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РЕГІОНАЛЬНА ХОРОВА КУЛЬТУРА 
 

ЯК ПРОЯВ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ 

 

Культура постає як суспільно-історична форма буття, що уподібнює своє 

реальне існування до буття природних об'єктів. Тобто, набуває онтологічний 

статус і тим самим, подібно явищам і предметам природи, стає доступною експе-

риментальному та теоретичному вивченню. При цьому музична культура постає 

як сукупність природних та пост природних факторів. Як відомо, будь-яка культу-

ра є результатом перетворення існуючих природних форм в об'єкти: фізіологічні 

емоції – в духовне почуття, інстинктивні «моделі потрібного майбутнього» – в 

проект і ідеал, стихійні рухи тіла – в мову жестів, розмноження – в любовний зв'я-

зок , стада – в суспільство, звукові сигнали – в словесну мова, крик – в спів. Тобто 

культурне перетворення природи відбувалося і продовжує відбуватися на двох рі-

внях: 1) зовнішньо – по відношенню до людини природної даності (іманентний 

зв’язок людина-суспільство та вплив суспільства на світосприйняття людини);  

2) власне людська особистість – тілесні та психічні аспекти. 

Музика, особливо вокальна, є невід’ємною складовою нашого життя. Му-

зичне мистецтво постає певним наративом для втілення суспільно-історичного 

контексту, збереженням основних цінностей епохи та людства. Спів є цілком 

логічним проявом який походить від природних можливостей будь-якої люди-

ни, а хоровий спів є характерною ознакою нашої нації. Особливого значення це 

набуває у формуванні регіональної хорової культури. 

Регіональна хорова культура є похідною від умов свого натурального ви-

никнення. Людині притаманна здібність співати незалежно від голосових мож-

ливостей, про це свідчить наявнісь побутових, календарно-обрядових пісень. 

Хорова культура більш наближена до відтворення основних історичних та соці-

альних моментів. Своєю колективістською формою вона зберігає індивідуальні 

аспекти людського буття. Концепт регіональної хорової культури постає як 

особлива взаємодія системних компонентів, які є проявом специфічної худож-

ньої діяльності , основою якого є прямий та зворотній зв’язок соціокультурних, 

художньо-естетичних та біофізичних факторів.  

Хорова культура за своєю суттю є потужним засобом самоствердження та 

етнічної самоідентифікації українського народу. Вона уособлюється як уніка-

льне явище, як окрема культурологічна система в контексті світового культу-

ропростору. Осмислення та цілісне відтворення панорами історичного розвитку 

хорової культури України є важливим завданням вітчизняного мистецтвознавс-

тва й вбачається неможливим без докладного дослідження окремих регіонів  
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країни. Саме вона сприяє виникненню діалогу не тільки між різними етнічними 

чи регіональним групами, що складають єдиний державний культуропростір.  

Як одна з європейських країн, Україна складається з багатьох 

різноманітних етнічних та етнографічних регіонів, кожен з яких вирізняється 

власною історією, особливостями розвитку матеріальної і духовної культури, 

специфікою націона-льних традицій, своєрідною регіональною ідентичністю. 

Глибоке знання свого ко-ріння, ґенези своєї сутності, дозволяє не тільки 

любити українську мову і культуру, а й позиціонувати її як частину 

європейської скарбниці народних тра-дицій.  

В сучасній незалежній Україні, як і в усьому світі, все більшого значення 

набувають проблеми подолання глобалізаційної кризи та урбанізаційних проце-

сів у суспільстві шляхом відродження духовних цінностей і багатовікових наці-

ональних культурних традицій, розвитку культурної самосвідомості й 

самоідентичності кожної особистості, кожного громадянина держави. 

Культурна самобутність української нації має значну регіональну фраг-

ментованість, особливістю котрої є етнокультурна строкатість населення. Дос-

лідження регіональної специфіки уможливлює обґрунтування багатомірності 

культурного процесу й розмаїття локальних культурних форм. Вивчення регіо-

нальної специфіки сучасної хорової культури надає можливість опанувати роз-

виток музичної культури в національному, історичному та соціокультурному 

аспектах. Українські пісні постають як певний культурний маркер епохи, вони 

несуть історико-естетичне навантаження, що склалося віками. Отже, спираю-

чись на те, що мистецтво в Україні розвивалося як вокально-хорове, стає оче-

видним те, що традиції регіональної народнопісенної творчості є найбільш 

ефективною формою діалогу сучасного та минулого. 
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ОСВІТНЬО-МИСТЕЦЬКІ ТРАДИЦІЇ 
 

У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА 

 

На зламі ХХ-ХХІ століть мистецькі аспекти творчості студентів у вищих 

навчальних закладах (ІІІ, ІV рівні акредитації) гуманітарного спрямування ста-

новлять важливий компонент їх фахової підготовки. В ряду з набуттям компе-

тенцій як суми знань та досвіду в певному колі питань, студенти здобувають 

навики культуротворення, значення якого важко переоцінити для майбутньої 

педагогічної діяльності. Ствердженням є студентська творчість на музично-

педагогічному факультеті, з 2006 р. – факультет культури і мистецтв Ніжинсь-

кого державного університету (далі – НДУ) імені Миколи Гоголя.  

Опрацювання архівних документів, дисертацій, монографій, газетно-

журнальної періодики з історії культури, мистецтва, освіти України, підсумкових  
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