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Від автора 
 
 
Народний хоровий спів має довговікову історію і міцні традиції. Протягом тисячоліть 

український народ створив величезну кількість високохудожніх багатоголосих пісень, 
самобутніх, неповторних у своїй красі і виконанавському стилі. Пісні створювались і жили 
у глибині повсякденного життя людини. Ці, так звані, імпровізовані хорові гурти співали 
переважно для самих себе, за певним видом діяльності. 

Тепер же, коли народна пісня вийшла на концертну естраду, її функція докорінно 
змінилася. Змінились і завдання народних хорів, вони перестали бути вузькоприкладними, 
“живими музеями” народної пісенної творчості. Концертне виконання висунуло нові 
вимоги до народної пісні. І не кожна з них спроможна сьогодні задовольнити слухача у 
своєму первісному виконанні.. 

Однією з найважливіших художніх проблем в виконавській практиці народних хорів є 
пошук ефективних засобів і методів перенесення народної пісні з побутових умов на 
концертну естраду з мінімальними втратами її первозданної чарівності і краси. Вирішенню 
цієї проблеми якраз і сприяє “реставраційний” тип обробки пісень, який не обмежує 
виконавиці короткими авторськими вказівками: співати тільки так, як написано, а дає їм в 
межах даного стилю широкий простір для імпровізації. В практичній роботі кожен диригент 
народного хору (ансамблю) стикається з проблемою “реставрації” пісні. 

Окрім того, народний хор є виразником регіональних пісенних традицій та своєрідних 
виконавських стилів, обумовлених історичними, соціально-економічними, побутовими, 
природнокліматичними та іншими причинами. Тож відтворити їх може тільки колектив, 
керівник якого повинен мати ґрунтовні знання з загальногуманітарних, історико-
краєзнавчих, фольклористичних і, звичайно, професійних галузей знань. Вони, і тільки 
вони, допоможуть диригенту-аранжувальнику віднайти в кожній пісні відповідні художньо-
виражальні засоби її “оживлення і збагачення”, правдиво і досконало відтворити її 
внутрішню драматургію і образний зміст. 

І, отже, щоб полегшити це завдання, автор вирішив узагальнити творчі здобутки 
українських композиторів, видатних диригентів-практиків, які працювали і сьогодні 
продовжують творити на ниві розвою народно-хорового мистецтва, а також, долучивши 
тривалий власний творчий і педагогічний досвід, створив навчально-методичний посібник 
“Мистецтво хорового аранжування для народного хору”. Це поки що перша праця такого 
спрямування в Україні, незважаючи на більш як столітню народно- хорову виконавську 
(аматорську і професіональну) практику - складову частину загальнохорової музичної 
культури України. Вона адресована викладачам і студентам музичних закладів, диригентам 
професіонального і аматорського народно-хорового виконавства. В ній простежуються всі 
можливі варіанти аранжування народної пісні та авторських творів, не торкаючись таких 
видів творчої дільності, як гармонізація і обробка народної пісні, які потребують окремого 
ґрунтовного висвітлення. 

Навчально-методичний посібник складається з двох частин, кожна з яких поділяється 
на розділи і теми, обсяг і послідовність яких відповідає вимогам програми з хорового 
аранжування. Зміст кожної теми передбачає три основні компоненти: 

 викладення тематичного матеріалу; 
 підкріплення необхідними нотними прикладами, поданими для аналізу і викладеними 

повністю, або фрагментально; 
 письмове завдання у вигляді хорових або сольних вокальних творів, які необхідно 

перекласти для відповідних складів хору. 
У пропонованій праці докладно розглядаються всі можливі різновиди і способи 

хорового аранжування, наводиться велика кількість прикладів з народно-хорової літератури 
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і аранжувань автора посібника. 
Не зважаючи на те, що в посібнику зібрано досить значний пісенний матеріал, він не в 

змозі відобразити все богатство нашої великої і розмаїтої регіонально-пісенної української 
культури. Тому бажано було б викладачам, які ведуть курс хорового аранжування, 
доповнювати його іншими творами, що сприятиме більш поглибленому і всебічному 
засвоюванню даної дисципліни. 

Автор щиро вдячний шановним рецензентам, а також: 
 ректору Київського національного університету культури і мистецтв, професору  

Поплавському М.М.; 
 проректору Київського національного університету культури і мистецтв, професору 

Медведєвій В.М; 
 дирекції Миколаївської філії КНУКіМ; 
 старшим викладачам Миколаївської філії КНУКіМ Бейзерову В.Е., Таганову ОМ. та 

багатьом іншим, причетним до справи підготовки і видання навчального посібника. 


