
                         Випускники відділу «Хорове диригування» 

Михайло Кречко (1925-1996) – народний артист України. В минулому: 

художній керівник і головний диригент Закарпатського народного хору, 

директор і художній керівник національної академічної хорової капели «Думка», 

головний хормейстер Республіканського дитячого музичного театру в Києві, 

професор Київської державної консерваторії ім. П.Чайковського; 

 

Ігор Лацанич (1935-2003) – народний артист України. В минулому: головний 

диригент і художній керівник Львівського академічного державного театру 

опери та балету імені Соломії Крушельницької, Татарстанського театру опери та 

балету імені Муси Джаліля;        
  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80


Інеса Шилова – народна артистка України, заслужений діяч мистецтв України, 

хормейстер Національної опери України імені Т.Г.Шевченка, професор 

Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського;  

 

Клара Лабик – народна артистка України. В минулому:  артистка та солістка 

заслуженого академічного Закарпатського народного хору; солістка ансамблю 

«Угорські мелодії»; викладач середньої школ №1 імені Т.Г.Шевченка; 

 

    

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Омелян Сокач – народний артист України, головний диригент і художній 

керівник академічного камерного хору «Cantus»; член журі різноманітних 

міжнародних та регіональних фестивалів та конкурсів хорового мистецтва, 

музичний та громадський діяч; 

 

Володимир Волонтир -- заслужений діяч мистецтв України , диригент, 

композитор, директор та художній керівник хору хорової школи хлопчиків та 

юнаків м.Мукачево. Голова та учасник багатьох міжнародних конкурсів та 

фестивалів, музичний та громадський діяч;  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.composersukraine.org/index.php?id=485


Петро Рак - заслужений діяч мистецтв України, диригент, композитор. 

Працював: начальником  управління культури ОДА, хормейстером заслуженого 

академічного Закарпатського  народного хору та художнім керівником та 

диригентом багатьох ансамблів пісні і танцю, хорових колективів художньої 

самодіяльності області; музичний діяч; 

 

Ігор Цмур - заслужений діяч мистецтв України, директор-художній керівник 

Хмельницького академічного муніципального камерного хору, доцент 

Хмельницької  гуманітарно - педагогічної академії, член Національної 

всеукраїнської музичної спілки, композитор, громадський діяч;  

     

http://choir.km.ua/?q=node/2


Борис Лаба - заслужений діяч мистецтв України   хоровий диригент, 

композитор, педагог. В минулому: Лауреат Державної премії АР Крим, 

хормейстер Буковинського ансамблю песні і танцю Чернівецької областної 

філармонії,  хормейстер Державної заслуженої капели бандуристів 

України,хормейстер Заслуженого академічного народного хору ім. Г. Верьовки.  

Художній керівник ансамблю пісні і танцю «Славноцвіт».Викладач Київського 

інституту культури;  

 

Михайло Мокрецький - заслужений діяч мистецтв України , хоровий диригент, 

педагог. Працював:  хормейстером  Гуцульського ансамблю пісні і танцю,  

художнім керівником Філармонії  Івано-Франківська,  директором Музичного   

училища, водночас  художнім керівником та диригентом академічного хору 

музичного училища;     

 



Йосип Гарчар - заслужений артист України.  В минулому:     викладач 

диригування Ужгородського музичного училища імені Д.Є.Задора ,художній 

керівник та диригент камерних та симфонічних оркестрів музичного училища та 

Закарпатської обласної філармонії; 

  

Анна Дашак - заслужена артистка України, співачка Львівського національного 

академічного театру опери і балету ім. Соломії  Крушельницької, професор 

Львівської національної академії ім. М. Лисенка; 

 

http://muzdepartament.uz.ua/index.php?show=people&id=1


 

Михайло  Ходанич - заслужений артист України. В минулому:  артист та соліст 

заслуженого академічного Закарпатського народного хору та багатьох 

самодіяльних хорових колективів області; 

 

 Віктор Даньо - заслужений артист України: В минулому:  артист Ансамблю 

пісні і танцю Радянської армії (Улан-Батор).   артист та соліст заслуженого 

академічного Закарпатського народного хору;    

 



Федір Копинець - заслужений арист України , доктор мистецтвознавства, регент 

церковного хору, артист та хормейстер заслуженого академічного  

Закарпатського народного хору; 

 

 Надія Боднар - заслужена артистка України,  артистка та солістка заслуженого 

академічного Закарпатського народного хору; 

 

http://muzdepartament.uz.ua/index.php?show=people&id=2


Тамара Деяк - заслужений працівник культури України. Працювала:  

викладачем та головою циклової комісії «Хорове диригування» Ужгородського 

музичного училища імені Д.Є.Задора ,  художнім керівником та диригентом 

ансамблю пісні і танцю механічного заводу м. Ужгород;   

 

Петро Сокач - заслужений працівник культури України. В минулому: директор 

музичної школи, викладач диригування в  коледжі культури,  керівник камерного 

хору викладачів,керівник та головний диригент заслуженого академічного  

Закарпатського народного хору, керівник багатьох хорових колективів 

області,музичний діяч; 

 

http://muzdepartament.uz.ua/index.php?show=people&id=9


Михайло Митровка - заслужений працівник культури України. Працював: 

викладачем Ужгородського музичного училища імені Д.Є.Задора, дируктором та 

викладачем Ужгородського училища культури і мистецтв та   Київського 

національного університету культури і мистецтв, музичний діяч;   

 

Наталія Петій-Потапчук,  - заслужений працівник культури України, художній 

керівник та головний диригент заслуженого академічного Закарпатського 

народного хору;  Працювала:  викладачем Ужгородського училища культури і 

мистецтв,Ужгородського музичного училища імені Д.Є.Задора , Ужгородських 

філій Київського національного університету культури і мистецтв та Донецької 
музичної академії ім. С. Прокоф’єва;  

 

http://muzdepartament.uz.ua/index.php?show=people&id=10
http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/CB4050C1DD1092FAC225779F006C4695?OpenDocument
http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/CB4050C1DD1092FAC225779F006C4695?OpenDocument
http://muzdepartament.uz.ua/index.php?show=people&id=11
http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/CB4050C1DD1092FAC225779F006C4695?OpenDocument


Василь Калинюк -заслужений працівник культури України, талановитий 

композитор, митець, маестро Гуцульської  Рахівщини. В минулому:   працював 

в аматорському фольклорному ансамблі “Верховина”, керував ансамблем пісні 

й танцю “Гуцульщина”  автор багатьох оригінальних музичних творів та обробок 

народних пісень, його вокально-хореографічні, хорові, оркестрові твори 

виконуються багатьма професійними і самодіяльними художніми колективами 

та отримали високу оцінку фахівців; 

      

Василь Барановський - заслужений працівник культури України, заступник 

директора КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури» ЗОР. 

Працював: диригентом  хору, вчителем співу в  загальноосвітній школі, 

викладачем сольфеджіо в ДМШ, начальником відділу культури Тячівського 

району, директором будинку культури м.Тячів; 

 



Юрій  Коссей -   доктор мистецтвознавства; 

 

Микола Маліборський - кандидат мистецтвознавства, український 

композитор, диригент, педагог. Микола Васильович є автором більше 30 

хорових творів, на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки. Власні тексти “Хорові 

твори” (Тернопіль, 2000) та збірка поезій “До рідних берегів” (Тернопіль, 2010) . 

Авторські спогади “Епізоди з автобіографії” вийшли друком в 2012;  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012


Іван  Сопко - відмінник народної освіти. В минулому: викладач диригування 

Ужгородського музичного училища імені Д.Є.Задора, завідувач учбової 

частини,керівник хору студентів музичного училища та Ужгородського 

держуніверситету, хорової капели учителів обласного центру, камерного хору 

викладачів музичного училища, чоловічого хору мікрорайону «Доманинці».  

Іван Сопко успішно поєднував педагогічну діяльність із диригентською, 

працюючи понад півстоліття керівником кращих співаючих колективів 

Закарпаття;                                                   

  

Золтан Жофчак - народний учитель України. Працював: директором, 

викладачем та керівником лауреата багатьох міжнародних конкурсів учнівського 

хору «Едельвейс» авторської середньої школи № 2, м.Ужгород, художнім 

керівником та диригентом ансамблю пісні і танцю  «Шовкова косиця» та 

«Зорянка»; 

 



Вікторія Рацюк - диригент, режисер,магістр театрального мистецтва, викладач 

кафедри оперної підготовки та музичної режисури Оперної студії Національної 

музичної академії України ім.П.І.Чайковського, дипломант фестивалів, учасниця 

міжнародних конкурсів диригентів, керівник ансамблю нової музики 

«Рикошет»; є  головою правління і художнім керівником творчої Молодіжної 

організації «Театр Мала Опера».Співпрацює з організацією Міжнародного 

конкурсу «NEUE STIMMEN»,  Німеччина, диригент,режисер серії концертів 

«CONCERTOS  INTERNCONALS». Щорічні виступи на Міжнародних 

фестивалях; «Прем’єри сезону», «Форум молодих композиторів», «Київ Мюзик 

Фест». 

 

 

http://www.ravitamusic.com/rus/glavnayrys.html

