіус Людмила Олексіївна................................................................  

Рутецький Юрій Ярославович............................................................... 
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Самітова Антоніна Семенівна.............................................................. 

Самолюк Вадим Михайлович............................................................... 

Самофалов В’ячеслав Михайлович........................................................ 

Семенова Олена Анатоліївна.................................................................  

Сінельніков Іван Григорович................................................................. 

Сінельнікова Валентина Володимирівна................................................ 

Скаженик Маргарита Вікторівна........................................................... 

Скопцова Олена Михайлівна................................................................ 

Степаненко Галина Михайлівна..........................................................   

Суржа Володимир Ілліч....................................................................... 

Терновський Максим Іванович............................................................. 

Ткаченко Вікторія Володимирівна.......................................................... 

Толстих Алла Іванівна............................................................................ 

Хардаєв Михайло Юханович............................................................... 

Хоренко Валентина Іванівна................................................................ 

Царенко Тамара Василівна.................................................................. 

Цюпа Наталія Петрівна......................................................................... 

Чухрай Петро  Павлович.......................................................................... 

Шевченко Вікторія Володимирівна.......................................................... 

Шевчук Олена Юріївна............................................................................ 

Ядловська Зіновія Григорівна................................................................... 

Яромчук Вадим Віталійович................................................................... 
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Алфавітний покажчик назв окремих видань викладачів кафедри 

 
Ази методики педагогічного керівництва співочими колективами  352 

Ансамблі з баяном (акордеоном) : хрестоматія 782–784, 

787–788 

Ансамбль українських народних інструментів  1143–1144 

Астор Пьяццолла. Композиции 779–781 

Б’ю в Прадзвони України  353 

Вокальні твори в супроводі бандури  1080 

Грає В’ячеслав Самофалов 789 

Дзвенить Свічадо Бористену  354 

Дитячий альбом для бандури  1069 

Духовні хорові твори  1075 

Етнічний спів України  355 

Иван Скляр 87 

Iсторична Хотинщина: музично-етнографічне дослідження  263 

Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження,  

хронологізації та декодування народної музики 

265 

Калиновий цвіт  1071 

Керівництво гуртами українського народного співу : (психолого-

педагогічний аспект) 

350, 351, 356 

Кобзарева пісня  1073 

Коло млина коло броду  1081 

Людина-легенда  626 

Мальовнича Україна 785 

Мелос української народної епіки  3 

Методичні поради для керівників самодіяльних народних хорів 824 

Методологічні проблеми професійної музичної освіти  1154 

Музичне мистецтво: наукові аспекти дослідження і фахова 

література  

1155 

Народне оркестрове виконавство: аматорство і проблеми 

художності  

1153 

Народне хореографічне мистецтво України 89 

Обробки церковних пісень  1076, 1082 

Ой виорю нивку широкую  889 

Ой у полі нивка  1079 

Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики)  261 

Основи методики педагогічного керівництва гуртами українського 

народного співу : виховання і навчання за фахом  

349 

П. І. Чайковський. Дитячий альбом  786 

Пісенна традиція села Лука  680 

Пісні для дітей в супроводі бандури  1078 

Принципи класифікації і наукового видання української словесно-

музичної творчості на сучасному етапі 

2 

Психолого-педагогічні засади підготовки диригента українського 

народного хору  

357 

Самостійна робота студента в класі народного оркестрового 1166 
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диригування  

Слава в вишних Богу   1077, 1083 

Софія Йосипівна Грица : творчий портрет  260 

Співає Український народний хор Київського національного 

університету культури і мистецтв  

699–701 

Стрілецькі пісні  1070 

Твори для капел бандуристів  1074 

Традиційна культура і побут українців Волгоградської області  499 

Транскрипція як різновид інтерпретації  1196 

Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки 8 

Украинская песенная эпика  4 

Украинские народные танцы (хореография, музыка и одежда)  88 

Українська музична фольклористика: методологія і методика  258 

Українська народна музична творчість  257, 259 

Українська фольклористика XIX – початку XX століття і музичний 

фольклор  

9 

Українська художня культура  6 

Український музичний фольклор  262 

Український народний хор  85, 92 

Український обрядовий фольклор західних земель  266 

Українські народні музичні інструменти 90 

Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі 

та оркестри 

86 

Українські народні танці  91 

Українські технології  1072 

Філарет Михайлович Колесса  1 

Фольклор у просторі та часі  7 

Хрестоматія диригента-бандуриста  1167 

Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл 759 

Хрестоматія з українського музичного фольклору 264 

Хрестоматія пісень для народного хору 93 

Як записувати народні танці 95 
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Алфавітний покажчик назв локальних електронних ресурсів  

 
 
«Будьмо!» : український  ансамбль народної музики  1322 

«Й а ми ходимо, проходжаємо. Забуті пісні Київщини»  1326 

«Лукині роси. Благослови, Боже»  1327 

«Ой прощай Київ»  1328 

«Ой, вийду я на річеньку»  1320 

«Українська фантазія» = «Ukrainian fantasy»  1316 

Souzneni  1329 

Ukrainian voices. Voix ukrainiennes  1317 

Ukraїnika  1314 

До живих звертаюсь!  1312 

Золоті сторінки української культури = Golden pages of the Ukrainian culture 1313 

Казківник  1319 

Колядки та щедрівки  1315 

Мамо, вічна і кохана, 2008 1331 

Мамо, вічна і кохана, 2009 1333 

Ми – діти твої, Україно!  1335 

Ой у Києві…  1321 

Ой у Києві… [гнучкий магнітний диск]  1323 

Пісня – душі криниця  1334 

Українська гулянка з троїстими музиками = Ukrainian Song and Dance Party  1325 

Український рік з фольклорним гуртом «Кралиця». Літо  1318 

Фольклорний гурт «Кралиця» : повна дискографія  1330 

Ходила пава  1324 

Шевченківський вечір  1332 
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Іменний покажчик 

 

Burlasova S.  69 

Kiššová A.  1353 

Sinielnikov I. (1317) 

Šmihulová A. 1352 

Абесадзе С. 217 

Авдієвський А. Т. 973 (упоряд.) 

Агратіна Г. І.  (174) 

Альперин М. 1380 

Андрійчук П. О.  (702), 703, 965–1018, 1019–1021 (упоряд.–ред), 

1022–1023, 1024–1025 (упоряд.), 1026–1028, 

1032–1034 (ред.), 1037–1040 (рецензент), 

(1043–1044), (1048–1051), (1053), (1055), (1060–

1061), (1065), (1067–1068)  

Антонович М. (626), 654 

Афанасьєв Ю. Л. 805–806, 1213–1214, 1282–1283, 1293–1294, 

1304–1305 

Ашихмин Е.  1359 

Бабинський М.  1105 

Байко, сестри (858–864) 

Байлиева В.  1360 

Балицька Л. 871, 1193 

Барвінський В. (41), (49) 

Барна В.  863 

Басурманов А.  1125 

Батура Л.  492 

Бах Й. С.  794, 796, (1140), (1161), (1172) 

Башняк Л. І. 1211–1212 

Баштан С.  670 

Безгін І. Д.  1313 

Безклубенко С. Д.  (339), 1264–1265 

Безугла Р. І.  1213–1214 

Бенч–Шокало О.  247, 417 

Бердник І.  719 

Береговская Э. М.  207, 214, 225 

Береговський М. Я.  (184), (207), (214), (225) 

Березовський І. 96 (уклад.) 

Березовський М.  (1186) 

Бесфамильнов В. (976) 

Бігус О. О.  1215–1216 

Білаш О. 1333 

Білаш П. М. 1243–1244 

Білецька Г.  1033 

Білинська М.  857 

Білосвєтова І. С. 150 

Бобров А.  1362 
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Богданова О.  78, 1217 

Богун В.  1351 

Богуцький Ю. П.  1313 

Богуш А.  872, 1194 

Бойко А.  215 

Бойко Л. П.  1238–1239 

Бойченко В.  1108 

Болгарський А. Г.  973 (упоряд.) 

Болгов В. В.  899 (упоряд.) 

Бондаренко Г. Б.   1289 

Бондаренко Е. П.  776 (сост.) 

Борзенець В.  1041 

Боровик М. К.  1268–1269 

Боровик Ю. 1318 

Бортнянський Д. (1188) 

Борщевський В.  1096 

Брилін Б. А.  1308–1309 

Бріцина О. 344 

Брояко Н. Б.  805–806, 1229–1230, 1257–1258 

Брюховецька Л.  245 

Булатова Е. І.  1129–1130 

Бурбан М.  730, 1056 

Валахова О. К.  612–617, (618) 

Варгун М. 744 

Василенко З. 98 (уклад.) 

Василенко К. Ю.  1247–1248 

Васильєва Л. Л.  1218–1219 

Васильченко І.  1098 

Ватаманюк В. І. (865–866) 

Вахромєєва Р.  941, 1204–1205 

Венгрженовський С. (281) 

Вередюк П. (143) 

Верета Г. С. 1069–1083, (1084–1089) 

Верещагіна О. Є.  1296–1297 

Верховинець Г. 726а, (978), (981), (1059) 

Верьовка Г. Г. (727), (755), (828), (1338), (1340), (1342–1343) 

Верьовка-Скрипчинська Е. П.  704, 757, 758, 825 

Видиборець Т.  1195 

Винниченко І.  209–210, 216 (упоряд.) 

Виткалов С. В.  1220–1221 

Вівальді А. (1138) 

Вірський П. П.  84, 91 (ред.) 

Вознесенский И. (590) 

Волошин И. А.  1255 

Волощук Ю. І.  1222–1223 

Габорець В.  1047 

Гаврилюк Н. К.  418–419 
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Список скорочень 

 

АПНУ   – Академія педагогічних наук України 

ВМС    – Всеукраїнська музична спілка 

ДАКККіМ                    – Державна академія керівних кадрів культури і  

    мистецтв 

ДЗУНХ    – Державний заслужений український   

     народний хор 

Держ. пед. ін-т – Державний педагогічний інститут ім.  

М. Горького 

Держ. мед. ін-т  – Державний медичний інститут ім.  

О. О. Богомольця 

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 

КБ     – конструкторське бюро 

КДІК  – Київський державний інститут культури 

ім. О. Є. Корнійчука 

КДК  – Київська державна консерваторія 

ім. П. І. Чайковського 

КМДА – Київська міська державна адміністрація 

КНУ  – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка  

КНУКіМ – Київський національний університет культури і 

мистецтв 

КССМШ – Київська середня спеціалізована музична школа-

інтернат ім. М. В. Лисенка 

КУ ім. Б. Грінченка  – Київський університет ім. Бориса Грінченка 

НАКККіМ  – Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

НАМУ    – Національна академія мистецтв України 

НЗА  укр. нар. хор – Національний заслужений академічний 

український народний хор ім. Г. Г. Верьовки 

НМАУ  – Національна музична академія України ім. П. І. 

Чайковського 

НМСУ  – Національна музична спілка України 

НПУ  – Національний педагогічний університет ім.  

М. Драгоманова 

НСЖУ   – Національна спілка журналістів України 

НСКУ (СКУ) – Національна спілка композиторів України 
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Укр. радіо – Українське радіо (Національна радіокомпанія  

України) 

НРКУ – Національна радіокомпанія України 

ОДА    – обласна державна адміністрація 

РДА    – районна державна адміністрація 

УЦКД   – Український центр культурних досліджень 
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Світлини на згадку 
 

 

 

 

 

 

Кожен наш вчинок продовжує  

       створювати нас самих… 

 
 Ф. Ніцше 
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Київський національний університет культури і мистецтв 
 

Наукова бібліотека 

 

 

 

Науково-бібліографічне видання 

 

 

Серія «Знаменні дати КНУКіМ». Вип. 2 

Заснована у 2012 році 

 

 

Об’єднані любов’ю до української пісні  
 

Біобібліографічний покажчик 
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