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       Краєзнавча експрес-інформація  була видана до 55 річчя 

з дня створення хорової капели райоб’єднання 

«Сільгосптехніка».В ній ви зможете дізнатися про 

організаторів і учасників  хорової капели .       

      На початку подано короткий зміст тих подій  , а 

потім статті  з періодичних видань .  

       Рекомендовано всім, кому не байдужа  історія 

району.  Може бути корисним бібліотечним 

працівникам та освітянам у їхній роботі та читачам . 
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          Українська народна пісня ! Вона , як  

                                      сльоза очищає душу, Пісня , як свята молит- 

                                      ва, сповіщає і прощає. Народна пісня цілю-  

                                      ща як материнське молоко. Бо живе в ній  

                                      наш родовід, в ній живе наша багатостра- 

                                     ждальна Україна… 

 

   55 років тому минає коли   23 лютого 1963 року   на базі 

чоловічого вокального ансамблю була створена 

самодіяльна народна хорова капела Катеринопільського 

об’єднання  по виробничо – технічному забезпеченню 

сільського господарства   (Сільгосптехніка ). 

              У кожної доброї справи є початок. І в кожної доброї 

справи є той, хто починав. Своєму народженню хор  

зобов’язаний колишньому керуючому районним 

відділенням «Райсільгосптехніка» , а нині покійному 

Семену Семеновичу Пономаренку. Палкий любитель 

художньої самодіяльності, а найбільше – хорового співу, він 

доклав чимало зусиль аби спочатку діяв співочий гурток, 

який згодом переріс  у хоровий колектив в якому  було б  

сто голосів. Співати в хорі було за честь… 

              Першим організатором хору був Кравець Олексій 

Петрович- директор Будинку культури. Спочатку колектив 

був невеликий .Виконувались українські , народні та 

російські пісні. Пісні підбирались в залежності від свят, 

коли колектив виступав. На той час баяністом був Кравець 

О.П. Солістом був Кособлик ( з Колодистого). 

              Одночасно було  організовано і  духовий оркестр 

 під керівництвом Лисенка Євгена Павловича. 

             Велику роль відіграли профсоюзи, які виділяли 

кошти на придбання костюмів , інструментів духового 

оркестру. 

              Історія цього колективу почалася в 1959 році, коли 

відділення « Сільгосптехніки» очолив аматор хорового 



співу, палкий любитель художньої самодіяльності Семен 

Семенович Пономаренко Це він зібрав якось на нараду 

передовиків – виробничників, активістів села і висловив 

думку про створення гуртків художньої самодіяльності . 

Механізатори  підтримали  його не лише словом, а й ділом. 

Регулярно почали  проводити вечори в клубі. Був створений 

духовий оркестр, а очолив його Віктор Федорович 

Кравченко- людина з спеціальною музичною освітою. 

Пізніше С. Пономаренко організував драматичний гурток, а 

слюсар О. Джус- танцювальний. 

            Учасники художньої самодіяльності брали 

найактивнішу участь у спорудженні нового клубу. 

Механізатори мали хороший заклад культури. Коли 

справляли новосілля, виникла думка і про хоровий 

колектив. 

              Виявили бажання співати в хорі С. Пономаренко, 

головний інженер А. Лисенко, економіст П.Видай, секретар 

парторганізації В. Кайзер, голова місцевкому профспілки О. 

Онищенко, комсорг Л. Івліхівський, завідуючий складом 

нафтопродуктів І. Радзихівський. Токарі- М. Гетьманенко, 

С. Прилипко, слюсар В. І. Триліс , І.М. Сердюк та інші 

робітники відділення. Разом всіх набралося близько двохсот 

чоловік. До колективу відібрали половину . Приймали тих. 

Хто мав кращі музично- вокальні дані і до того вважався 

хорошим виробничником. Баяніст села Василь Сергійович 

Лихолат  запропонував свої послуги концейместра на 

громадських засадах. Під час війни він втратив зір, але це не 

заважає йому бути прекрасним музикантом. Незрячий, але з 

абсолютним слухом, з вродженою любов’ю  до музики він 

писав пісні.  Одна з них «Пісня механізатора»  стала  

візитною карткою колективу.  

              Вперше хор виступив на День Радянської Армії. 



Колектив підготував до цієї дати музичний монтаж. До 

нього ввійшли пісні «Бухенвальдський сполох» В. 

Мураделі, «Чи хоче руський брат війни» Е. 

Колмановського, «Пісня про Дніпро» А. Фрадкіна, «Славлю 

мою Батьківщину» А. Філіпенка та інші твори. 

               Виступ  пройшов з великим успіхом. Уже перший 

концерт показав ,що що колектив потребує досвіченого  

керівника. Катеринопільці звернулися до обласного 

будинку народної творчості, незабаром до них приїхав 

здібний хормейстер  Іван Олександрович Маркотенко,  який 

багато років віддав художній самодіяльності та хоровому 

мистецтву України, виховав багатьох талановитих співаків, 

Раніше він керував хороми у Каневі, Ватутіні, Черкасах, А 

тепер взявся за виховання співаків в с. Катеринополі. 

             Почалася напружена і копітка робота. Хор збирався 

на заняття двічі на тиждень, на три години щоразу. 

Репетиції, проходили в основному за таким планом : розспів 

– 15-20 хвилин; ознайомлення з новою піснею. 

Приступаючи до нового твору, І .Маркотенко розповідає 

хористам про авторів слів та музики, аналізує зміст пісні, ЇЇ 

особливості- розмір, тепм. Нюанси. Пісня програється на 

інструменті. Потім керівник виразно співає перший куплет. 

Все це займає не більше  7 хвилин. Розучують пісню по 

фразах, роздільно- колективним способом: спочатку 

розучується перша фраза з басами, долі – баритонами, після 

чого першу фразу співають разом баси й баритони. Потім 

іде розучування з першими та другими тенорами,  і нарешті  

першу фразу співає весь хор. 

           Таким чином, розбивається весь твір. Після короткої 

перерви, 20-25 хвилин, йде вспівування і художнє 

вдосконалення пісень, вивчених на попередніх заняттях, 

Стільки ж часу відводиться для уроку сольфеджіо та 

музичної грамоти. Музична грамота тісно пов’язана з 



уроками сольфеджіо. При вивченні будь- якої нової теми з 

музичної грамоти учасники гуртка закріплюють її, 

проспівуючи її, проспіваючи інтервали, звукоряди. 

тризвуки, акорди, домінант септакорди. 

           Далі починаються бесіди на різні мистецькі теми. 

Наприклад, обговорюються і докладно аналізуються 

попередні концерти, Йде розмова про розвиток  української 

і російської народної пісні, учасники хору ознайомлюються  

з інструментами народного та симфонічного  оркестрів, з 

творчістю видатних композиторів. Кожна бесіда по 

можливості супроводжується ілюстраціями- портретами 

композиторів, видатних митців. Хорів. Оркестрів тощо. 

Бесіди посилюють інтерес і поглиблюють знання співаків до 

музики, вдосконалюють виконавську майстерність. 

           Наступні заняття ведуться роздільним способом. 

Тобто призначаються репетиції погодинно по партіях- це не 

так стомлює співаків. Після досконалого вивчення твору по 

партіях знову збирається весь хор для зведених занять, на 

яких твори «шліфують», доводячи до  потрібного звучання. 

            Колектив звертає велику увагу на репертуар. 

Звичайно, він добирається за принципом від легкого до 

складнішого. Від українських та російських народних 

пісень перейшли до складнішого. Перейшли до таких 

складних класичних творів, як «Вічний революціонер» та 

«Хор мисливців». 

             Працюючи з співаками над творами, керівник хору 

добивається чистоти інтонації, ансамблю в партіях, чіткої 

вимови слів, привчає виконавців співати по руці диригента. 

Коли у тій чи іншій пісні погано вимовлялись слова, 

керівник просив хористів проспівати на одній ноті весь 

текст, а вже потім співати його з мелодією. 

              Звертається І. Маркотенко і до скоромовок, щоб 

виробити швидку , але чисту й чітку, без «ковтання звуків», 



вимову. Скоромовку вимовляють спочатку повільно, 

звертаючи особливу увагу на артикуляцію, а потім 

поступово прискорюють. Ось деякі з цих скоромовок: 

«Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіток, 

вона каже  «квок»;  та інші. 

               За два роки наполегливої роботи хор вивчив понад 

50 творів. Серед них  українські та російські  народні пісні . 

пісні народів СРСР і класичні твори. Свої виступи він 

завжди починає  « Піснею про механізаторів», слова і 

музику до якої написав В. Лихолат. 

               Виступи механізаторів збирають багато слухачів. 

Успішними  були їх концерти у Шполі , Звенигородці, 

Ватутіні, Черкасах. 

              Під час концертів показують свою майстерність і 

окремі виконавці – солісти. Вокальні ансамблі, танцюристи, 

майстри художнього читання. Особливо полюбили слухачі 

токаря М.Гетьманенка. слюсаря П.Кособлика, І. 

Радзихівського , інженера – економіста П.Видая, братів 

Миколу І Павла Білашів, перший з яких працює слюсарем , 

а другий токарем, пенсіонера М.Савранського. 

               Та не тільки піснями відомий цей колектив, він 

славиться своїми трудовими ділами. Усі робітники і 

перевиконують виробничі завдання, борються за звання 

колективу комуністичної праці. Колгоспні зони 

обслуговування Катеринопільського відділення 

«Сільгосптехніки» успішно проводять збирання врожаю 

останього року семирічки. У цьому велика заслуга 

катеринопільських механізаторів. Вони крокують по життю 

з піснею, яка завжди потроює енергію людини. 

            Посудіть :  уже в перший рік існування хорова 

капела здобула високу оцінку і диплом 1 ступеня, 

виступаючи у місті Каневі на могилі Т. Шевченка у зв’язку  

з 150 річчям з дня народження Кобзаря. У 1954 році за 



заслуги в розвитку українського народного самодіяльного 

мистецтва президія Верховної Ради Української РСР 

нагородила колектив Грамотою , а ще через два роки йому 

рішенням  Міністерства культури  УРСР та Української 

ради профспілок було присвоєно почесне звання « 

Самодіяльний народний». Це був 1966рік. У цей час нею 

вже керував Анатолій Михайлович Волинець. Радували 

хористи своїми  виступами  земляків у Дні державних Свят, 

при відкритті меморіалу Слави в Катеринополі. Капела 

виступала перед жителями сіл, райцентрів Черкаської 

області, у Черкасах, Києві . Та чи не найбільш пам’ятними 

стали для учасників хору дні підготовки  та участь у 

відомому телетурнірі «Сонячні кларнети» - це був 1981 рік. 

Задушевні пісні катеринопільців чула вся Україна… 

І всюди їх супроводжував успіх. Десятки дипломів, грамот, 

подяк та інших відзнак колективу- переконливе свідчення 

цьому. 

             За підсумками Першого всесоюзного фестивалю 

художньої самодіяльної народної творчості самодіяльну 

чоловічу народну хорову капелу відзначено дипломом 

другого ступеня. Почесну нагороду прославленому 

колективу вручив заступник директора обласного Будинку 

народної творчості В. Л. Новак. 

               Республіканський оргкомітет по проведенню 

фестивалю нагородив грамотами за активну участь у 

фестивалі художнього керівника капели А. М. Волинця, 

концертмейстера В. Л. Лихолата, а також  вокально- 

інструментальний ансамбль  райоб’єднання 

«Сільгосптехніка», «Тікич» і активних учасників художньої 

самодіяльності цього підприємства М. П. Гетьманенка та Т. 

П. Шавалеєву. 

 



                         Неспокійним творчим життям минають дні 

для колективів, якими керує досвідчений спеціаліст 

Анатолій Михайлович Волинець. 

 

           У 1979 році самодіяльна народна хорова капела стала 

переможцем республіканського огляду художньої 

самодіяльності і нагороджена дипломом 11 ступеня. 

               Хормейстер постійно працює над підбором 

матеріалу. Всього в репертуарі більше сотні хорових творів, 

За час свого існування хорова капела зробила більше  

півтисячі виступів перед людьми району, області, Києва.  

               В силу певних економічно- політичних змін  в 

районі капела змінюється на змішаний хор. Керівник  

старається  зберегти силу і популярність хору та економічні 

важелі не в його руках. З розпадом Союзу розпадається і 

капела. 

 

 

*    *   *   *   *    *    *   *   *   *   *    *    *    *    *    * 
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