
Тетяна Андріївна Шерстюк — викладач-методист Балаклійської 
дитячої музичної школи Харківської області. У 1980 р. закінчила 
Харківське музичне училище з фаху «теорія музики», а у 1985 р. 
отримала диплом музикознавця в Харківському інституті ми-
стецтв ім. І. П. Котляревського. З дитинства палко закохана в 
українську пісню, бо в родині з діда-прадіда всі співали й любили 
народну музику. У 1999 році створила гурт народної пісні «Весе-
ла Слобода». Спочатку його складали лише обдаровані діти  — 
учні музичної школи, які бажали вивчати пісні, традиції та звичаї 
українського народу. Згодом старша група колективу стала пра-
цювати на базі Балаклійського районного Будинку культури. 
У 2005 році «Весела Слобода» здобула почесне звання «На-
родний аматорський колектив». Любов до народної пісні у 
поєднанні з високим професіоналізмом музиканта і талантом пе-
дагога дозволили керівнику підняти виконавську майстерність 
гурту до міжнародного рівня. Наразі колектив охоплює 5 вікових 
груп (від 5 до 30 років). Діти, підлітки та молодь із задоволенням 
вивчають традиції та звичаї українського народу, пісні Слобо-
жанщини та інших регіонів України. Разом з тим виховується по-

чуття патріотизму, повага до рідної мови, рідного народу, його культури. Тетяна Андрїівна Шерстюк є ав-
тором майже всіх обробок пісень, які виконує колектив. Керівник завжди у пошуку нового репертуару, 
нових форм роботи. Завдяки творчій енергії та завзяттю Шерстюк Т. А. гурт «Весела Слобода» не лише 
постійний учасник районних та обласних культурно-масових заходів і концертів, а й переможець бага-
тьох фестивалів і конкурсів міжнародного та національного рівнів. Українські народні пісні в обробці 
керівника колективу Тетяни Шерстюк відомі не лише на Батьківщині, а й далеко за її межами. Майже всі 
регіони України, а також Польща, Чехія, Естонія, Молдова, Росія складають творчу географію колективу.
У першому зошиті циклу «На крилах пісень» зібрані календарно-обрядові пісні в обробці для гуртового 
співу a capрella з методичними рекомендаціями щодо виконання. Робота посіла перше місце в Облас-
ному конкурсі з розробки навчально-методичних матеріалів для мистецьких шкіл Харківської області 
«Колекція педагогічної майстерності» у 2018 році. Матеріал збірки може зацікавити як викладачів хоро-
вих відділень мистецьких шкіл, так і керівників аматорських і професійних хорів та гуртів народної пісні.
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Дана робота посіла перше місце в Обласному конкурсі з розробки навчально-методичних матеріалів, програм для мистецьких шкіл Харківськоı ̈області 2018 року.Збірка Шерстюк Т. А. укладена на основі багаторічноı ̈ роботи автора в класі теоріı ̈ музики та хорового співу дитячоı ̈ музичноı ̈школи. У збірці надані украıн̈ські календарно-обрядові пісні з відтворенням народних обрядів (в обробці автора). Поетична назва збірки, пряма мова в передмові, доцільна організація музичного матеріалу спрямована на підвищення мотиваціı ̈ учнів до навчання, розвиток творчого мислення та фантазіı̈, а також сприяє збереженню інформаціı ̈ про обряди, звичаı,̈ традиціı,̈ історію рідного краю, засвоєнню національноı̈ духовноı ̈культури.
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Від автора

На крилах пісень
«За туманом нічого не видно...» — сильним і надзвичайно красивим голосом починав дід Іван.  «Тільки видно дуба зеленого...» — підхоплювали бабуся та її сестри. Мов у про-фесійному хорі, кожен вів свою партію, одначе ніхто не замислювався над цим. Пісня ли-лася, мов повноводна ріка з чистою, немов ранкова роса, водою. «Під тим дубом криниця стояла...» — вливались молоді дзвінкі голоси, що належали матусі та тітоньці. Мелодія немов обростала новими підголосками, міцніла й росла. І ось їй уже ставало тісно на ді-довому подвір’ї, де за столом збиралася вся наша велика родина. Пісня, як та вода, що по-рвала греблі, розливалася далеко-далеко, її було чути на сусідніх вулицях, і здавалося, що ця неземна краса здіймалася до самого неба. А птахи мовчки кружляли над подвір’ям, не-мов дослухаючись і переймаючи чарівні звуки для свого щебету... Отак і я, немов малень-ке пташеня, тихенько сиділа десь у куточку, слухала й дивувалась, як можна створити звичайним людям таку красу. Ось пісня закінчилась, та дід уже почина нової...Напевне, саме ця надзвичайна музикальність нашої родини й відіграла вирішальну роль у виборі моєї професії.Багато літ минуло з того часу, коли відбулося моє перше знайомство з народною піс-нею. Після закінчення школи та музичного училища, а також здобувши консерваторську освіту музикознавця, я почала свій трудовий шлях у рідній Балаклійській дитячій музич-ній школі викладачем сольфеджіо. Намагаючись якомога більше зацікавити дітей і за-лучити їх до мистецтва, я вже у перші роки роботи приділяла багато уваги позакласному часу та заходам, які приваблювали, розвивали й виховували дітей. Ми проводили безліч святкових концертів, тематичних вечорів, конкурсів, музичних вистав. І все ж чогось не вистачало. Зрештою, я зрозуміла, чого саме. Будучи українкою й маючи українське корін-ня, я раптом відчула дефіцит рідної мови, рідної пісні. Зараз, аналізуючи пережите, ро-зумію, що національне відродження України почалось у свідомості українців природньо, не примусово. Ще задовго до того, як Україна здобула незалежність, все більше почало відкриватись українських шкіл, все більше дітей з україномовних сіл почало приїзди-ти в Балаклію до музичної школи. І все частіше до мене приходили спогади про дідове подвір’я на Полтавщині, про задушевні пісні, які чула в дитинстві. Якось запропонувала своїм дітлахам вивчити кілька українських пісень на два голоси. Знайшлося з десяток охочих віком 9–10 років. Займались із задоволенням. Готували першу концертну програ-му, а тим часом відшукували в бабусиних скринях вишиванки, шили плахти та шаровари, плели вінки. Перші виступи гурту, який ще не мав назви, глядачі сприймали з цікавістю й захопленням, бо звикли, що українських народних пісень співали переважно люди стар-шого покоління.Гурточок «Слобожанські малята», як ми назвали свій колектив, що веде початок з 1999 року, дедалі набував усе більшої популярності, вливались нові голоси, ускладню-вався репертуар. Згодом «малята» підросли й стали називатись «Веселою Слободою». Почавши творчий шлях як фольклорний колектив, ми дедалі більше й більше відходили від цієї жанрової спрямованості, оскільки відтворення автентичних наспівів та обрядів все менше цікавило дітей, що отримували професійну музичну освіту й бажали привне-сти в кожну пісню щось нове, побачити фольклор крізь призму сучасності, відтворити 
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старовину в нових гармонійних барвах та стилях. Тож настав день, коли «Весела Слобо-да» змінила визначення «фольклорний гурт» на «гурт народної пісні», що давало нам більш широкі можливості для творчості: від автентики до фолку з елементами джазу.«Весела Слобода» існує вже майже два десятиліття, маючи з 2005 року високе звання «народний аматорський колектив». І хоча основний склад гурту працює при районному Будинку культури, та його колиска — клас народного співу Балаклійської дитячої музич-ної школи, де підростає й виховується юна зміна, яка поповнює «Веселу Слободу» нови-ми голосами. Наразі «Весела Слобода» має 5 вікових груп: від 5 до 28 років. У репертуарі гурту — українські народні пісні різноманітних жанрів: ліричні, жартівливі, козацькі, ро-динно-побутові, календарно-обрядові. Є також обробки авторських пісень вітчизняних авторів — перлин золотого фонду української пісенної скарбниці.Майже всі обробки пісень я створюю сама, вкладаючи в кожну з них не лише весь ар-сенал знань з гармонії, поліфонії, музичної форми, отримані в музичному училищі та кон-серваторії, а й частину своєї душі, плекаючи кожну пісню, немов рідне дитя. Маю близько півтори сотні обробок українських пісень, які чули шанувальники мистецтва не лише в Україні а й далеко за її межами, і зараз люди з усього світу мають можливість послухати й оцінити нашу творчість завдяки сучасним комунікаціям, зокрема мережі Internet. Не-рідко керівники колективів культосвітніх закладів — від музичних шкіл до академій — звертаються до мене з проханням надати ноти обробок пісень для роботи з гуртами та хорами. Тож настав час поділитися своїм доробком, аби та краса української пісні, яку ми з моїми вихованцями намагалися створити, не відійшла з часом у небуття, а жила в ду-шах і серцях інших виконавців, кожен з яких, напевне, міг би внести щось своє, неповтор-не, але головне — ще більше покохав би нашу українську пісню.Слід зазначити, що українська народна пісня — невід’ємна складова репертуару не лише гуртів народної спрямованості, а й вокальних ансамблів, що працюють в акаде-мічному стилі. До того ж, не слід забувати, що саме з народної пісні бере витоки класич-на музика, на національній основі також створюють свої шедеври майстри української естради. Тож, на мою думку, тему «Академізм як школа» доцільно розглядати в широко-му плані, де вивчення народної пісні є одним із необхідних аспектів. І найголовніша мета, яку я переслідую на протязі всієї своєї творчості — виховання патріотизму юного поко-ління, любові до рідної землі, до національної культури, до рідної пісні. Особливе місце в репертуарі моїх вихованців займають календарно-обрядові пісні, де велике значення приділяється не лише виконанню пісень, а й відтворенню народних обрядів. Так, учасни-ки гурту добре знають і люблять співати колядки й щедрівки, веснянки й гаївки, купаль-ські та жниварські пісні. Тож перший зошит обробок пісень буде присвячений саме цим жанрам.
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1. Колядки та щедрівкиЗимові народні свята різдвяного циклу по праву вважаються найулюбленішими і най-яскравішими не лише серед дітвори, а й серед людей дорослого й поважного віку. Від са-мого Святвечора (6 січня) до Водохреща (19 січня) в Україні прийнято співати колядок та щедрівок, що супроводжують різноманітні народні обряди: Святу Вечерю, Різдво Христо-ве, Щедрий вечір, освячення річок та водоймищ. Неможливо передати словами відчуття радості й піднесення, коли бачиш гурти традиційно одягнених колядників і щедрівників, які весело крокують вулицями та заходять до осель, бажаючи всім добра й щастя. Для моїх вихованців ці свята дійсно є святими. Традиційно щороку ми не лише виступаємо на різдвяних фестивалях та концертах, а й за звичаєм вітаємо земляків із цими чудовими святами, виконуючи при цьому колядки та щедрівки, використовуючи народну атрибу-тику та переодягаючись в обрядові костюми. Палітра пісень зимового циклу, виконува-них моїми вихованцями, досить різноманітна. Це й загальновідомі колядки та щедрівки, які співають в усьому світі (як, наприклад, «Добрий вечір тобі, пане господарю», «В Ві-флеємі новина», «Ой сивая та і зозуленька» та ін.), і ті, які побутують саме в нашій місце-вості («Ластівонька прилітала», «Ой учора ізвечора», «А в Єрусалимі рано задзвонили», «Як на річці та на Йордані» та ін.), і навіть такі, що є традиційними для інших регіонів України (як, наприклад, колядка «Ой у всьому світі стала новина», привезена нами з Рів-ного). За складністю пісні також дуже різноманітні: від простенького двоголосся чи кла-сичного хоралу до складного чотири-п’ятиголосся з елементами імітації та підголоскової поліфонії. Тож перед тим, як узяти в роботу певну пісню, варто враховувати вік, ступінь підготовки та кількісний склад колективу.Не буде зайвим нагадати, що колядки й щедрівки, хоча й виконуються приблизно в один і той же календарний період, мають суттєві відмінності як за змістом, так і за ха-рактером. Колядки, що співаються на Різдво, прославляють Ісуса Христа та Діву Марію, що породила Господнього сина, тому мають урочистий, піднесений характер, нешвидкий темп і більш складну наспівну, розвинуту мелодію. Щедрівками ж ми віншуємо господа-рів та традиційно просимо віддячити за привітання, тому ці пісні мають переважно жар-тівливий характер, жвавий темп, нескладну мелодію (як виняток — лірична щедрівка «Ой учора ізвечора», записана на Балаклійщині). Проте слід зазначити, що чим простіша мелодія, тим більше можливостей для обробки вона несе в собі.Про історію та жанрові особливості колядок і щедрівок, а також пісень інших кален-дарних циклів можна говорити безкінечно. Але в мене інша мета: познайомити зі своїми обробками. Буду щаслива, якщо моя праця зацікавить викладачів музичних шкіл та ви-щих культосвітніх закладів, керівників співочих аматорських та професійних колективів, фольклорних та академічних гуртів.
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КОЛЯДКИ

ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Приспів (повторюється після кожного рядка):
Радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами!
Та кладіть калачі з ярої пшениці!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості!
А що перший празник – то Різдво Христове!
А що другий празник – Святого Василя!
А що третій празник – Святе Водохреща!
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