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Значення колективного музикування у підготовці майбутніх 

виконавців та викладачів музичних інструментів важко переоцінити. Саме 
участь у оркестрах та ансамблях малих форм дає можливість майбутнім 
музикантам виховати організаційні та професійні навички. Ключові 
аспекти колективного музикування у наукових розвідках висвітлювали: 
В. Калабська [1], Ю. Пономарьов [3], В. Сотова [4], В. Федоришин [5] та ін. 

Особливе місце у становленні виконавця займають студентські 
оркестри, серед яких гідне місце займає оркестр народних інструментів 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Історія започаткування та становлення цього колективу 
розпочинається ще з 1933 р. Саме у цей рік, молодих музикантів-
народників з м. Миколаєва було направлено до Одеської консерваторії на 
стажування під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України 
Г. Манілова. У цьому колективі і були закладені основи майбутнього 
оркестру і кафедри народних інструментів одеського вишу. Серед 
вихованців оркестру був В. Єфремов (1909–1986), який і став керівником 
об’єднаного оркестру народних інструментів консерваторії і музичного 
училища (1949–1975). Інструментарій оркестру: чотириструнні домри, 
балалайки, баяни, гуслі (клавішні) та ударні інструменти. 

На початку існування оркестру в основу репертуару були запозичені 
класичні твори (перекладення, адже були надзвичайні труднощі із 
оригінальним репертуаром), а також виконувалися обробки народних 
пісень та мелодій. Значну роль у формуванні репертуару відіграли такі 
відомі аранжувальники, як В. Єфремов, В. Касьянов, Г. Шишкін, а також 
студенти-диригенти навчального закладу. 

У репертуарі оркестру було чимало шлягерів: Увертюра до опери 
«Тарас Бульба» М. Лисенка, «Вальс-фантазія», «Камаринська» М. Глінки, 
Симфонія № 9 (1 частина) А. Дворжака, Норвезькі танці Е. Гріга, музика 
до драми А. Доде «Арлезіанка» Ж. Бізе, Незакінчена симфонія Ф. Шуберта 
та інші. 

Оркестр вже тоді став лабораторією, де молоді диригенти проходили 
практику роботи з оркестром. Студенти одержували можливість 
прилучитись до шедеврів симфонічної музики, набували навиків 
колективної гри, розуміння багатоголосного та багатотембрового звучання.  

З 1975 по 1982 рр. оркестр очолював випускник кафедри народних 
інструментів заслужений артист України, професор В. Касьянов (1929–
1992), який був домристом і розумівся в специфіці народних струнно-
щіпкових інструментарів. 
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У 70–80 рр. ХХ ст. – період, коли з’являється оригінальний 
репертуар для оркестру народних інструментів. Такі композитори, як 
І. Асєєв (Концерт для ф-но з оркестром; Увертюра), М. Гржибовський 
(музична картина «У горах Кавказу), О. Коган (Увертюра), І. Ботвінов 
(Концерт для домри з оркестром), В. Власов (Концерт для баяна з 
оркестром) створили чудові твори, які і досі постійно присутні в 
репертуарі оркестру. В цей час колектив постійно виступає з концертами 
на різних концертних площадках міста Одеси і області, виїжджає за 
кордон, що стало основою для залучення оркестру до професійної 
діяльності в якості філармонійного з 1975 р., художнім керівником якого 
був В. Касьянов. У 1981 р. оркестр був учасником ІІІ Національного 
конкурсу виконавців на народних інструментах, який проходив в м. Одесі, 
де акомпанував усім конкурсантам на третьому заключному турі. 

З 1996 р. до оркестру був залучений в якості диригента заслужений 
артист України О. Олійник, який згодом став керівником оркестру і 
створив велику кількість оркестровок і перекладень, що дало змогу значно 
оновити репертуар. В цей період оркестр постійно виступає з видатними 
солістами вокалістами, такими як М. Огренич, Є. Іванов, А. Бойко, 
А. Дуда, В. Навроцький, В. Ревенко, О. Стаховська, інструменталістами 
В. Мурзою (баян), В. Кириченко (домра), О. Мурзою (балалайка), тріо 
бандуристок «Мальви», капелою бандуристів під керівництвом доцента 
Л. Чернецької. Оркестр неодноразово гастролював у країнах Європи 
(Німеччині, Греції), виступав з новими програмами в Одеській обласній 
філармонії. Німецька фірма «Südwest Funk» випустила компампакт-диск з 
записами оркестру [2]. 

Нині основою репертуару оркестру являються оригінальні твори 
одеських композиторів: В. Власова, О. Сокола, Т. Сидоренко-Малюкової, 
Б. Маслова, О. Польового. На святкуванні 75-річчя Одеського відділення 
спілки композиторів України оркестр виступив у фінальному концерті, в 
якому виконував твори цих композиторів і був відмічений грамотою 
Спілки композиторів України.  

Творча й організаційна робота проводиться в тісному контакті з 
викладачами кафедри народних інструментів та викладачами інших 
виконавських спеціалізацій. Саме випускники кафедри народних 
інструментів Академії, які пройшли школу оркестрової гри і здобули 
кваліфікацію диригента, очолили оркестри і ансамблі народних 
інструментів, стали відомими не тільки в Україні, а й за її межами. 
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СУЧАСНІ УМОВИ ВІДБОРУ ДІТЕЙ 4–6 РОКІВ ДО ЗАНЯТЬ 

ГІМНАСТИКОЮ 
 
У сучасному світі спорт і фізична культура є вагомою складовою в 

житті нації. Професійний спорт розвивається відповідно до прискореного 
темпу розвитку життя суспільства, стають вищими вимоги, розробляються 
і використовуються нові методики, ускладнюються технічні елементи і 
вправи. У цих змінних умовах спортсмени добиваються все більш високих 
показників і результатів, ставлять нові рекорди, застосовуючи в процесі 
своєї підготовки новітні методики і розробки. Проте серед усіх можливих 
умов успішного кар’єрного зростання спортсмена, найголовнішим 
чинником є правильний вибір спеціалізації в тому або іншому виду спорту 
ще в дошкільному віці, на самому початку багаторічного тренування, 
відповідно даним йому природою можливостям, здібностям і задаткам. 
Отже, початковий відбір дітей для занять певним видом спорту, зокрема 
гімнастикою, є важливим структурним чинником в системі спортивної 
підготовки, від успішного проведення якого залежить майбутнє юних 
спортсменів [1]. Сучасний стан спорту та рівень спортивної підготовки, на 
жаль, не можна назвати високим, але це не провина спортивних тренерів, 
професіоналізм і майстерність яких не викликають сумніву. Це пов’язано, 
перш за все, з матеріальними та соціологічними чинниками. Слабке 
матеріальне фінансування не дозволяє створити необхідні умови для 
успішної спортивної підготовки (достатня кількість обладнаних 
спортивних шкіл) і привернути до процесу виховання майбутніх 
спортсменів якомога більше високопрофесійних майстрів. Для занять 
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