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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Музика, як супровідник 

емоційного, чуттєвого, афективного психологічного чи фізичного стану є 

невід’ємною частиною людського життя, музика супроводжує практично 

всі його ритуально-обрядові дії. За допомогою співу, музики, 

сакраментальних дій люди супроводжували свій календарний рік життя. 

І це було не простою вигадкою чи бажанням окремих індивідів. Було 

повноцінне розуміння, що музикою можна всебічно впливати на людину, 

на її бажання.  

Цей зв’язок музики з діяльністю людини зберігається донині. Під 

музику людина може краще думати, рухатися, реалізовувати свої дії чи 

вчинки. У школі Піфагора заняття з математики проходили виключно під 

музичний супровід. Музика здатна підіймати або навпаки, погіршувати 

настрій, рятувати, підтримувати людину, надихати на вчинки, або, навіть, 

утримувати від необдуманих рішень. Може саме тому сучасна молодь 

віднайшла засіб відмежовуватися від зайвих проблем і з навушниками у 

вухах слухає музику, не помічаючи що відбувається навколо. А може тому, 

що головною особливістю музики є її вплив та цілюща сила? 

У сьогодення саме ці властивості музичного мистецтва, зокрема 

пісенного, стали затребуваними на лінії фронту на Сході України, де 

необхідна міцна сила духу воїнів і обов’язкова їхня впевненість у перемозі. 

Тут варто зауважити, що у вищих навчальних закладах світового значення 

входить до навчальних програм, викладається і є предметом сучасних 

наукових досліджень дисципліна «музикотерапія». Вплив музичного 

мистецтва і творчості є різний. Це може бути вплив на емоційний, 

фізичний та моральний стан людини. Зокрема, дуже важливим є цілющий 

вплив всіх видів музичного мистецтва в зоні АТО (антитерористична 

операція), а нині – ООС (операції об’єднаних сил), що зумовлює поїздки на 
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передову з концертами солістів та всього складу колективу Академічного 

ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України.  

Це необхідно вивчати. Тим більше, якщо звучить знаний в Україні та 

за її межами Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії 

України, якому у соціокультурному просторі України ХХІ століття 

належить гідне місце, то це, безперечно, має великий вплив на емоційну, 

чуттєву, афективну сферу психологічного чи фізичного стану будь-якої 

людини-слухача чи глядача. Адже творчість Академічного ансамблю пісні 

і танцю Національної гвардії України є вагомим творчим внеском в 

розвиток культури країни, зокрема естрадно-пісенної та композиторської її 

складових.  

Отже, дослідження питань щодо творчого становлення Академічного 

ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України, проведення 

концертної діяльності, зокрема в зоні АТО (нині ООС), дослідження ролі і 

наслідків цієї роботи є нині беззаперечно актуальним.  

Також актуальності набувають питання розгляду громадської 

діяльності колективу та її роль в соціокультурному просторі України 

ХХІ століття. 

Відтак, піднята у дослідженні тема раніше не досліджувалась, є 

новою і явно актуальною, а її науковий виклад й узагальнення є назрілим і 

доцільним у сьогодення. 

Актуальність зумовила вибір теми дослідження: «Академічний 

ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України в соціокультурному 

просторі ХХІ століття». 

Об’єкт дослідження – соціокультурний простір України 

ХХІ століття. 

Предмет дослідження – діяльність Академічного ансамблю пісні і 

танцю Національної гвардії України в соціокультурному просторі 

ХХІ століття. 
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Мета дослідження – розкрити творчу діяльність Академічного 

ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України в соціокультурному 

просторі ХХІ століття. 

 

Відповідно до мети в роботі поставлені такі задачі: 

1. Охарактеризувати перспективи розвитку української естрадної 

пісні та визначити впливи різних видів та напрямів пісенно-музичного 

мистецтва в соціокультурному просторі ХХ та ХХІ століть. 

2. Дослідити історію створення та визначити історичні етапи 

становлення творчої діяльності Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. 

3. Проаналізувати творчу діяльність колективу Академічного 

ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України в контексті розвитку 

сучасного музичного мистецтва України. 

4. Охарактеризувати репертуар колективу та концертну діяльність 

Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України у 

співтворчості з відомими виконавцями сучасності.  

5. Розглянути питання щодо проведення концертної діяльності 

творчого колективу та його солістів у зоні АТО/ООС, визначити роль і 

наслідки цієї діяльності. 

 

Методологічну основу дослідження становлять теорія загального 

музикознавства, особливості взаємодії музичного навчання та сприйняття, 

музикотерапія як складова частина сучасного музичного мистецтва і 

культурно-мистецького простору України ХХІ ст. Крім того, 

методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, 

об’єктивності, а також спеціальні методи-підходи до дослідження: 

ретроспективний, українознавчий, культурологічний та мистецтвознавчий, 

як цього вимагає комплексний підхід до вирішення проблеми. 
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Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та 

розв’язання завдань в якості методів у роботі використано теоретичні та 

емпіричні методи дослідження, спрямовані на вивчення рівня впливу 

вокально-музичного мистецтва на людей, а саме: аналіз і синтез – для 

аналізу творчої, громадської, концертної видів діяльності Академічного 

ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України в соціокультурному 

просторі ХХІ століття; порівняльно-історичний та об’єктивно-історичний 

– для визначення основних етапів розвитку музичного мистецтва, місця 

творчого колективу в цих процесах та визначення основних періодів 

становлення Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії 

України в соціокультурному просторі ХХІ століття; теоретичний – для 

уточнення й осмислення змісту основних понять дослідження; а також 

системний та комплексний підходи, моделювання, вивчення мистецьких 

заходів сучасних музичних виконавців та концертної діяльності в зоні АТО 

(нині – ООС).  

 

Теоретичну основу становлять наукові праці з мистецтвознавства, 

музикознавства, культурології, що сприяли усвідомленню сутності понять 

сучасного музичного мистецтва України ХХІ ст., музикотерапії та 

розгляду питання щодо необхідності проведення концертної діяльності в 

зоні АТО (ООС), визначення її ролі і наслідків. 

 

До джерельної бази дослідження віднесено існуючі наукові статті, 

праці, в яких розкрито історію Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України, а також власний досвід роботи в цьому 

творчому колективі, перебування з творчою місією в зоні бойових дій та 

матеріали з особистого архіву.   
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Наукова новизна результатів дослідження полягає в узагальненні 

теоретичних ідей, практичних суджень та рекомендацій щодо необхідності 

проведення концертної діяльності і полягає у тому, що в ній  

уперше:  

 досліджується концертна діяльність знаного творчого колективу 

– Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України; 

 на ґрунті особистого практичного досвіду роботи в 

досліджуваному колективі обґрунтовано думку про вплив музичного 

мистецтва на емоційний, психологічний, фізичний стан людини, зокрема, в 

зоні АТО/ООС.  

Набуло подальшого розвитку усвідомлення особистих творчих 

досягнень, переживань, пов’язаних з підвищенням власної соціальної 

активності у громадській діяльності. 

Також новизна роботи полягає в оприлюдненні інформації, 

отриманої з інтерв’ю з учасниками ансамблю, їхніх думок щодо 

доцільності проведення концертної діяльності та її впливу.  

Дипломна робота призвана розібратися в непростих лабіринтах 

одного з найскладніших видів музичного впливу на людину та її 

діяльність, яка набирає силу на теренах нашої держави, а також 

застосуванні впливу проведення концертної музикотерапії в зоні АТО 

(нині – ООС) як одного із засобів впливу на емоційний стан людини. 

Хронологічні межі – 50-60-ті роки XX і перша чверть XXI століття, 

що відповідає часу діяльності творчого колективу від його створення до 

сьогодення. 

Теоретичне та практичне значення дипломної роботи. Матеріали, 

подані в дослідженні, та отримані результати можуть використовуватись 

при викладанні циклу предметів музичного спрямування, у їх практичному 

застосуванні у мистецьких вищих навчальних закладах, підготовці робочих 

програм, курсових та магістерських робіт.  



10 
 
 

Практичне значення дослідження полягає у запровадженні нових 

матеріалів у теоретичне мистецтвознавство, а також в історію культури і 

мистецтва; висновки та положення, запропоновані нами, збагачують 

наукове уявлення про вітчизняну музичну культуру в контексті єдності 

мистецьких традицій та інновацій. Вони можуть бути використані у 

процесі підготовки узагальнюючих праць з історії української культури та 

музики, музично-виконавських стилів, а також при підготовці навчальних 

посібників та читання курсів з дисциплін «Українська культура», 

«Культурологія», «Історія музики» й низки супутніх їм спецкурсів. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорювались на Міжнародній дистанційній науково-практичній 

конференції «Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі» 

(14 листопада 2019 р., м. Київ, НАКККіМ). 
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Структура та обсяг дипломної роботи. Відповідно до мети, 

завдань, логіки розкриття означеної теми, дипломне дослідження містить 

вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та літератури, 

додатків. Загальний обсяг дипломної роботи – 87 сторінок, у тому числі: 

основного тексту – 80 сторінок, додатки – 12 сторінок, список 

використаних джерел – 5 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

 

ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

 

1.1. Аналіз естрадного мистецтва: історіографія, методи 

дослідження 

 

Мистецтво естради ХХ століття розвивалося активно й плідно. 

Успішно діяла низка естрадних жанрів, а саме: «мали місце форми 

драматургії, драматичного й вокального мистецтва, музики, хореографії, 

цирку тощо. Типовими для естрадного мистецтва є також жанри музично-

інструментальної п’єси, танцювальний номер, компоненти театру 

(інтермедія, скетч, ревю), цирку (еквілібристика, акробатика, 

жонглювання, номери з дресированими тваринами), оригінальні жанри. 

Популярними видами мистецької творчості, які започаткували сучасну 

естраду, стали віденська оперета, джаз, фольклор народів світу» [11, c. 60]. 

Здійснення наукового дослідження передбачає концентрацію уваги 

не тільки на основних питаннях для розкриття обраної теми, але й розгляд 

побічних фактів, адже повна наукова розвідка можлива лише в комплексі 

всіх її складових. Виклад певних наукових явищ, свідчень, подій 

здійснюється в контексті загальноісторичного процесу  з урахуванням 

загальних та специфічних особливостей досліджуваного питання та 

історичного контексту. Серед використаних методів дослідження варто 

виокремити: культурно-історичний, термінологічний, історичний, 

порівняльно-історичний, біографічний, функціональний, системний, 

діахронічний, аналітичний, аксіологічний та методи аналізу і синтезу. 
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Культурно-історичний метод є найважливішим в системі 

культурологічного знання. Ми розглядали виникнення та розвиток 

сценічної образності в контексті того часу і умов, в яких вона існувала.  

При розгляді історичних аспектів дослідження використовувалися 

історичний, порівняльно-історичний та інші методи.  

Так, історичний метод надав можливість розглянути процеси 

створення, становлення і розвитку Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України і пов’язаних з цими процесами подій в їх 

хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх 

закономірностей, зв’язків і суперечностей. Суперечності сучасного 

культурного процесу в Україні ХХІ ст. вплинули на те, що українська 

культура і нині переживає період свого становлення, переосмислення та 

національного утвердження нових цивілізаційних цінностей, 

модернізаційного і постмодернізаційного структурування. Суперечливі 

тенденції розвитку української культури від початку і протягом практично 

усієї першої чверті ХХІ тисячоліття є характерною ознакою перехідного 

суспільства, в якому ми знаходимося. 

У рамках історичного підходу було застосовано порівняльно-

історичний метод, який полягав в акумулюванні сукупності пізнавальних 

модусів і процедур, що дозволили розкрити спільне і відмінне у різних 

підходах щодо формування сценічної образності протягом певного часу. 

Методи аналізу та синтезу є основними в усіх галузях науки та при 

вивченні будь-якої теми чи проблематики. Аналіз (з грецької – 

розкладання) – «метод пізнання, який дозволяє розчленовувати предмети 

дослідження на складові частини (звичайні елементи об’єкта або його 

властивості і відношення). Аналіз – метод дослідження, який включає 

вивчення предмета за допомогою мисленого або практичного 



13 
 
 

розчленування його на складові елементи (частини об'єкта, його ознаки, 

властивості, відношення). Кожну із виділених частин аналізують окремо у 

межах єдиного цілого». У науковій роботі ми аналізуємо сценічний образ 

як феномен музичного мистецтва, в різних його проявах.   

На противагу аналізу, синтез (з грец. – поєднання, з’єднання, 

складання) є методом, що вивчає об'єкт у його цілісності, єдиному 

взаємозв'язку його частин. Цей метод уможливлює з’єднання окремих 

частини чи сторон об’єкта в єдине ціле. Метод синтезу в наукових 

дослідженнях тісно пов’язаний з методом аналізу, позаяк зумовлює 

поєднання розчленованих у процесі аналізу частин предмета, встановити їх 

взаємозв'язок і вивчити предмет як єдине ціле [21, с. 502]. Таке 

дослідження можливе лише комплексно, без відриву від історичної епохи.  

Методи аналізу і синтезу допомогли нам узагальнити основні позиції 

нашої роботи і зробити відповідні висновки.  

Огляд літератури здійснено на основі методу аналізу.  

Таким чином, спочатку було проаналізовано окремі історичні 

процеси, певні факти, умови формування творчої діяльності в контексті 

музичного мистецтва, потім його розвиток, а вже потім використовували 

метод синтезу – поєднання усього проаналізованого матеріалу та 

створення єдиної картини феномену творчої діяльності Академічного 

ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. 

До загальнонаукової методології необхідно віднести системний 

метод, адже використання цього методу потребує кожний досліджуваний 

об’єкт. Його сутність розгортається у комплексному дослідженні широких 

і складних об’єктів.   

Аналітичний метод спрямований на визначення внутрішніх  

тенденцій і можливостей предмета. Він широко застосовується в усіх 
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науках. Цей метод дав можливість вивчити окремі сторони існування 

феномену творчої діяльності.  

Під час дослідження також нами застосовувалися емпіричні методи 

дослідження, які включали порівняння у процесі встановлення подібності 

або відмінностей в роботі досліджуваного творчого колективу в період 

історичного минулого і сучасного процесу творчої діяльності. Також було 

застосовано знаходження  загального – того, що притаманне різним 

об’єктам. Метод спостереження було використано для цілеспрямованого 

вивчення концертної діяльності у всіх її проявах.  

Необхідними виявилися методи теоретичного дослідження, зокрема 

– припущення, гіпотеза, за допомогою яких було осмислено фактаж 

теоретичного матеріалу та перевірено його підтвердження на практиці. 

Індуктивний метод, що діє на основі знань про частини предмета, що 

досліджується, та зведення їх до єдиного цілого. 

До числа найбільш традиційних способів викладу явищ, факторів, 

подій світової і вітчизняної культури належить діахронічний метод. Ми 

розклали у хронологічній послідовності появу і існування сценічної 

образності. Виклавши усі факти потім ми їх узагальнюємо, аналізуємо, 

оцінюємо. 

Теоретичні дослідження потребують як опису понятійного апарату, 

так і аналізу й уточнення в конкретній галузі науки, тобто детальний або 

загальний розгляд термінів і понять, що їх позначають. Понятійно-

категоріальний апарат у галузі музичного та естрадного мистецтва також  

складається із необхідних елементів, до яких належать терміни, 

визначення, категорії. 

З метою здійснення теоретичного дослідження, ми зверталися до 

термінологічного аналізу. Цей метод передбачав опрацьовування питань 
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щодо історичного аналізу термінів і понять, що вони визначають, 

розроблення та уточнення змісту та величини понять, встановлення між 

ними взаємозв'язку та субординації, місця в понятійному апараті теорії, на 

базі якої формується дослідження.  

Під час вивчення проблеми творчої діяльності та концертно-

сценічної образності як феномену музичного мистецтва, 

використовувалися такі поняття як музично-театральна ейдологія, музична 

естрада, жанр, стиль, конферансьє тощо.  

Незважаючи на поширеність у публікаціях митців поняття «образ 

вистави», в одних авторів він «виступає як еквівалент замислу постановки, 

у других наближається до значення символу, у третіх є синонімом 

художності. Для того, щоб стати теоретичним поняттям, цьому робочому 

терміну явно не вистачає визначеності, однозначності» [29].  

Естрада – сцена, підмостки, на яких проходять виступи виконавців, 

а також видовищне мистецтво, концертна діяльність. Естрада – (мистецтво 

естради) – вид сценічного мистецтва, що поєднує в єдиному кейсі 

(концерті) виступи декількох різножанрових артистів – співаків, 

конферансьє, читців, музикантів, танцюристів, куплетистів, фокусників, 

акробатів та ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 121]. 

Ейдологія – галузь знань, пов'язана з вивченням та аналізом образів 

та їх сутностей. Назва «ейдологія» походить від грецьких слів εὶδος – вид, 

образ і λόγος – слово, вчення.  

Художній образ, на відміну від наукового пізнання, що подається у 

формі абстрактних понять, є особливою формою естетичного освоєння 

світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, цілісність, 

життєвість, конкретність. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Зацікавленість невичерпними скарбами народної творчості, шукання 

нових й збагачення традиційних образно-виражальних прийомів 

позначились у 60-ті роки минулого сторіччя на піднесенні українського 

музичного мистецтва. Основними історичними різновидами української 

естрадної пісні стали «фольклорний» і «шлягерний». 

Музикознавець І. Набок виокремив на основі існуючої класифікації 

жанрів популярної музики такі: «традиційний фольклор, що спирається на 

типові для національної музичної системи засоби виразності та образну 

сферу (кантрі, спірічуелс); стереотипізовані жанри розважальної музики – 

мюзикл, оперета тощо; сфера джазової імпровізації; молодіжні контр- і 

субкультури, у тому числі рок-, панк-музика тощо; сучасна поп-музика як 

результат комерційної трансформації рок-музики» [37]. 

До популярної музики можна віднести ті твори, які постійно «на 

слуху» широких мас населення, незалежно від їх жанрово-стильової 

належності. Це може бути і класична, і народна, і рок-, і джазова 

композиція, тобто така, що інтонаційно легко схоплюється і відтворюється 

вокально. Серед зразків такої музики – пісні з кінофільмів, модні танці, 

романси, народні пісні, військові марші, джазові мелодії, арії з популярних 

опер та оперет, деякі зразки симфонічної музики. 

У теорії Є. Назайкінського започатковано метод системного аналізу 

музичного твору. Його робота «Логіка музичної композиції» робить 

вагомий методологічний внесок у вироблення культурологічної концепції 

феномену музичного жанру. Основну увагу в ній приділено доведенню 

теоретичних положень щодо функціональності основних фаз музичної 

композиції, зокрема образно-смислового, формотворчо-конструктивного і 

психологічного порядку [38]. 
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Український музикознавець Л. Черкашина акцентувала на 

особливостях видів музичного фольклору, включаючи регіональні його 

відмінності. Дослідниця типізувала та класифікувала професійно-

традиційні та жанрові переваги національної музичної естради [63].  

Найголовнішою ознакою популярної музики потрібно назвати 

тенденцію до шлягеризації.  

Походить поняття «шлягер» (нім. – цвях) від жаргону австрійських 

торговців кінця ХХ сторіччя. Вони називали шлягером ті товари, що 

особливо успішно реалізувалися [62, c. 112]. Відзначимо, що багато років 

дослідники «академічного» напряму вважали цей термін атрибутом тільки 

західної поп музики і тому обходили його своєю увагою.  

У книзі Є. Уварової розповідається про становлення і розвиток 

естрадного театру починаючи з першого післяреволюційного часу і до 

1945 року. Розглядається діяльність Теревсата, «Синьої блузи», перших 

мюзик-холів, московського і ленінградського театрів мініатюр, фронтових 

театрів. У створенні репертуару цих театрів брали участь відомі естрадні 

музиканти та співаки Л. Утьосов, В. Хенкін, Жарова та ін. [59]. 

У передвоєнні та воєнні роки набули популярності пісні 

«Утомленное солнце» і «Синий платочек», написані польським 

композитором і піаністом «Голубого джазу» Єжи Петербурзьким. До 

скарбниці тогочасної естради увійшла жартівлива французька пісенька 

«Все хорошо, прекрасная маркиза», яку в російському перекладі 

виконували Л. та Е. Утьосовим. 

До золотого фонду світової естради увійшли твори у виконанні 

Е. Піаф, І. Монтана, Р. Лоретті, Ш. Азнавура, Л. Торрес, незабутні мелодії 

всесвітньо відомих джаз-оркестрів Б. Гудмена, Л. Армстронга, 

Д. Еллінгтона. Варто наголосити на особливостях визнання групи «Бітлз» в 
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СРСР у часи її найбільшої світової популярності – від повного 

замовчування до вибіркової «легалізації» [30].  

Мистецтво естради України у 50-ті роки продовжувало активно й 

плідно розвиватися. Також успішно функціонували естрадні жанри. Серед 

яких драматичне й вокальне мистецтво, музика, хореографія, цирк, форми 

драматургії тощо. У концертах окремі завершені номери об’єднувалися 

конферансом. Великою популярністю в масової аудиторії користувалися 

майстри сатири і гумору Ю. Тимошенко і Є. Березін, А. Райкін, 

М. Миронова, О. Менакер, Р. Зелена, Лев Міров і М. Новицький. 

Зауважимо, що саме народний артист України Єфим Березін (Штепсель) 

став одним із художніх керівників Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. 

Наприкінці 50-х років сформувалося ціле покоління так званих 

«шестидесятників» – письменників, художників, учених, які відкрито 

проголошували свою непримиренність до тоталітарного порядку, 

закликали поважати права людини, порушували у своїй творчості 

злободенні питання та ін. 

Плеяда талановитих українських композиторів-новаторів минулого 

сторіччя, серед яких: М. Скорик, В. Сільвестров, Л. Дичко, І. Іщенко, 

І. Шамо, Л. Грабовський, з’являється на хвилі духовного відродження. 

Дослідник В. Задерацький з цього приводу констатує: «Українська музика 

стала різноманітнішою у стильових проявах, позначилася бурхливим 

оновленням, відкриттям нових перспектив, але одночасної стабілізації 

техніки професійної творчості. Зростав рівень музично-художнього 

мислення» [18, с. 417]. 

Ознаки оновлення торкнулись також виконавського мистецтва. 

Широко відомими стали імена інструменталістів та співаків С. Ріхтера, 
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Е. Гілельса, Д. Ойстраха, Л. Когана, М. Ростроповича, Д. Шафрана, 

Б. Гмирі, І. Паторжинського, Д. Біди, Я. Пухальського та ін. Щоправда, 

прикмети розкріпаченої творчості майстрів концертної естради були не 

такими рельєфними, як у сфері композиції, зважаючи на «непредметну» 

специфіку музично-виконавської мови [1]. 

Наприкінці 50-х рр. з’явилася авторська пісня. «Жанр «авторська 

пісня» передбачає, що слова та музику створює одна й та ж сама людина. 

Відомими творцями авторської пісні стали Ю. Кім, Ю. Візбор та ін. 

Ліричний герой їхніх творів – романтик, мрійник, бродяга з рюкзаком та 

гітарою геолог, турист або будівничий нових міст, що зневажає 

міщанський затишок. Його світ – це гори, тайга, невторовані стежки» [30].  

Жанр самодіяльної авторської пісні яскраво втілив нагальні на той 

час суспільно-мистецькі проблеми, серед яких – вільне висловлювання 

критичних поглядів, власних думок тощо. Зрозуміло, що в умовах 

авторитаризму цей пісенний рух став провісником кардинальних 

культурних змін. 

У середині 60-х років набула активного розвитку самодіяльна пісня. 

Самодіяльна пісня позначилася сповідальними мотивами, простодушної 

сентиментальності. Налаштованість авторів-виконавців самодіяльної пісні 

на романтично-сентиментальну хвилю поєднувалась в їхній творчості з 

фабульною суб’єктивністю, що було узято з особисто пережитого й 

випробуваного в житті.  

Студентсько-туристська пісня супроводжувалась характерним 

набором слів (іспити, сесії. лекції, рюкзаки, намети, стоптані стежки тощо). 

Ліричний герой пісень Ю. Кукіна, А. Якушевої, В. Кіма, Н. Матвєєвої 

прямував «за туманом и за запахом тайги», у романтичний «Расчудесный 

край Миссури» та в інші екзотичні місцевості [30].  
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Самодіяльні пісні зазначеної доби не позбавлені наївного оптимізму, 

але не торкаються соціальної проблематики. Негласним корифеєм на 

ранній стадії громадянського пісенного жанру став Ю. Візбор. який 

закликав відгородитися «іншою далечінню» від підлості й жорстокості 

повсякденного життя, піти у світ туристської романтики. 

Б. Окуджава наголошував: «В естрадній пісні домінують музика і 

ритм, тоді як в авторській – поезія, а музика її лише супроводжує» [39, 

с. 8]. Авторська пісня набирала популярності особливо у молодіжному та 

підлітковому середовищі, еволюціонувавши до рівня міського романсу і 

таким чином утворивши альтернативу популярній естрадній пісні. 

Українську естрадну творчість 50-60-х років неможливо розглядати у 

відриві від загальносоюзної. По-перше, їх об’єднувала спільність 

ідеологічних завдань. По-друге, на певному етапі своєї творчості 

«національні» виконавці переставали бути представниками тільки своєї 

республіки і виступали як «радянські» – наприклад, Г. Отс, К. Шульженко 

та ін. Тому, досліджуючи стилістичний розвиток жанру естрадної пісні в 

Україні 50-60-х рр., не можна оминути увагою основні віхи розвитку 

радянської естради.   

На 50-ті роки припадає початок зростання різноманіття форм 

музично-вокальних жанрів радянської естради, що позначилося на появі 

нового явища, яке було названо вокально-інструментальні ансамблі (ВІА). 

В цей період доволі багато естрадних колективів зверталися до 

використання в своїй творчості народної пісні та її інтерпретування, 

популяризування , вироблення на основі народної пісні свого власного 

виконавського почерку. 

Були театралізовані завжди ліричні і мажорні лірико-цивільні й 

інтимні пісні, репрезентовані талановитими співаками Л. Утьосовим, 
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К. Шульженко, М. Бернесом та ін., а також артистами драматичного театру 

і кіно Л. Орловою, Л. Гриценко. 

Після перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 

з’явилося багато пісень громадянського змісту. «Гімн демократичної 

молоді», створений О. Новиковим у 1947 році, набув широкої 

популярності в усьому світі. Урочисто-пафосною забарвленістю позначені 

«Гімн міжнародної спілки студентів» В. Мураделі і Л. Ошаніна, «Ми за 

мир» С. Тулікова й багато інших. Яскравим зразком святкової застільної 

масової пісні правомірно вважати «Заздравную» І. Дунаєвського й С. Каца. 

Вдалим продовженням традицій жанру «дорожньої» пісні стали «Пути-

дороги» І. Дунаєвського й «Поезд мчится все быстрее» Т. Хреннікова [27]. 

Саме в цей період розпочав свою творчу діяльність Академічний 

ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України, включивши до свого 

репертуару сповнені даниною пам’яті полеглих у Вітчизняній війні й 

надією на краще майбутнє народу пісні О. Новикова й Л. Ошаніна 

«Дороги», цикл В.Соловйова-Сєдого й О. Фатьянова «Сказ о солдате» 

(пісня цього циклу «Где же вы теперь, друзья-однополчане» стала 

виконавським шедевром К. Шульженко).  

Значною популярністю у найрізноманітніших верств населення 

користуються пісенні мініатюри Б. Мокроусова: «Я за реченьку гляжу» 

(сл. Л. Строганова і В. Маркова), «Костры горят далекие» (сл. І. Шамова), 

«Сормовская-лирическая» (сл. Є. Долматовського). Його «Одинокая 

гармонь» є справжнім композиторським одкровенням [30]. 

Відкриттю Міжнародного фестивалю молоді і студентів у Москві 

(1957 р.) було присвячено витончено ліричні «Подмосковные вечера» 

В. Соловйова-Сєдого (сл. М. Матусовського). Почуття у цій пісні 

розкривається по-справжньому проникливо, слова вимовляються 
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неквапливо й підкреслено дбайливо: герой твору неначе боїться розбудити 

навколишню тишу, порушити зачарування підмосковних літніх вечорів. 

Серед кращих пісенних творів 50-х- 60-х рр. виокремлюють також «Песню 

о тревожной молодости» А. Пахмутової (сл. Л. Ошаніна), «Бухенвальдский 

набат» В. Мураделі (сл. А.Соболєва), «Течет Волга» М. Фрадкіна (сл. Л. 

Ошаніна), «Пусть всегда будет солнце» А. Островського (сл. Л. Ошаніна) 

та багато інших. Всенародно шанованими стали імена й інших радянських 

композиторів: М. Таривердієва, А. Петрова, Я. Френзеля, 

Н. Богословського, а також естрадних виконавців: В. Трошина, Л. Зикіної, 

Л. Костриці, Т. Міансарової, Л. Барашкова, М. Кристалінскої, Е. П’єхи, 

Й. Кобзона [27].  

У 1967 році відбувся перший Всесоюзний фестиваль радянської 

пісні, ініційований Л. Утьосовим, К. Шульженко, Л. Руслановою й 

М. Бернесом. Фестиваль репрезентував багатьох талановитих молодих 

співаків. На естраду прийшла молодь, яка володіє чудовими вокальними 

даними й артистизмом «театру пісні». Оперні та естрадні співаки старшого 

покоління передавали молоді у спадок яскравість вокальної побудови 

сценічних образів й оригінальну співацьку інтерпретацію пісні.  

Л. Утьосов, основоположник радянського «театру пісні» (1895-1982), 

одним з перших запропонував акторську інтерпретацію зазначеного 

музичного жанру. Заснувавши перший у Радянському Союзі теа-джаз, 

Л.Утьосов зруйнував традиційну статику оркестру, навчивши солістів та 

музикантів конструювати самобутню сценічну виставу. Прагнучи 

продемонструвати властиву кожній пісні особливість, він підпорядкував 

свої пісенні спектаклі розв’язанню сучасних суспільних проблем.  

У післявоєнний період Л. Утьосов продовжує співати свої «пісні 

серця», звертаючись до простої людини й роблячи сюжетом своїх пісенних 
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спектаклів усе розмаїття її буднів. Пісенні твори в його виконанні («Мой 

Ленинград», «Моя Москва», «Дорогие мои москвичи») з сердечною 

теплотою сприймалися його сучасниками [16]. 

Значну частину свого життя митець присвятив театралізації джазу. 

Фахові критики ще в 30-і роки зауважували, що «Теа-джаз» Утьосова - це 

своєрідний музичний театр мініатюр, набагато ближчий до театральних 

явищ століття, аніж до «естрадно-симфонічних оркестрів». Л.Утьосов 

особисто будував свій репертуар. Він не співав «чужих» пісень, володіючи 

власною «драматургією»: недарма проспівані ним пісні люди пам’ятають 

саме як «пісні Утьосова» [30].  

Володіння майстерністю виконання джазової музики було для 

радянських музикантів певною мірою не традиційним. Якщо врахувати, 

що цей жанр не був типовим для СРСР ментально. Тому виконавці мали 

навчатися мистецтву імпровізації, починаючи з елементарних фраз, 

мотивів, акордів. Потім слід було переходити до ансамблевого виконання, 

оркестрового [10, c. 59]. Термін «пісенний джаз», запропонований 

Л. Утьосовим у 1939 р., відображав специфіку концертів за участю 

джазових оркестрів.  

Тема повернення до мирного, щасливого життя з другої половини 

40-х років активно утверджувалася у пісенному репертуарі джазових 

колективів. Зокрема, популярними у виконанні джазового оркестру 

Л. Утьосова стали пісні «Нет, не забудет солдат» (муз.М.Табачнікова, 

сл. Я. Зіскінда), «Вернулся я на Родину» (муз. М. Фрадкіна, сл. 

М. Матусовського), «Я – демобилизованный» (муз. А. Островського, сл. 

М. Фрадкіна), «Сторонка родная» (муз. А. Островського, сл. 

С. Михалкова), «Солдатский вальс» (муз. Н. Богословського, сл. 

В. Диховичного), вальс «Дунайские волны» з новим текстом 
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Є. Долматовського. Великою популярністю користувалися пісні «Дорогие 

мои москвичи» (муз. І. Дунаєвського, сл. В. Маса й М. Червінського), 

«Песня московского извозчика» (муз. М. Богословського, сл. 

Я. Родіонова). У джазовій обробці виконувалися навіть офіційно-парадні 

твори: «Красная площадь» (Дм. Покрасс, сл. О. Софронова), «Россия» (сл. 

В. Лебедєва-Кумача). Набуття оркестром Л. Утьосова статусу Державного 

естрадного оркестру РРФСР свідчило про визнання заслуг колективу на 

найвищому рівні [16].  

Відповідно до вимог тогочасного міжнародного становища СРСР у 

програмах утьосівського оркестру 1951-1952 рр. значне місце займали 

зразки політичної сатири. Зокрема, «Пісню про блоху» М. Мусоргського 

виконавці змушені були презентувати з іншим текстом, де йшлося про 

підготовку світового імперіалізму до бактеріологічної війни. Серед 

гумористичних творів великий успіх мали куплети Шельменка-денщика 

«Не кажи гоп» та його романс «Любов – не галушка» (муз М. Бака, сл. 

Ц. Солодаря та Л. Утьосова). 

Актуальністю відзначалася яскрава концертна програма 1956 р. 

«Тільки для друзів», де половину відділення займав монтаж з музичних 

номерів та пісень під назвою «За три вісімдесят навколо Європи» (слова 

Я. Зіскінда). У цьому своєрідному попурі звучали музичні твори країн, які 

відвідував уявний мандрівник. Фінальним номером була пісня 

М. Табачникова «У Чорного моря», що знаменувала повернення на 

Батьківщину.  

Однією з провідних солісток радянської естради була К. Шульженко 

(1906, м. Харків – 1984). Її виконавське мистецтво розкривало перед 

слухачами шляхетність і душевне багатство простої людини, виховувало 

патріотизм і усвідомлення себе частиною народу. Про успіх її концертів 
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для найширшої глядацької аудиторії свідчать чимало публікацій у 

тогочасній пресі. 

Процес становлення і розвитку цієї яскравої творчої індивідуальності 

радянської естрадної жанрової пісні в історичному контексті простежено у 

книзі І. Василініної «Клавдія Шульженко» [6]. Автор книги зазначає, що 

заслуга К. Шульженко, її унікальність в історії радянської естради 

полягають передусім у тому, що вона, в числі небагатьох співаків зі 

світовими іменами, створила на естраді своєрідний театр пісні. 

Основними, яскраво характерними рисами її виконавської манери були 

пильна увага до якості репертуару, своєрідний вокал та пластика рухів, що 

так приваблювали тисячі глядачів і слухачів, які знаходили в її мистецтві, 

кожен для себе, щось особливо близьке й рідне [65]. У неї було багато 

послідовників, серед яких, зокрема, такі яскраві творчі особистості, як 

Е. П’єха, М. Кристалінська, Р. Караклаїч та ін.  

Творчістю надзвичайно оригінального співака, поета і композитора 

Олександра Вертинського (1889, м. Київ – 1957) захоплювалися сотні 

тисяч глядачів усього світу, де тільки йому доводилося бувати. Його 

витончена, парадоксально образна поезія відтворювала красу і трагізм 

буття в усьому його різноманітті. Будучи, по суті, самоуком, Вертинський 

став визнаним майстром сценічної пісні. Він сміливо використовував 

широкий арсенал поетичних засобів: алітерацію, напруженість та 

вишуканість ритму, багатство поетичного слова, цезур і пластичних 

жестів. Поєднання його віршів з музикою – особливо вражаючий приклад 

дивовижної органічності синтезу слова, мелодії та акомпанементу. Пісні 

О. Вертинського назавжди залишаться взірцем інтелігентності й 

аристократизму в пісенно-сценічному мистецтві [16].  
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Індивідуальність артиста була настільки сильною і цілісною, що 

практично нікому з представників наступних поколінь не вдалося 

відтворити його репертуар так, як він звучав у виконанні Майстра. І це при 

тому, що його репертуар був надзвичайно великим і різноманітним: 

передусім незліченна кількість романсів і пісень на власні вірші («Танго» 

«Магнолия», «Чужие города», «Прощальный ужин», «Мадам», «уже 

падают листья», «Доченьки» та ін.), а також романси на вірші О. Блока 

(«Буйный ветер играет терновником»), А. Ахматової («Темнеет дорога 

приморского сада», й «Сероглазый король»), С. Єсеніна («В том краю, где 

желтая крапива»), І. Анненського та Г. Іванова, циганські романси 

(«Дорогой длинною», «Ах, душа моя, мы с тобою не пара») та багато ін.  

Усенародною любов’ю користувалася творчість М. Бернеса. Він став 

відомим спершу як виконавець пісень з кінофільмів, а надалі до його 

репертуару увійшли понад 100 пісень «золотого фонду» радянської 

естради.  

Особливо прихильно сприймали в його виконанні такі твори, як 

«Темная ночь», «Шаланды полные кефали...» (Н. Богословського), «Я 

люблю тебя, жизнь», «Если бы парни всей земли» (В. Соловйова-Седого – 

Е. Долматовського), «Журавли» (муз. Я. Френзеля, сл. Р.Гамзатова, перекл. 

М. Гребньова), «С чего начинается родина?» (В. Баснера – 

М. Матусовського) та багато інших. 

Виконавській манері М. Бернеса були властиві стриманість, 

інтелігентність, зовнішня простота і водночас глибина проникнення у 

внутрішній зміст твору, передача його без надмірної афектації. 

Характерним речитативом, дещо глухуватим, часом нестійким тембром 

голосу, артист умів точно передати й метафорично узагальнити зміст пісні. 

Особливо багатим засобом виразності у його виконанні були паузи, 
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цезури. «М. Бернес, – згадує М. Рєзнікович, художній керівник Київського 

російського драматичного театру ім. Лесі Українки, – був геніальним 

актором. Він володів особливим мистецтвом – співати з душею. У кожній 

його пісні була думка, чудова мелодія. Це, на жаль, нині на естраді 

практично втрачене, й від цього трохи сумно» [43, с. 5]. 

Талановита співачка М. Кристалінська на початку 60-х років стала 

відомою завдяки виконанню пісень «Текстильный городок» Я. Френкеля й 

«Письмо на Усть-Илим» О. Пахмутової. Властиві їй були у виконанні 

життєва правда, щирість і невимушеність, тонке розуміння авторської 

стилістики.  

На зразках української національної музичної культури виховувався 

відомий оперний та естрадний співак, народний артист Радянського Союзу 

(1968) Ю. Гуляєв (1930-1986). Упродовж свого творчого шляху він 

працював у Свердловському театрі опери і балету, згодом – Донецького 

театру опери і балету, а з 1960 по 1974 рр. – Київського академічного 

театру опери і балету імені Т.Шевченка, який славиться не лише 

дивовижними голосами, але й високою сценічною культурою [16].  

Ю. Гуляєв блискуче виконував численні баритональні партії 

оперного репертуару: М. Щорса («Щорс» Б. Лятошинського), Султана 

(«Запорожець за Дунаєм» С. Гуляка-Артемівського), Ліснтранта («В бурю» 

Хренникова), Фігаро («Севільський цирульник» Дж. Россіні), Ренато 

(«Бал-маскарад» Дж. Верді) та ін. Здобувши всесоюзну популярність, він 

виконував такі романтично піднесені пісні О. Пахмутової, як «Висота» 

(«Обіймаючи небо») та «Ніжність». Через український репертуар співак 

глибоко засвоїв українську мову та особливості українського мелосу, 

осягнув український національний характер. Він майстерно виконував 
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народні пісні («Дивлюсь я на небо»), твори видатного українського 

композитора І. Шамо.  

У Ю. Гуляєва був красивий «оксамитовий» лірико-драматичний 

баритон, висока мобільність голосу, досконала співацька техніка, рівність 

звучання голосової мелодії на всіх регістрах. Також він виконував на 

естраді власні пісні, написані здебільшого у традиціях російського та 

українського романсу і народного мелосу.  

Пісенна виконавська майстерність Г. Отса стала знаковим явищем в 

історії радянської легкої музики. Протягом своєї творчої життєдіяльності 

митець виконав понад 500 пісень, демонструючи на естраді виразність та 

щирість почуттів, яскраву індивідуальну манеру виконання. «Вечір на 

рейді», «Солов’ї» В. Соловйова-Сєдого та ін. «З чого починається 

Батьківщина» В. Баснера, «Я люблю тебе, життя» й «Чи хочуть росіяни 

війни?» Е. Колмановського в інтерпретації Г. Отса набули високої 

громадянської значущості [26]. 

 

1.2. Формування естрадного мистецтва в соціокультурному 

просторі XX – ХХІ ст. 

 

Естрадне мистецтво, популярна пісня з 60-х років минулого сторіччя 

зазнавали стрімких трансформацій. У повсякденній виконавській практиці 

все більше застосовувалися новітні прийоми і стилі. Так, усе активніше 

використовувалася техніка джазового та рокового аранжування, залучався 

невичерпний потенціал електронних інструментів, які стрімко почали 

входити у музичний оборот. Усе більше радянських композиторів 

«академічного» виховання цікавилися масовою естрадою, оскільки вона 

давала можливість швидко здобути популярність.  
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Формування сучасного вокально-ансамблевого стилю 

супроводжувалося цікавими експериментами у звучанні та формотворенні. 

Це стосувалося творчості естрадних колективів практично всіх союзних 

республік – азербайджанського «Гая», української «Мрії», естонського 

«Лайне» та ін. і свідчило про тісний взаємовплив національних культур за 

збереження їх характерних особливостей. 

Саме 50-60-ті роки стали періодом становлення української 

естрадної пісні, яка в ракурсі своєї специфіки довела життєздатність 

народнопісенних традицій. Розвиток цього пісенного жанру пов’язаний з 

появою численних професіональних та аматорських ВІА – виконавців 

комсомольсько-молодіжних та естрадно-ліричних пісень. Для цього 

періоду стало характерним збагачення репертуару малих вокальних форм –

дуетів, тріо, квартетів. Активне використання композиторських новацій і 

стилістичних пошуків істотно розширився жанр естрадної пісні, набуло 

поширення використання типових ритмічних, мелодичних, ладових 

народнопісенних інтонацій у творах не тільки популярного, а й 

академічного жанру. 

Змінювалися сфери побутування естрадної пісні, що несло 

оновлення духовно-практичного спрямування масового пісенного жанру 

(термінологія А. Сохора), його прикладних функцій (розважальної, 

обрядової та декоративної). Пісенне мистецтво того часу відрізняється 

почуттєво-особистісним, індивідуальним виразом у багатомільйонній 

аудиторії радіослухачів і телеглядачів. Це вимагало високого 

професіоналізму композиторів і щирості виконавців.  

Феноменом формування жанру української естрадної пісні стали 

повоєнні роки. З середини 50-х років набули популярності твори 

українських композиторів, серед яких, зокрема: брати П. і Г Майборода, 

І. Шамо, А. Кос-Анатольський, С. Сабадаш. Всі ми до нині знаємо і 

залюбки співаємо «Київський вальс», «Рушник» П. Майбороди, «Зоряна 
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ніч», «Ой ти, дівчино», «Гуцулка Ксеня» А. Кос-Анатольського та багато 

інших пісень, які вирізняє висока мелодійність, простота будови, глибокий 

ліризм, легкого запам’ятовування. Ці якості сприяли еволюції цих пісень 

до народності, адже мали характерні ознаки саме народної пісні. 

На межі 50-60-х років ХХ ст. розпочався новий етап формування 

естрадного пісенного репертуару. Тому цей період розвитку представлений 

у роботах науковців із акцентом на змінах у жанровій насиченості, 

функціональних особливостях, й нових виконавських засобах.  

Масовізації української естрадної пісні сприяли розвиток 

телебачення, удосконалення звукозаписуючої та звуковідтворюючої 

техніки, поява електромузичних інструментів. Усе зазначене сприяло 

виникненню численних вокально-інструментальних ансамблів – 

прикметної ознаки  нової доби в розвиткові  музичного мистецтва.  

А творчість українських композиторів 60-х р. збагатилася новими 

жанрами рок та поп-музики. Музичне життя України 60-х років 

активізувалося діяльністю концертних закладів і організацій, збільшенням 

кількості теле- і радіопередач, зростанням обсягів популяризації 

авторських і тематичних пісенних збірок. 

Розвитку української естради сприяла поява популярних пісень 

композиторів П. Майбороди, І. Шамо, О. Білаша,С. Сабадаша, І. Поклада, 

А. Горчинського. Їхні пісні позначилися мелодійністю народної пісні, 

простотою побудови, але одночасно глибоким ліризмом. 

У 50-60-х р. розвиток вітчизняної естрадної пісні відбувався у річищі 

дотримання традицій класичного романсу, вальсу, оперети на основі 

народного мелосу. Знані естрадні виконавці того часу – Д. Гнатюк, 

М. Кондратюк, Ю. Гуляєв, К. Огнєвий, Д. Петриненко, А. Мокренко, 

О. Таранець, Л. Остапенко та ін. – мали, як правило, академічну освіту та 

досвід оперної практики [2]. Серед популярних в Україні пісень того 

періоду майже половина з них були піснями з кінофільмів. 
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З початку 60-х рр. естрадно-пісенне мистецтво України збагатили 

В. Михайлюк. С. Сабадаш, В. Верменич, Я. Цегляр, О. Сандлер, О. Білаш, 

І. Поклад, І. Шамо, Б Буєвський, І. Вербицький. Їхній пісенний доробок 

набув значної популярності у любителів сучасної музики. Пісні зазначених 

авторів сприймалися як народні завдяки глибокому ліризмові, 

задушевності й простоті побудови пісні. Найулюбленішими були 

«Черемшина» В.Михайлюка, «Червоні маки» Р. Савицького, «Марічка» 

С. Сабадаша, «Чорнобривці» В. Верменича, «Галичанка» Я. Цегляра [30].  

Музично-поетичними символами міста Києва стали відомі кожному 

українцю і не тільки пісенні шедеври «Київський вальс» П. Майбороди й 

А. Малишка та «Києве мій» І. Шамо – Д. Луценка. Глибина патріотичних 

почуттів висловлюється в ліричних масових піснях громадянського 

спрямування. В їх образно-емоційному складі набувають вагомості 

пейзажні мотиви – оспівування гірських круч, квітучого саду, неосяжних 

ланів, річок тощо.  

До скарбниці української ліричної пісні належать такі широко відомі 

твори, як «Кохання моє» Б. Буєвського (вірші А. Малишка) і «Летять, ніби 

чайки» Ю. Рожавської (вірші Л. Реви), «Кохана» І.Поклада (вірші І. 

Бараха) й «Каштани Києва» О. Сандлера (вірші В. Брагіна та І. Фінка), 

пісні самодіяльного композитора С. Сабадаша – «Марічка» (вірші 

М. Ткача), «Очі волошкові» (вірші А. Драгомирецького) й «Пісня з 

полонини» (вірші О. Пономаренка) та ін. 

Вагомий внесок в українську пісенну культуру зробив Михайло Ткач 

– критик, поет, кінодраматург, автор збірок: «Йдемо на верховини», «На 

перевалі», «Житній вінок», «На смерекових вітрах», «Пристрасть», 

«Повернення», «Крок за обрій», «Небо твоїх очей». Створена ним та 

композитором Степаном Сабадашем пісня «Марічка» й нині залишається 

сучасною, близькою та зрозумілою широким масам українців. Першими 

виконали цю пісню квартет Чернівецького університету та 
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Чехословацький військовий ансамбль пісні й танцю. У виконанні оперного 

співака Дмитра Гнатюка пісня стала несамовито популярною як в Україні, 

так і за її межами, а також у США та Канаді – настільки популярною, що 

стала вважатися народною [16]. 

Стилістика «Марічки» провіщала новий напрям української музичної 

лірики, що набув потужного розквіту в таких шедеврах, як «Два кольори», 

«Пісня про рушник», «Ясени», «Білий сніг на зеленому листі». Окрім 

«Марічки» С. Сабадаш створив пісні, які стали окрасою репертуару 

найпопулярніших співаків найвищого класу: «Пісня з полонини», «Очі 

волошкові», «Вишні» та ін., які стали справді всенародними, 

популяризуючись засобами радіо й телебачення СРСР [7].  

У зазначений період розпочалася творча кар’єра талановитих 

вітчизняних оперних співаків: Д. Гнатюка, Ю. Гуляєва, А. Кочерги, 

З. Гайдай, а дещо пізніше – К. Огнєвого, Д. Петриненко, А. Мокренка та ін. 

Саме завдячуючи виконавській майстерності зазначених майстрів, набула 

високої популярності українська естрадна пісня.  

Поет-пісняр О. Вратарьов згадує: «Народний артист СРСР, України 

К. Огнєвой блискуче співав «чисту естраду», що для оперного співака – 

велика рідкість: зовсім інша манера співу, інша подача звуку, вміння 

працювати з мікрофоном, вміння за три хвилини створити образ, зіграти 

невеличку п’єсу. У Києві з оперних співаків по-справжньому це вміли 

лише Юрій Гуляєв і Костянтин Огнєвой» [8, c. 14-15]. 

У творчому становленні О. Білаша, яке відбулося на початку 60-х 

років велику роль зіграло використання в пісенних творах образно-мовної 

стилістики масової ліричної пісні класичного російського й українського 

фольклорно-побутового романсу. Зокрема, в концертному репертуарі 

багатьох виконавців того часу завжди були присутні його ліричні твори 

«Ясени» на вірші М. Ткача, «Впали роси на покоси» й «Лелеченьки» на 

вірші Д. Павличка, «Цвітуть осінні тихі небеса» на вірші А. Малишка, 



33 
 
 

інші. Творча манера композитора сформувалася на ґрунті 

народнопісенного мелосу. Тому їй притаманна своєрідна теплота 

мелодики, щирість музичних образів. Так, у пісні «Два кольори» на вірші 

Д. Павличка неквапливість мелодичного висловлювання тяжіє до 

елегійності, а типово романсові мотиви чергуються з майже 

речитативними, що підкреслює філософічність твору. Схвильоване, 

пристрасне ліричне переживання у відповідності з образно-змістовим 

навантаженням вірша набуває узагальненого звучання. У цій пісні 

зосереджено стільки філософської глибини, хоча спокійна мелодія з 

перших акордів позбавлена внутрішньої інтонаційної напруги. 

Сучасні композитори найчастіше звертаються до жанру веснянок, що 

здавна втілюють народні уявлення про одвічну, невмирущу, красу 

природи, молодості та кохання «Понеси мене, весно» Б. Буєвського на 

вірші В. Бровченка, «Веснянка» О. Білаша на вірші Д. Павличка, 

«Веснянка» Є. Козака на вірші Р.Братуня, й однойменні твори Є. Зубцова 

на вірші В. Сосюри, К. Мяскова на вірші Д. Павличка, «Співанка-

веснянка» І. Шамо на вірші В. Куринського). Одухотворена пейзажність, 

підсилена емоційним забарвленням музично-поетичного образу, сприяє 

колористичному збагаченню за допомогою ладогармонічних та фактурних 

прийомів, найтонших динамічних нюансів. 

Важливим моментом у пісенній творчості продовжує залишатися 

мелодика вальсу – одного з найпоширеніших побутових музичних жанрів. 

У ритміці останнього композитори досягають насичених відтінків лірико-

поетичної виразності («Новорічний» та «Мрійливий» вальси М. Жербіна 

на вірші М. Гірника і Л. Ковальчука, «Прощальний вальс» К. Мяскова на 

вірші Л. Реви, «Святковий вальс» І. Шамо на вірші Л. Ковальчука, пісні 

П. Майбороди «Дніпровські хвилі» на вірші Т. Масенка, «Студентський 

вальс» й «Пісня про вчительку» на вірші А. Малишка). Суто концертні 

варіанти вальсу – колоратурний солоспів «Весняний Київ» Є. Зубцова на 
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вірші М.Сингаївського, «Пісня про щастя» Я. Цегляра на вірші Л. Реви, 

«Київ – ти моє свято» О. Білаша на вірші Б. Олійника та ін. Цим творам 

властива витонченість оркестровки, віртуозність вокальної партії [30].  

Відчутно розширились обсяги використання хорових, частіше 

жіночих і дитячих вокалізів, які, створюючи ритміко-колористичне тло для 

партії соліста, посилюють емоційну виразність творів усіх жанрових 

пластів. 

Стилістичне збагачення пісенного жанру відбулося також завдяки 

появі великої кількості творів жартівливого, гумористичного характеру з 

притаманними їм ігровою сюжетністю, дотепністю змісту, опорою на 

побутові народні жанри (польку, частівку, коломийку). Ці характеристики 

надавали пісенним образам музичних творів типовості у поєднанні з 

яскравою колористичністю. Така образна поетика спостерігається в піснях 

О. Білаша – «Допарубкувався» (вірші Т. Коломієць) й «Треба йти до осені» 

(вірші С. Пушика), «Кучері замучили» О. Сандлера (вірші М. Сома), «Ой, 

не моргайте, дівчата» Є. Козака (вірші О. Новицького), «Подружки» 

М. Жербіна (вірші М. Сингаївського), «Хмільна» й «Галька» Я. Цегляра 

(вірші О. Марунич) [16]. 

На жанрі естрадної пісні позначилась загальна тенденція 

нетрадиційного ужитку розкішного фольклорного багатства. Відтворюючи 

не окремі ознаки народної пісенності, а глибинну суть її образної мови, 

структури, природи, композитори здійснювали пошук нових виражальних 

засобів для виконування завдань музично-фольклорного мислення.  

Тут варто згадати плеяду відомих самодіяльних авторів, серед яких: 

В. Івасюк, Л. Дутковський, А. Пашкевич, С. Сабадаш. 

У сфері синтезування фольклору західноукраїнського регіону на 

увагу заслуговують творчі пошуки в створенні української масової пісні 

львівських композиторів. Приміром, у солоспіві «Затрембітай мені, 

вівчарику» А. Кос-Анатольського на вірші Л. Забашти вступний картинно-
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мрійливий епізод побудований на мелодичному розспіві 

інструментального типу, ладова забарвленість, ритмічна змінність й 

колористичні прийоми якого відбивають специфіку гуцульської народної 

мелодики. Наступний же – рухливий, енергійний епізод – асоціюється з 

молодіжною радянською піснею-маршем. 

Збільшення інтересу українських композиторів до гуцульського 

фольклору сприяло створенню в 60-х роках відомих і улюблених до нині 

пісень «Зелен клен», «Тиха вода», «Дикі гуси» І. Поклада (вірші 

Ю. Рибчинського), «Карпати» М.Скорика (вірші М. Петренка), «Веснянка» 

й «Сонце в долонях» В. Філіпенка (вірші М. Сингаївського). 

Західноукраїнські пісенно-танцювальні інтонації втілено у творах 

В. Івасюка (на власні вірші) «Червона рута» і «Водограй». 

Паралельно продовжували розвиватися традиції самодіяльного 

домашнього ліричного музикування, спорідненого з фольклорними 

джерелами, що підтверджується піснями тих років, написаними А. Кос-

Анатольським, П. Майбородою, І. Шамо, О. Білашем, І. Покладом, 

С. Сабадашем, В. Михайлюком та ін. Серед них естрадною класикою 

назавжди залишаться «Осіннє золото» Ігоря Шамо, «Червона троянда» 

А. Горчинського. «Роль цих пісенних перлин у розвитку української 

національної пісенної естради є надзвичайно важливою» [19 , c. 2].  

Отже, завдяки саме цим пісенним перлинам українська естрада стала 

вельми популярною в Україні й отримала справжнє міжнародне визнання.  

Деякі пісні українських композиторів мали виразний естрадний 

характер. Втім, за мелодійністю, гармонічністю, ритмікою, ладовим 

забарвленням вони були максимально наближені до українського 

музичного фольклору. Серед таких пісень варто зазначити: «Чарівна 

скрипка», «Вишні», «Дикі гуси» І. Поклада; «Червона троянда» 

А. Горчинського; «Ясени», «Два кольори», «Цвітуть осінні тихі небеса» 

О. Білаша; «На долині туман» Б. Буєвського.  
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Й, нарешті, ще одна група естрадних пісень 60-х років, для якої 

характерна прихованість зв’язків із фольклором: «Сум Афродіти» 

Б. Буєвсьюго, й «Глаза на песке» І. Поклада та ін. Підкреслено 

романтичний, навіть дещо фантастичний зміст потребував ускладнених 

засобів виразності, що спричинило певне дистанціювання від музичного 

фольклору, за винятком запозичення ритмічних побудов українських 

танців (особливо карпатських) й окремих мелодико-гармонійних зворотів 

(збільшені секунди та кварти).  

Водночас естрадна пісня в Україні, представлена творчістю 

П. Майбороди, І. Шамо, О. Білаша, І. Карабиця, Б. Буєвського та ін., 

розвивалась паралельно з музикою. Перші українські біт-групи по-

аматорськи інтерпретували відповідні західні естрадно-пісенні зразки, 

удосконалюючи свою професійну майстерність. Група «Березень» 

намагалася сполучати модерні біг-ритми біг-музики з поезією 

Т. Г. Шевченка.  

Поступово естрадне музикотворення збагатилося джазовою 

імпровізацією.  

У 1962 р. у Києві було створено перший український джаз-клуб. 

Пізніше його адепти з’явилися в Одесі, Харкові, Донецьку. Серед вдалих 

пошуків митців на ниві української джазової музики заслуговує на увагу 

творчість саксофоніста О. Шаповала, автора імпровізації твору 

«Кобзарська дума». Великою популярністю у молоді користувався також 

молодіжний рок. Клуб «МК-62» на чолі з Г. Махном успішно 

репрезентував джаз-рок – стиль, що виник на засадах синтезу джазу й рок-

музики. 

Свідченням професійного становлення біг-біту в Україні стало 

проведення 1967 р. у Києві міського конкурсу майстрів цього музичного 

стилю, в якому взяли участь 12 колективів. На конкурсі виконувалися пісні 

українською та англійською мовою, а також авторські твори. На 
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Всесоюзному конкурсі біг-біту у Москві (березень 1968 р. квінтетом Петра 

Полухіна було суспільно репрезентовано український симфо-рок [52, 

c. 11].  

Істинно народними стали ліричні пісні І. Поклада. В якості 

засновника ансамблю «Мрія», провідною солісткою якого була Ніна 

Матвієнко, композитор, дав цій талановитій співачці «путівку в життя» 

своєю піснею на слова Ю. Рибчинського «Дикі гуси» у 1971 р., отримавши 

справжнє народне і міжнародне визнання.  

Таким чином, перспективи розвитку української естрадної пісні в 

ХХ ст. були визначені особливостями, які розверталися у поєднанні 

прийомів народного традиційного виконавства з деякими елементами 

західної масової музичної культури та виникненні на цій основі нових 

естрадних жанрів. Також суттєвим став вплив масової естради на творчість 

композиторів академічного напряму, що зумовило жанрову 

переорієнтацію. Це кардинально вплинуло на інтонаційний характер та 

образну сферу української естрадної пісні минулого століття, означило 

умови формування вокально-ансамблевого стилю в естраді того періоду, 

проклавши своєрідну браму між століттями в естрадному мистецтві.  

Зближення масової естради з творчістю «академічних» композиторів 

сприяло появі нових музично-виконавських жанрів та формуванню 

сучасного вокально-ансамблевого стилю. Формування вокально-

ансамблевого стилю супроводжувалося цікавими експериментами у 

звучанні та формотворенні, що продовжує свій пошук уже в ХХІ столітті.  
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РОЗДІЛ 2 

 

АКАДЕМІЧНИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТОРУ ХХ – ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Історична довідка створення колективу 

 

Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України 

відсвяткував своє 75-річчя два роки тому, у 2018 році. 

Його створення було відзначене тим, що народився колектив відразу 

після звільнення міста Києва в роки Великої Вітчизняної війни 

10 листопада 1943 року і сьогодні колектив налічує понад 100 осіб. 

Першим начальником Ансамблю пісні й танцю було призначено 

майора Госачинського Сергія Сергійовича, художнім керівником – Рижова 

Миколу Васильовича.  

Надалі протягом багатьох років ансамблем керували:  

 заслужені працівники культури України Васильєв Анатолій 

Миколайович та Мосіонжник Ілля Якович,  

 заслужений діяч мистецтв України Золотарьов Сергій 

Миколайович,  

 заслужений артист України Гайдаренко Аркадій Григорович,  

 народний артист України Савчук Євген Нестерович,  

 Мартинюк Олександр Теодорович.  

Полковник, професор, народний артист України Молотай Анатолій 

Михайлович працював художнім керівником ансамблю багато років. 

Зрозуміло, з плином часу колектив неодноразово реформувався. Втім 

саме в роки Української Незалежності розпочав свою творчу діяльність 
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вже як Ансамбль пісні й танцю МВС України (Наказ Міністра внутрішніх 

справ від 22 червня 1992 року).  

Першим начальником новоствореного штатного ансамблю було 

призначено заслуженого працівника культури України підполковника 

Друзенка Миколу Логвиновича, а художнім керівником – підполковника 

Черепаху Романа Михайловича. 

Подаємо фрагменти історичної довідки з сайту Ансамблю:  

«На посаду хормейстера запросили заслуженого діяча мистецтв 

України Верету Григорія Степановича, балетмейстером заслуженого 

працівника культури України Хряпіна Миколу Дмитровича, диригентом 

оркестру заслуженого артиста України Антонова Василя Івановича». 

«Надалі начальниками ансамблю працювали: полковники Мячин 

Микола Іванович, заслужений артист України Гулько Василь Сергійович, 

Шкоропад Сергій Васильович, Щербань Сергій Іванович, лейтенант 

Радченко Леонід Миколайович, Романуцький Віктор Михайлович». 

«В історії Ансамблю окремою героїчною сторінкою залишилися 

навічно й спогади не лише про Велику Вітчизняну, але й трагічні сторінки 

Афганської війни, трагедії на Чорнобильській АЕС, де учасники колективу 

були поруч з героями у найважчі їхні хвилини».  

«За свої творчі здобутки наказом Міністерства культури і 

мистецтв України від 1 вересня 2004 року ансамблю пісні й танцю МВС 

України було присвоєно звання «Академічний». З 2014 року наказом 

міністра внутрішніх справ України Ансамбль перейменовано в 

Академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України». 

«У найтяжчі для України часи Ансамбль неодноразово проводив 

концерти для військовослужбовців НГУ та місцевих мешканців у зоні 

проведення антитерористичної операції, та здійснив концертні тури 

майже в усіх областях України» (http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-

ansamblyu). 

http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu
http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu
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Увесь загальний склад нинішніх артистів, який, як вже було 

зауважено, налічує понад 100 артистів, ділиться на творчі цехи, серед яких 

можуть вважатися окремими одиницями такі:  

чоловічий хор – близько 20 осіб, 

естрадно-симфонічний оркестр – близько 30 виконавців,  

балет – 10 пар (20 осіб),  

естрадні гурти, серед яких – вокальний гурт «Гетьман», в якому 

співають народні артисти України та заслужені артистки «Червоні маки»,. 

Також до складу ансамблю входять солісти, а саме: 

Народний артист України Леонід Сандуленко, 

Оксана Нестеренко, Анжела Ярмолюк, 

Я працюю і як соліст-вокаліст фольклорного гурту «Душа співає» 

(Любов Іванова) та як ведучий офіційних заходів і концертних програм. 

Начальник ансамблю – полковник Іван Вікторович Мельник.  

Його заступник – художній керівник і головний диригент Ансамблю 

– Павло Вадимович Пеньківський. 

Військова людина в колективі одна – це безпосередньо начальник 

ансамблю. Всі інші – цивільні. 

Головний адміністратор ансамблю – Володимир Іванович Бугаєць. 

Головний хормейстер – диригент Андрій Михайлович Карпінець. 

Головний балетмейстер – Світлана Михайлівна Васильківська (див. 

додаток Б). 

Диригент естрадно-симфонічного оркестру – заслужений артист 

України Качнов Валерій Павлович. 

Зведеним складом Ансамблю за потреби диригують художній 

керівник і головний диригент Ансамблю Павло Пеньківський та диригент 

естрадно-симфонічного оркестру, заслужений артист України Валерій 

Качнов. 
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Солісти також ведуть окрему гастрольну діяльність і виступають з 

оркестром у складі Ансамблю. 

Знаний в Україні і за межами вокальний чоловічий ансамбль 

«Гетьман», до складу якого входять народні артисти, вокалісти Касьяненко 

Євген, Петро Заєць, Андрій Кондратюк та концертмейстер-баяніст. Він 

вважається окремою творчою одиницею. Нещодавно цей квартет широко 

відсвяткував своє 25-річчя в Палаці «Україна з ансамблем народних 

інструментів». 

 

2.2. Етапи творчого становлення Академічного ансамблю пісні і 

танцю Національної гвардії України 

 

Ансамбль пісні й танцю Внутрішніх військ Українського округу 

почав свій творчий шлях 10-го листопада 1943 року. Це були грізні роки 

Другої світової війни. Солдатських артистів у цей період зустрічали у 

визволених містах і селах України як найдорожчих гостей, супроводжуючи 

їх виступи бурхливими оплесками. Артистів ансамблю добре знали у 

військових частинах, трудових колективах, серед населення визволених 

районів, де він часто виступав з концертами, розуміючи дію 

«регулятивного впливу музики на емоційно-психологічний стан людини» 

[3, с. 163].  

У серпні 1945 року ансамбль подарував свій 600-й концерт на 

стадіоні «Динамо», де виступив перед глядачами столиці України. Багато 

зусиль до підготовки концертних програм, удосконалення виконавчої 

майстерності артистів докладали начальник ансамблю С. С. Госачінський, 

художні керівники ансамблю М. В. Рижов, А. В. Рибаков, балетмейстери 

В. І. Микитенко, А. Я. Бердовський, Б. А. Таїров та керівник джаз-оркестру 
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А. М. Ковальов. Саме період 1943–1953 років можна вважати першим 

етапом становлення колективу.  

В ході організаційно-штатних змін у Внутрішніх військах, наказом 

МВС СРСР від 11 квітня 1953 року, ансамбль був розформований і 

припинив своє існування. 

Втім, в 50-60-тих роках ХХ століття естрадне мистецтво активно й 

плідно розвивалося. Успішно функціонували ряд естрадних жанрів: мали 

місце форми драматургії, драматичного й вокального мистецтва, музики, 

хореографії, цирку тощо. Типовими для естрадного мистецтва були жанри 

музично-інструментальної п’єси, танцювальний номер, задіювалися 

компоненти театру (інтермедія, скетч, ревю), цирку (еквілібристика, 

акробатика, жонглювання, номери з дресированими тваринами), 

оригінальні жанри. Популярними видами того періоду мистецької 

творчості, які започаткували сучасну естраду, стали віденська оперета, 

джаз, фольклор народів світу [1, c. 60]. 

Не стояли осторонь цих процесів і художні колективи військових 

частин, які протягом зазначених 10 років стали основою культурно-

просвітницького виховання особового складу саме військових частин 

України. І вже невдовзі, за підсумками огляду колективів художньої 

самодіяльності частин кращі виконавці склали кістяк сформованого 

наказом начальника Внутрішніх військ МВС України від 6 березня 1963 

року нештатного Ансамблю пісні і танцю військ, як окремого підрозділу у 

складі військової частини 7429 – в подальшому «Новоросійського» 

мотострілецького полку (м. Київ). Так розпочався другий етап творчого 

становлення колективу. Художнім керівником ансамблю був призначений 

майор, у подальшому підполковник А. М. Васильєв.  
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Інтерес до невичерпних скарбів народної творчості, пошук нових 

образно-виражальних засобів й збагачення традиційних позначились на 

розвиткові українського музичного мистецтва у 60-ті роки. Основні 

історичні типи української естрадної пісні – «фольклорний», «шлягерний». 

Спираючись на класифікацію жанрів популярної легкої музики, 

музикознавець І. Набок виокремив такі з них: традиційний фольклор, що 

спирається на типові для національної музичної системи засоби виразності 

та образну сферу (кантрі, спірічуелс); стереотипізовані жанри 

розважальної музики – мюзикл, оперета тощо; сфера джазової імпровізації; 

молодіжні контр- і субкультури, у тому числі рок-, панк-музика тощо; 

сучасна поп-музика як результат комерційної трансформації рок-музики 

[2]. Ці процеси впливали на репертуарну політику й Ансамблю пісні й 

танцю Внутрішніх військ Українського округу, який долучав до 

репертуару різноманітні твори. 

З 1976 року близько 10 років ансамблем керував заслужений 

працівник культури України підполковник І. Я. Масіожник, далі – 

заслужений діяч мистецтв України старший лейтенант С. М. Золотарьов та 

інші.  

Багато зусиль у процес навчання та виховання особового складу 

вклали командир підрозділу капітан Г. А Халімовський, заступники 

командира підрозділу старші лейтенанти: А. В. Копйов, В. П. Некрасов (в 

майбутньому полковники), В. В. Власко (в майбутньому генерал-майор), 

старшина ансамблю старший прапорщик М. І. Мороз. 

Ансамбль постійно вирушав до військових частин для культурно-

художнього обслуговування особового складу, в регіони держави, де 

презентував концертні програми населенню, трудівникам підприємств та 

сільського господарства. 
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Артистам ансамблю аплодували глядачі у Палаці культури 

«Україна», Жовтневому палаці, Палаці спорту в м. Києві, філармоніях, 

консерваторіях, міських, сільських та солдатських клубах. Про авторитет 

ансамблю свідчить те, що з ним виступали народні артисти України 

Євгенія Мирошниченко, Софія Ротару, Костянтин Огневий, Анатолій 

Мокренко, Микола Кондратюк, Анатолій Солов’яненко та інші знані 

виконавці. 

В колективі ансамблю проходили строкову військову службу багато 

відомих діячів мистецтва. Серед них: Юрій Рибчинський, Ігор Поклад, 

Степан Савка, Володимир Нечипоренко, Володимир Бегма, Дмитро 

Попійчук, Євген Савчук, Валерій Вітер, Микола Береговий, Олександр 

Лисоконь, Олександр Ігнатуша, Віктор Фомкін, Андрій Піддубінський, 

Василь Мазур, Володимир Скринник, Олександр Жилінський, Валентин 

Шерстюк, Сергій Хитряков та інші. 

Значний внесок у розвиток ансамблю та культурно-масової роботи 

військ у цей період внесли офіцери головного управління внутрішніх 

військ (куратори ансамблю) полковники Г. О.Жидик , М. В. Зозулін, О. П. 

Ковтун, М. Ф. Хантіль, Л. Ф. Близнюк. 

Третьою важливою віхою в житті колективу став наказ МВС 

України № 364 від 22 червня 1992 року, яким на основі нештатного 

солдатського ансамблю був сформований професійний Ансамбль пісні й 

танцю військ внутрішньої та конвойної охорони МВС України.  

Значний вклад у розвиток ансамблю зробив у цей період начальник 

служби культурно-масової роботи управління виховної роботи ГУ ВВ 

МВС України заслужений працівник культури України полковник С. М. 

Ващук.  
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Наказом Міністра культури і мистецтва України від 1 вересня 

2004 року ансамблю надано статус державного академічного, і він став 

Академічним ансамблем пісні й танцю МВС України. Це значно 

підвищило авторитет колективу та сприяло притоку талановитих артистів, 

сприяло морально-естетичному вихованню співробітників органів 

внутрішніх справ, воїнів правопорядку та членів їх сімей. 

З 2014 року почався четвертий, новий етап розвитку ансамблю. 

Наказом МВС України колектив став Академічним ансамблем пісні й 

танцю Національної гвардії України, організаційно увійшовши до 

Іміджево-видавничого центру НГУ. Заступником начальника центру – 

начальником Академічного ансамблю пісні й танцю Іміджево-видавничого 

центру Національної гвардії України призначено полковника Мельника 

Івана Вікторовича. Артисти ансамблю неодноразово виступали в районах 

проведення АТО, ООС в Донецькій та Луганській областях, на полігонах, 

навчальних центрах, різних регіонах України.  

Відроджуючи історичне минуле Академічного ансамблю пісні й 

танцю Національної гвардії України із дрібних уламків його творчого 

мистецького життя, в представленому дослідженні включено факти, які 

були надані ветеранами й артистами різних поколінь. Раніше ці факти не 

були зафіксовані в історії ансамблю (в/ч 3081). Відтак, їх розгляд 

становить історично-культурологічну та музикознавчу цікавість та 

актуалізує підняту тему пропонованого дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

 

КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО АНСАМБЛЮ 

ПІСНІ І ТАНЦЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В 

СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

3.1. Концертна діяльність Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України  

 

Концертна діяльність Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України є багатоманітною і постійною. 

Доволі велика кількість концертів дається в зоні АТО/ООС. 

На сайті НГУ насправді дуже мало подається інформації про будь-

яку діяльність Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії 

України. Втім, є декілька цікавих матеріалів, які варто висвітлити в нашій 

дипломній роботі, адже я особисто був учасником описаних подій.  

Отже, даємо текст про виступ Академічного ансамблю Нацгвардії у 

Міжнародному центрі підготовки підрозділів та посилання на цей текст в 

мережі Інтернет. Зауважимо, що інформація подається від Відділення 

інформації та комунікації Міжнародного центру НГУ 

(http://ngu.gov.ua/ua/news/u-mizhnarodnomu-centri-pidgotovky-pidrozdiliv-

vystupyv-akademichnyy-ansambl-nacgvardiyi): 

«На творчому заході були присутні військовослужбовці всіх 

підрозділів, що проходять польовий вишкіл у навчальному центрі: 

спецпризначенці, курсанти Київського факультету Національної академії 

НГУ, гвардійці батальйону забезпечення навчального процесу та 

загальновійськового полігону Міжнародного центру. 



47 
 
 

Розпочав концерт заслужений артист України Влад Зайцев піснею 

«Національна Гвардія».  

Згодом пролунала пісня «Мамина пісня», яку виконала акапельно 

заслужена артистка України Юлія Мартинова-Любецька. Продовжив 

концерт хор ансамблю з «Попурі естрадних пісень» – головний хормейстер 

Андрій Карпінець. 

У концертній програмі взяли участь: МаріАнна Гавриш, заслужені 

артисти України Єлизавета Гаврилюк, Ванда Дріневська, Анжела 

Ярмолюк. Особливим став запальний виступ народного артиста України 

Леоніда Сандуленка із соло на скрипці Сергія Борового та балету 

ансамблю. Гучними оплесками гвардійці зустріли народних артистів 

України вокальний гурт «Гетьман», який став фінальним виступом 

концерту. 

На завершення зустрічі з творчим колективом до артистів зі словами 

подяки звернувся начальник відділення по роботі з особовим складом 

Міжнародного центру підполковник Володимир Младенов: «Не вперше 

ваш колектив виступає у нашому центрі підготовки підрозділів, але щоразу 

кожна зустріч з вами дарує гвардійцям патріотичний дух, натхнення до 

служби, радісні емоції та задоволення від української пісні. Бажаємо вам 

творчих звершень у справі дарувати людям такі необхідні сьогодні 

хвилини щастя та радості, миру і благополуччя». 

Подяками від начальника Міжнародного центру НГУ, квітами та 

гучними оплесками привітали гвардійці колектив Академічного ансамблю 

пісні й танцю Нацгвардії. 

Доречно сказати, що організація дозвілля військовослужбовців, які 

проходять підготовку у Міжнародному центрі планова та різноманітна. Так 
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у минулу неділю для гвардійців підрозділів була організована екскурсія до 

міста Переяслав-Хмельницький, де вони відвідали ряд музеїв». 

Ще про один захід ми знайшли відкриту інформацію. Подаєио в 

своїй роботі: 

«Активно, радісно, з піснями та конкурсами провели новорічне свято 

гвардійці Міжнародного центру.  

Ще напередодні Нового року гвардійці центру взяли участь у 

Різдвяному кубку з міні футболу, що був проведений Бориспільською 

районною державною адміністрацією Київської області. Серед п’яти 

футбольних команд у запеклій боротьбі гвардійська команда посіла 

почесне II місце». 

«29 та 30 грудня пісенне свято гвардійцям навчального центру та 

членам їх сімей подарували вокальний ансамбль «Сузір’я» центру 

культури та дозвілля смт Чабани Київської області, дует «Два серця» з 

с. Іванків та творчий колектив Академічний ансамбль пісні й танцю 

Національної гвардії України. В підрозділах центру вперше відбулись 

конкурси на кращу новорічну ялинку та стінну газету». 

«Цього року ми запланували проведення новорічних свят таким 

чином, щоб задіяти в їх організації як найбільше військовослужбовців та 

охопити весь особовий склад строкової служби. І нам це вдалося», – 

зазначив заступник начальника Міжнародного центру по роботі з 

особовим складом полковник Максим Барилко. 

«У новорічну ніч гвардійці під час солодкого столу вітали один 

одного веселими, жартівливими привітаннями, піснями та проводили 

дотепні конкурси на кмітливість. 

Своїми враженнями поділивсь один із організаторів свята солдат 

строкової служби Роман Іванюк: «Ми створювали концертну програму, яка 
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буде цікавою, веселою та невимушеною. Пісні, конкурси, гумор, 

колоритний ведучий – все, як у справжньому новорічному вогнику. Було 

весело та круто», – сказав він. 

Ось така новорічна феєрія відбулась днями у Міжнародному центрі 

Нацгвардії». 

«Аншлаг на концертах Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України в містах на заході України», – під такою 

назвою пройшов нещодавно ще один знаковий концерт. Цікавою є 

наступна інформація, адже вона передає емоції людей від проведених 

Ансамблем концертах, проведених в містах на заході нашої країни 

(https://bit.ly/2v0h1Dq). 

«Цього тижня у Вінниці, Калинівці, Хмельницькому, Тернополі та 

Рівному творчий Академічний ансамбль пісні й танцю Національної 

гвардії дав концерти з двогодинною програмою музичної та 

хореографічної творчості колективу. У кожному місті патріотичні та 

сучасні пісні прозвучали у виконанні заслужених артистів України: Влада 

Зайцева, Юлії Любецької, Олексія Похвали. Артисти ансамблю розважали 

запальними танцями. А від віртуозного виконання соло на скрипці Сергія 

Борового та соло Юрія Іванова на баяні – глядачі були просто зачаровані. 

Завершальним акордом цієї програми стала пісня «Україна» у виконанні 

дуету «КаVa» (Катерина Рисістих, Василь Євтєхов) у супроводі хору, 

балету та усіх учасників концерту. Два концерти в один день дали артисти 

ансамблю Нацгвардії у Вінниці та Калинівці. Анонси про виступ 

гвардійських артистів зробили свою добру справу – у приміщені районного 

будинку культури міста Калинівки та в будинку офіцерів у Вінниці був 

повний аншлаг». 

https://bit.ly/2v0h1Dq
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«Про виступ ансамблю Національної гвардії дізналась з соціальної 

сторінки військової частини 3028, – розповідає місцева жителька 

Калинівки Олена, – взяла доньку та прийшла на концерт. Весело та дуже 

цікаво. Разом з донькою отримали безліч позитивних емоцій. Сподіваюсь 

такого емоційного заряду стане на довго. Артисти просто шикарні».  

За дві години концертної програми глядачі отримали безліч 

позитивних емоцій. 

«Ви лиш подивіться, у залі створена позитивна святкова атмосфера.  

Не вщухають оплески. Неперевершений шарм та професіоналізм артистів  

залишив нам лиш море позитивних емоцій та незабутні враження», – 

поділився своїми емоціями ветеран військової частини 3008 Леонід Данюк. 

Виступ за виступом, українська та іноземна естрада – все це 

занурило глядачів у світ музики та танцю. 

«Вінниччина нас взагалі порадувала, дуже багато людей прийшло. 

Несподівано, приємно, дякуємо всім за це. Коли багато глядачів, лунають 

аплодисменти… це адреналін та велика подяка для кожного артиста. 

Артист має бачити, що його хочуть слухати, йому аплодують, і кращого 

для артиста нічого немає. Сьогодні з ансамблю виступало 36 чоловік, які 

представили 19 номерів», – розповідає заступник начальника Іміджево-

видавничого центру, начальник Академічного ансамблю пісні й танцю 

Національної гвардії України полковник Іван Мельник.  

Для зняття умовного бар'єру між артистом і глядачем виконавці 

залучали глядачів до своїх виступів, танцюючи з ними та запрошуючи 

підспівувати. І діалог був налагоджений, це відчувалось по гучним 

оплескам. 

Музичний репертуар включав у себе різні пісні, від народних до 

сучасних. Були у програмі також виступи у супроводі хору та балету. 
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Слухачі бурхливими оплесками дякували гвардійським артистам за чудове 

виконання саме українських композицій. Родзинкою концерту стали 

виступи справжніх майстрів гри на волинці та на скрипці.  

«Ми хочемо показати, що Національна гвардія України – це 

професіонали не лише у бойовій справі, а ще й у творчості. Наші артисти 

об’їздили майже всю зону ООС, були майже і на самій передовій. Мали 

можливість виступати і на блок-постах, і в окопах. У них зброя своя, а у 

нас своя – пісенна, і не менш потужна, ніж у них», – продовжує полковник 

Іван Мельник. 

Гвардійці та місцеві жителі дякували ансамблю за гарний настрій 

аплодисментами. 

«Ми цінуємо вашу нелегку, творчу працю. Висловлюємо вам щиру 

вдячність за проявлену турботу, високу громадську свідомість, виховання 

нового покоління в дусі патріотизму та шануванні культурних традицій», – 

подякував колективу ансамблю командир військової частини 3008 

полковник Володимир Джула (див. додаток В). 

У Хмельницькому великий зал філармонії був також заповнений 

ущент. Офіцери, сержанти, військовослужбовці з родинами, солдати 

строкової служби військової частини 3053, курсанти Національної 

Академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 

військові з інших формувань, студенти місцевих училищ та вишів та інші 

містяни. Глядачі із задоволенням слухали як патріотичні пісні, так і 

естрадні виступи у поєднані з хореографічними номерами. 

«Давно чув про цей колектив, а сьогодні випала чудова нагода 

побувати на їх концерті. Відчувалося, що усі артисти вкладають душу у 

свої виступи, викладаються «на повну». Особливо вразили авторські пісні, 

чудові голоси, запальні танці... Не міг відвести очей від сцени. Отримав 
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заряд позитивної енергії надовго. Дякую виконавцям та організаторам за 

таку можливість побачити й почути усе це», – ділиться враженнями солдат 

строкової служби військової частини 3053 Тарас Герівський. 

Про надзвичайно теплий прийом та абсолютний успіх, який здобули 

виконавці ансамблю у хмельничан, свідчили оплески та овації, що 

супроводжували кожен номер гвардійських артистів. Усього протягом 

турне на концерті було більше 1000 гостей.  

У обласній філармонії міста Тернополя та у Рівненському палаці 

культури «Текстильник» артисти зібрали повні зали глядачів. Серед 

глядачів були і строковики 2 батальйону 2 Галицької бригади, 

військовослужбовці за контрактом, офіцери та їх родини. 

Запальні артисти не обмежились лише сценою: співали та танцювали 

разом з публікою. Ще більшого драйву у залі додавали балет та хор. 

«Навіть не очікував, що все буде настільки енергійно та весело, –

розповідає заступник командира батальйону майор Анатолій Якобчук. – 

Дуже сучасний та прогресивний колектив, який вміє подарувати свято та 

може достукатись до кожного слухача. Думаю, тернополянам, які були тут 

присутні, надзвичайно сподобалося». 

До та після концертів у всіх містах глядачі мали можливість 

поспілкуватися з нацгвардійцями, представниками підрозділів 

комплектування або військових частин, які знайомили усіх охочих ( побіля 

500 осіб) з особливостями військової служби у лавах Нацгвардії, роздавали 

інформаційні матеріали та консультували присутніх про службу за 

контрактом (70 осіб), військовий резерв 936 осіб), та власне, офіцерське 

навчання у академії Нацгвардії, в Харкові (80 осіб). 

Творчий колектив ансамблю нараховує 120 учасників: солісти, 

балетна трупа, оркестр. Ансамбль постійно гастролює Україною, дає 
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концерти у найвіддаленіших куточках нашої країни і часто буває на сході 

країни» (За матеріалами груп інформації і комунікації Західного ОТО). 

Переглянувши цю інформацію, можна зробити об’єктивний 

висновок, що Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії 

України веде дуже потужну концертну діяльність містами України та на 

сході країни, де наразі проходить ООС. 

 

3.2. Концертна діяльність як один із засобів комунікації та 

впливу на емоційний стан людини в зоні бойових дій 

 

З давніх часів було підмічено, що музичні звуки і ритми мають 

потужний вплив на емоційний, психічний і навіть фізичний стан людини. 

Для підтвердження цих слів дослідники не раз наводили як приклад досвід 

давньогрецьких і давньоримських мислителів – великих філософів 

Піфагора і Платона, зверталися до теоретичних концепцій впливу ладів 

музики на людей. Але, мабуть, найдавнішим свідченням про музично 

терапевтичні впливи високої одухотвореної музики на людину є рядки 

Старого Завіту Біблії, що розповідають про те, як «богонатхненне 

мистецтво співу» псалмоспівця Давида вилікувало Саула від нервової 

хвороби і депресії. Лише в ХIХ столітті унікальні музично-терапевтичні 

прийоми чудового мистецтва співу стали предметом наукових досліджень і 

практичних втілень. 

Так сталося, що з початком АТО в Україні почали формуватися 

концертні бригади з виїздами в зону бойових дій на окупований Схід 

України. Спочатку це були виїзди за покликом душі всіх небайдужих 

артистів, потім почали створюватися громадські об’єднання, до яких 
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примикали різні артисти, зокрема «Мистецький спецназ», очолюваний 

громадським діячем Зоєю Ружин. Артисти після першого ж виїзду в зону 

бойових дій АТО (нині ООС) розуміли свою місію, відчували, що такі 

виступи перед бійцями на передовій ставали допоміжним засобом у 

вирішенні проблем емоційно-психологічного та фізичного стану 

захисників.  

До таких артистів, які не полишають нести свою місію на фронті вже 

шостий рік поспіль належить заслужений діяч мистецтв України Анжела 

Ярмолюк, з якою ми працюємо в Ансамблі. Знаходячись пліч о пліч, 

роблячи виїзди в зону ООС, можу впевнено сказати, що у солдатів є велика 

потреба у відвідуванні наших концертів, які там несуть місію концертної 

музикотерапії, адже повною мірою відчувають на собі лікувальну дію 

музики. 

Розкриємо сутність цього явища, яке називається «концертна 

музикотерапія».  

Великою вірою в цілющі властивості музики відрізнялися люди з 

давнини, а також і в середні віки. В літературних та медичних свідоцтвах 

йдеться про лікування за допомогою музики хореоманії (танці святого 

Вітта), що сприяло появі музикотерапії – психотерапевтичного методу, що 

використовує музику як лікувальний засіб. 

Цікаві особисті спостереження щодо впливу різних пісень сучасності 

на стан бійців. Дуже подобаються їм українські народні пісні, або 

наближені до української пісні, твори. Як композитор, дослухаюся, 

знаходжуся в постійному пошуку саме тих елементів та мелодичних 

оборотів, які найбільш можуть позитивно вплинути на бійців і допомогти 

їм в гарячі моменти бойового життя. 
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Враховуючи, що музикотерапія – це одна з найбільш цікавих і поки 

що малодосліджених в Україні сторінок науки і терапевтичний ефект цієї 

методики ґрунтується на частоті коливання і резонуванні музичних звуків 

з окремими органами, системами або усім організмом людини в цілому, 

використовуємо у своїй композиторській і виконавській, а також в 

концертній діяльності, емоційне активування в ході вербальної 

психотерапії, міжособистісного спілкування, регулювання впливу на 

психовегетативні процеси, використовуючи підвищені естетичні потреби 

захисників. Разом з військовими і самі отримуємо катарсис, емоційну 

розрядку, полегшення усвідомлення власних переживань та врегулювання 

емоційного стану  

Отже, концертна діяльність в зоні АТО/ООС є дієвим механізмом 

лікувальної і регулятивної дії. Особливий музикотерапевтичний вплив на 

бійців мають народні або наближені до народних пісні, а також спеціально 

дібраний авторський репертуар сучасного музичного мистецтва України.  

Музика, мистецтво пов’язане з об’єднанням вокальних чи 

інструментальних звуків для краси, форми або емоційного вираження. Як 

правило, відповідно до культурних стандартів ритму, мелодії і, в більшості 

західної музики, гармонії. І проста народна пісня, і складна електронна 

композиція належать до однієї і тієї ж діяльності, музики. Обидві вони 

розроблені людьми; як концептуальні, так і слухові, і ці фактори були 

присутні в музиці всіх стилів і в усі періоди історії, у всьому світі. 

Музика – це мистецтво, яке в тій чи іншій формі пронизує кожне 

людське суспільство. Сучасна музика чується у дивовижній кількості 

стилів, багато з яких сучасні, інші породжені в минулі епохи. Музика – це  
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мистецтво; яке легко піддається альянсу зі словами, як у пісні, так і з 

фізичними рухами, як у танці.  

Протягом всієї історії, музика була важливим доповненням до 

ритуалів і драматургії, і їй приписували здатність відображати і впливати 

на людські емоції.  

Популярна культура послідовно використовувала ці можливості, 

найбільш помітно сьогодні за допомогою радіо, кіно, телебачення, 

музичного театру та Інтернету. Наслідки використання музики в 

психотерапії, геріатрії та рекламі свідчать про віру в її здатність впливати 

на людську поведінку. Публікації та записи ефективно 

інтернаціоналізували музику в її найважливіших, а також найбільш 

тривіальних проявах. Крім усього цього, викладання музики в початкових і 

середніх школах досягло практично всесвітнього визнання. 

Переваги музики, її впливи не є чимось новим. Однак цікаво, що 

попри універсальність музичного мистецтва, ніхто до недавнього часу не 

доводив його необхідності. Давньогрецький філософ Демокрит взагалі 

категорично заперечував будь-яку фундаментальну потребу в музиці: «Це 

не було необхідністю, проте вона (музика) виникла з існуючої 

надлишковості». Зростання психологічного розуміння впливу музики з 

часом послабило цю точку зору. 

Цінності в зоні бойових дій. Ця тема дуже важлива для лінії 

розмежування. Треба розуміти в яких умовах там живуть люди. Військові 

не можуть вільно розважатись, ходити туди, куди вони хочуть. Ні, вони 

знаходяться у замкнутому просторі. Також вони дуже обмежені у вільному 

доступі до Інтернету. Це робиться свідомо, адже вся інформація 

перехоплюється тією стороною. Чим ближче до передової, тим сильніше 
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подавляється сигнал. В кращому випадку, стоїть у палатці чи бліндажі 

маленький телевізор, який транслює не українське телебачення, якого, на 

превеликий жаль, там немає. 

Тому дуже важливим для військових є приїзд українських артистів. 

Для них це справжня подія. Адже, знаходячись по півроку чи більше 

разом в одному й тому ж складі, вони вже один одному все про себе, про 

дітей, про дружин, про батьків розказали, взнали. Вони вже стають не 

цікавими один одному. Попри те, що вони мотивовані і чудово розуміють 

за що, за які цінності вони там стоять і воюють, вони все ж таки мають 

«виплескуватися», тобто виплескувати свої емоції. Бажано, щоб ці емоції 

були позитивними.  

На концертах, що ми проводимо в зоні бойових дій, військові завжди 

танцюють. Саме там прийшло розуміння, що наші концерти дуже потрібні 

тим хлопцям, які знаходяться у постійному стресі і тому їх необхідно 

навіть провокувати на такі виплескування їхніх емоцій (див. додаток А). 

Тому на кожному концерті метою є дарувати і  витягувати позитивні 

емоції. На початку концертів можна споглядати, як вони сидіть, 

зігнувшись над телефонами, а потім починають вирівнювати спини і самі 

вирівнюються і починають вникати в пісні, підспівувати, аплодувати, а 

потім і в дію концерту, підскакують, долучаючись до виконання пісень, 

танків тощо. Саме в такі моменти приходить розуміння, що поставлене 

завдання виконано і мета досягнута. 

Взагалі, українська народна пісня, це особисто для мене ще не до 

кінця усвідомлена річ. 

Є красива поезія. Навіть можна спитати у пересічного громадянина 

чи пішов би він на вечір поезії. Думаю. Що не кожен дасть позитивну 
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відповідь. Може один з десяти. На концерт, напевно, 9 із 10 погодиться 

піти. А на гарний концерт, то усі 10 з 10 підуть. Адже пісня заставляє 

сміятися, плакати, аплодувати, вставати під час концерту, танцювати, 

співчувати, переживати, гордитися, пишатися.  

Весь спектр людських емоцій закладено в пісні. І артисту 

залишається тільки донести і подарувати те, що є в пісні.  

Мені здається, що в поезії це складніше зробити. Інструментальною 

музикою також складніше, адже треба бути більш підготовленим. А пісня 

– це симбіоз поезії, музики, голосу, театру, емоції і тому її сенс легко 

передати слухачам. 

Отже, приїзд артистів для військових – це свято, подія. Вони 

записують всі концерти. Де вони зберігають свої записи, важко сказати. 

Але вони записують на відео все, що їм цікаво. 

Для захисників є важливими концерти, важливою є пісня. А ще для 

них важливими є діти. Вони усі свято вірують в світлу дитячу енергетику. 

Вони вважають, що діти чисті і тому є провідниками до Бога. Оці 

малюнки, які ви малюєте, підписуєте з теплом, добром, ви навіть не 

уявляєте де потім ці малюнки можуть бути.  

Наприклад, приходить військовий з поля бою, знімає каску, а у нього 

цей малюнок складений вчетверо, мокрий наскрізь, але знаходиться як 

оберіг у касці. Ті діти, які пишуть ті малюночки, ніколи не взнає де ж 

знаходиться його витвір, але який же він є необхідним, і як він оберігає 

кожного військового в бою. 

Ці обереги – лялечки, браслетки, малюночки, бійці розбирають 

нарозхват. Це для них теж є віра і допомога в бою на передовій. Знову ж 
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таки, концертна музикотерапія, яка супроводжується дитячими 

подарунками. 

 

3.3. Репертуарне забезпечення Академічного ансамблю пісні і 

танцю Національної гвардії України, співпраця з авторами 

 

Перш, ніж добирати репертуарні твори, необхідно розуміти з якою 

метою, який задум обраних творів буде. 

«Задум – емоційне «зерно» .., яке допоможе в процесі репетицій 

відібрати головне і відкинути непотрібне. Задум – це той вогник, що 

повинен освітлювати шлях … протягом довгої дороги до результату» [2]. 

Головне в задумі – емоційне відчуття ідеї, яке необхідно 

сформулювати образно. В самому формуванні задуму повинно 

відобразитися конкретно-чуттєве сприймання світу, образ цілого. 

Задум – зародження вистави. Читаючи п'єсу режисер повинен за її 

текстом побачити образ. І сформулювати його коротко, лаконічно, як 

телеграму... В деяких п'єсах вже в самій назві закладено емоційне «зерно» 

майбутньої вистави: «Гроза», «Пучина», «Розгром», «Біг». 

Г.О. Товстоногов вважає, що «задум повинен вбирати в себе 

громадянське, ідейне пояснення драматичного твору, наразі ще не 

реалізоване в конкретних формах. Задум – нереалізоване вирішення, 

передчуття вирішення. А задум реалізований у всіх сценічних 

компонентах, і головним чином через живу людину – це вже саме 

вирішення. Вирішення – це  матеріалізований задум» [66]. 

В Академічному ансамблю пісні і танцю Національної гвардії 

України я працюю чотири роки. Прийшов на посаду спочатку як у складі 

фольклорного гурту «Душа співає», в складі якого є заслужена артистка 
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Любов Іванова. Керівництва, як такого, в цьому гурті немає. Ми самі 

згуртовано вирішуємо який репертуар нам співати, самі складаємо план 

репетицій.  

Моя посада зараз в Ансамблі – «Соліст-вокаліст фольклорного 

гурту». Це пов’язано з тим, що моя перша магістерська освіта – «народні 

інструменти» по класу цимбалів.  

У системі багатьох складових національної культури є такі пісенні 

твори, які у свідомості народу займають особливе місце як найважливіші, 

бо з ними громадяни пов'язують образ свого життя, історії, культури. В 

якісне «ядро» нашого репертуару переважною більшістю входять пісні, 

написані на патріотичну тематику, або українські народні пісні. 

Складаючи репертуарний список, ми обов’язково враховуємо ці 

особливості. А інколи пісні наче самі приходять і вже не полишають 

протягом практично усього життя. 

У фольклорному гурті «Душа співає», це варто підкреслити, 

репертуар не чисто фольклорний. Його можна назвати естрадний фолк. Це 

сучасні обробки народних пісень. У складі гурту всі учасники співають. 

Зокрема, Любов Іванова, заслужена артистка України, співає відомі пісні 

«Чорнобривці», «Рідна мати моя», які вже давно стали на щабель народних 

пісень. 

Є виконавці, які грають на таких музичних інструментах як баян, 

сопілка, скрипка, кобза, бубон.  

В репертуарі колективу є пісні народного артиста України Остапа 

Гавриша. Наприклад, пісня «Шинкарка», яка виконується в аранжуванні 

гурту, у власній обробці. Є також пісні невідомих авторів. Сталим 

репертуаром вже є, крім пісні «Шинкарка» – «За селом», народні пісні 
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«Прощай село». Виконуємо ми й інструментальні твори, такі як 

«Жайворонок», різні гуцульські теми, весільні твори, «Чардаш» Монті. 

Окрім того що я співаю у фольклорному гурті, ще я працюю над 

своєю сольною програмою як окрема одиниця, як соліст.  

Щодо вибору репертуару, репертуарної політики колективу, то його 

диктує той час, в якому ми всі живемо, і місце де працюємо. А це – 

«Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України».  

Головним призначенням саме цього колективу є підтримка 

військового, морального духу гвардійців, солдат, тим більше в наш час, 

коли йде війна на Сході. Тому, скажімо, саме в рамках цього колективу 

вибір репертуару більше спрямований на виконання патріотичних пісень, 

які зараз протягом понад п’яти років ми їздимо в АТО/ООС.  

Я впевнений, що творчість у сьогодення мовчати не може! Тому 

народжуються відповідні пісні. Зокрема, у мене це – «Армія з народом», 

яку я вважаю дуже сильною піснею. Це є сучасна естрадна пісня, яка є 

патріотичною. Ця пісня лунає і в Збройних Силах, і в національній гвардії, 

і у прикордонників. Автором цієї пісні є Іван Шерстюк.  

Деколи пишу музику сам. Нещодавно з поетом Віктором 

Рябоволиком написали пісню під назвою «Не питайте в мами», яка 

розповідає про військові події.  

Подаємо слова до цієї пісні, яка була написана 1червня 2018 р. Ці 

слова повноцінно зможуть передати ті емоції, які вирують при виконанні 

цього твору в будь-якому концерті. 

Не питайте в мами 

Ой, навіщо ж та зозуля 

Долі накувала на сто літ? 

В моїм серці вража куля  
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Роковий  закінчила політ. 

Я ж не встиг сказати мамі, 

Як її сердешну я люблю, 

А лежу в холодній ямі, 

Їй завдавши смертного жалю! 

 

Приспів: 

Своєму народові служив, 

Хай надалі Бог вас захищає… 

Не питайте в мами  чим я жив, 

Смерть моя на це відповідає. 

 

Снів уже не знає мати 

Звечора до рання ж бо не спить. 

Йде вона ще виглядати 

Моїх кроків переможну мить. 

Хай зазнає миру мама 

І в душі і на землі моїй. 

Хай минеться швидко драма, 

Драма залпів і жорстких подій. 

 

Приспів: 

Своєму народові служив, 

Хай надалі Бог вас захищає… 

Не питайте в мами  чим я жив, 

Смерть моя на це відповідає. 
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У Віктора Рябоволика є пісні патріотичного спрямування і суто 

естрадні, такі, як «Зіронька», що увійшли безпосередньо до мого 

репертуару як соліста-вокаліста Ансамблю. 

Також в моєму репертуарі знаковими стали вже пісні на слова і 

музику Олександра Уницького «Ти моя», музика Остапа Гавриша на вірші 

Вадима Крищенка «Забудеш», музика Остапа Гавриша на вірші Ніни 

Дичко «Там, де дорога».  

Маю високий баритон, але в фольклорних піснях виконую тенорову 

партію. У складі фольклорного колективу співаю українські народні пісні 

під власний гітарний акомпанемент та ще під акомпанемент сопілки 

(Василь Нагірний) й скрипки (Сергій Боровий). Репертуарними піснями у 

складі фольклорного ансамблю вже стали українська народна пісня «Ой 

чий то кінь стоїть». 

Отже, говорячи про вибір репертуару, можна констатувати, що 

стараюсь виконувати більше свого, авторського.  

Також виконую пісні на музику Остапа Гавриша, слова Максима 

Грищенка, Віктора Рябоволика та інших авторів. 

В моєму репертуарі є пісні, створені сучасним композитором 

Анжелою Ярмолюк. Такою піснею є «Пісня рідного роздолля», де Анжела 

Ярмолюк є автором музики, вірші Павла Мовчана.  

Ще однією цікавою і веселою є сучасна, але дуже наближена до 

народної, пісня Анжели Ярмолюк на вірші Павла Мовчана:  

Насамперед, мистецтво уособлює у свідомості народу живу його 

душу – музику, пісню, літературу. Ось чому коли ми їжемо в зону 

АТО/ООС солдатам дуже до вподоби народні або наближені до них пісні, 

як, наприклад, пісня Анжели Ярмолюк – Павла Мовчана «Ой, пошила 

ненька»:  
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ОЙ, ПОШИЛА НЕНЬКА 

Слова Павла Мовчана, музика Анжели Ярмолюк 

 

Ой, пошила ненька  

Мені кошуленьку 

Як біль, білу, як біль, білу, 

Як папір тоненьку 

 

Смужечка черлена  

На грудях у мене 

Палахкоче, палахкоче, 

Мов листок на клені. 

 

Чобіточки шиті,  

Нач  з воску литі. 

Вдарю, вдарю закаблуком –  

Чути у півсвіту! 

 

Не журися, мати,  

Буду танцювати. 

Аби смутку, аби смутку 

Серцю не завдати! 

 

Вберуть мене, ненько  

В білу кошуленьку. 

Як біль, білу, як біль, білу, 

Як папір тоненьку. 
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Є в моєму доробку також і пісні на слова та музику Івана Кушніра 

«Мамо моя» та «Рідна мати моя», яку дуже уважно і з великим трепетом 

сприймають захисники на передовій, коли ми виїжджаємо туди зі своїми 

концертами. За мою творчу діяльність в зоні АТО/ООС мене було 

нагороджено спеціальною нагородою, якою я дуже пишаюся. 

К. С. Станіславський вважав перше враження надзвичайно важливим 

моментом у будь-якому творчому процесі. Саме тут закладена свіжість 

сприймання, і це не можна ігнорувати. 

Отже, формування репертуару Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України завжди базується саме на цих принципах. 

Адже образ своєї культури громадяни пов'язують з тією його складовою, 

частка якої в умовах науково-технічного прогресу та урбанізації все 

зменшується, – національні звичаї, мистецтво, побут, предметне 

середовище, спосіб життя тощо.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі аналізу наукової літератури з проблем естрадного 

мистецтва зроблено висновки, а саме:  

 

1. Перспективами розвитку української естрадної пісні в ХХ ст. 

були визначені особливостями, які розверталися у поєднанні 

прийомів народного традиційного виконавства з деякими 

елементами західної масової музичної культури та виникненні на 

цій основі нових естрадних жанрів. Також суттєвим став вплив 

масової естради на творчість композиторів академічного напряму, 

що зумовило жанрову переорієнтацію. Це кардинально вплинуло на 

інтонаційний характер та образну сферу української естрадної пісні 

минулого століття, означило умови формування вокально-

ансамблевого стилю в естраді того періоду, проклавши своєрідну 

браму між століттями в естрадному мистецтві. Зближення масової 

естради з творчістю «академічних» композиторів сприяло появі 

нових музично-виконавських жанрів та формуванню сучасного 

вокально-ансамблевого стилю. Формування вокально-ансамблевого 

стилю супроводжувалося цікавими експериментами у звучанні та 

формотворенні, що продовжило свій пошук у ХХІ столітті. 

Зближення масової естради з творчістю «академічних» 

композиторів сприяло появі нових музично-виконавських жанрів та 

формуванню сучасного вокально-ансамблевого стилю. Формування 

вокально-ансамблевого стилю супроводжувалося цікавими 

експериментами у звучанні та формотворенні, що продовжує свій 

пошук уже в ХХІ столітті.  

2. В дипломній роботі досліджено історію створення та 

визначено історичні етапи становлення творчої діяльності 
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Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії 

України. Відроджуючи історичне минуле Академічного ансамблю 

пісні й танцю Національної гвардії України із дрібних уламків його 

творчого мистецького життя, в представленому дослідженні 

включено факти, які були надані ветеранами й артистами різних 

поколінь. Раніше ці факти не були зафіксовані в історії ансамблю 

(в/ч 3081). Відтак, їх розгляд становить історично-культурологічну 

та музикознавчу цікавість та актуалізує підняту тему 

пропонованого дослідження. Період 1943–1953 років в дослідженні 

визначено як перший етап становлення колективу. Другий етап 

розпочався тоді, коли за підсумками Огляду колективів художньої 

самодіяльності кращі виконавці склали кістяк сформованого 

наказом начальника Внутрішніх військ МВС України від 6 березня 

1963 року нештатного Ансамблю пісні і танцю військ, як окремого 

підрозділу у складі військової частини 7429 – в подальшому 

«Новоросійського» мотострілецького полку міста Києва (художнім 

керівником – майор, у подальшому підполковник А. М. Васильєв). 

Третьою важливою віхою в житті колективу став наказ МВС 

України № 364 від 22 червня 1992 року, яким на основі нештатного 

солдатського ансамблю був сформований професійний Ансамбль 

пісні й танцю військ внутрішньої та конвойної охорони МВС 

України. З 2014 року почався четвертий, новий етап розвитку 

ансамблю. Наказом МВС України колектив став Академічним 

ансамблем пісні й танцю Національної гвардії України, 

організаційно увійшовши до Іміджево-видавничого центру НГУ. 

Заступником начальника центру – начальником Академічного 

ансамблю пісні й танцю Іміджево-видавничого центру Національної 

гвардії України призначено полковника Мельника Івана 

Вікторовича. Артисти ансамблю неодноразово виступали в районах 
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проведення АТО, ООС в Донецькій та Луганській областях, на 

полігонах, навчальних центрах, різних регіонах України.  

3. На основі аналізу творчої діяльності Академічного ансамблю 

пісні і танцю Національної гвардії України в контексті розвитку 

сучасного музичного мистецтва України визначено, що творчість 

Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України 

віддзеркалює основні тенденції розвитку естрадного мистецтва 

другої половини XX ст. Так, особливістю української естрадної 

пісні 50-60-х рр. ХХ ст. виявлено поєднання народного виконавства 

і народнопісенних інтонацій з окремими елементами західної 

масової музичної культури – нових стилів та ритмів і пристосування 

їх до національної музичної стилістики. Це роки становлення 

української естрадної пісні,яка в ракурсі своєї специфіки довела 

життєздатність народнопісенних традицій. Розвиток цього 

пісенного жанру пов’язаний з появою численних професіональних 

та самодіяльних вокально-інструментальних ансамблів – виконавців 

естрадно-ліричної та комсомольсько-молодіжної пісні. 

Збагачувався репертуар вокальних дуетів, тріо та квартетів.  

4. Охарактеризовано репертуар колективу та концертну 

діяльність Академічного ансамблю пісні і танцю Національної 

гвардії України у співтворчості з відомими виконавцями сучасності. 

Обґрунтовано стилістику репертуарних естрадних пісень 

Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії 

України, яка спиралася на класичні традиції розвитку музичної 

форми, використання пісенних засобів виразності (мелодія, ритм, 

гармонія, співставлення тональностей, тембр голосу). Виокремлено, 

що більшу частину пісенного доробку становлять народні пісні та їх 

обробки, сучасні авторські пісні. 
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5. Розглянуто питання щодо проведення концертної діяльності 

творчого колективу та його солістів у зоні АТО/ООС, визначено 

роль і наслідки цієї діяльності, які полягають в тому, що у солдатів 

є велика потреба у відвідуванні наших концертів. Їм дуже 

подобаються українські народні пісні, або наближені до української 

пісні, авторські сучасні твори патріотичної тематики, пісні про 

маму, рідний дім. 

 

Отже, важливими складовими національної естрадно-музичної 

культури є всі сфери національного буття – від політики, військової 

справи, господарського життя й побуту до повсякденного спілкування 

тощо. Останніми роками  відбувалось осмислення українського мистецтва, 

культури як цілісного феномена  

Нині є необхідним усвідомлення сучасниками доволі, здавалось би, 

простої істини, що джерелом й ініціатором розвитку національної 

української культури, ідеї і національної самосвідомості є інтелігенція – 

гуманітарна, мистецька, природничо-технічна. Це розуміння не тільки 

надає нового імпульсу нинішньому розвитку, а й сприяє постановці 

важливої проблеми осягнення в усій повноті ролі української інтелігенції, 

розуміння її покликання і відповідальності перед народом за характер тих 

змін, що відбуваються в суспільстві. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Світлини творчої діяльності Академічного ансамблю  

пісні і танцю Національної гвардії України 

 

  

Рис. 1. На фото: Соліст Академічного ансамблю  

пісні і танцю Національної гвардії України Ігор Кругляк на піднятті 

Державногшо Прапора до Дня Конституції України,  

Головне Укпраіління НГУ 

 

 

Рис. 2. На фото: Соліст Академічного ансамблю  пісні і танцю 

Національної гвардії України Ігор Кругляк на концерті в зоні ООС 
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Рис.3. На фото: Соліст ансамблю Ігор Кругляк 

 

 

 

Рис.4. На фото: Соліст ансамблю Ігор Кругляк. Місто Костянтинівка 
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Рис.5. На фото: Бійці Збройних сил України під час концерту. 2014 р. 

 

 

Рис.6. На фото: Артисти оркестру ЗСУ та артисти ансамблю НГУ. 

Блокпост м. Слов’янськ, 2014 р. 
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Рис.7. На фото: Фольклорний гурт «Душа співає» Академічного ансамблю 

пісні і танцю Національної гвардії України. Концерт на блок посту 

 

 

 

Рис.8. На фото:  

Фольклорний гурт «Душа співає» концерт до дня вишиванки м. Мар’янка. 
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Рис.9. На фото: Концерт Академічно ансамблю пісні і танцю Національної 

гвардії України м. Сєверодонецьк 

 

 

Рис.10. На фото: Артисти Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. Гастрольний тур зоною ООС. 
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Рис.11.На фото: Артисти Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. Гастрольний тур зоною ООС. 

 

Рис.12. На фото: Артисти Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. Гастрольний тур зоною ООС м. Щастя. 
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Рис. 13. На фото: Артисти Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. Гастрольний тур зоною ООС.   

 

Рис. 14. На фото: Артисти Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної гвардії України. Гастрольний тур зоною ООС. 
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Рис.15. На фото: Соліти ансамблю НГУ: Народний артист України Леонід 

Сандуленко, Заслужені артисти України Юлія Мартинова-Любецька, 

Олексій Похвала, Влад Зайцев, Дмитро Оськін, гурт «Червоні маки», 

Поліна Приходько, Ігор Кругляк.  

На відкритті мобільного концертного комплексу с. Старе 

 

 

Рис.16. На фото: Артисти ансамблю. Концерт до дня Незалежності України 
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Додаток Б 

КЕРІВНИЙ СКЛАД  

АКАДЕМІЧНОГО АНСАМБЛЮ ПІСНІ І ТАНЦЮ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

 

 

Рис.16. На фото: Начальник ансамблю – полковник Іван Мельник. 

http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu 
    

http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu
http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu
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Рис.17. На фото: Художній керівник ансамблю Павло Пеньківський. 

 

 

Рис.18. На фото: Головний хормейстер – Андрій Карпінець. 
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Рис. 19. На фото: Художник – Заслужений художник України Андрій Некрасов.     

 

Рис. 21.На фото: Головний адміністратор ансамблю – Володимир Бугаєць. 
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Рис.20. На фото: Диригент – заслужений артист України Валерій Качнов 

 

          

 

Рис.21. На фото: Головний балетмейстер – Світлана Васильківська. 
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Додаток В 

 

Емблема 

Академічного ансамблю пісні і танцю  

Національної гвардії України 

 

 

 

Рис.22. На фото:Емблема Академічного ансамблю пісні і танцю  

Національної гвардії України  

 

http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu 

 

 

http://ngu.gov.ua/ua/kerivnyctvo-ansamblyu

