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Сергій Недужий 
 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР «ГАРМОНІЯ» 
 
Не можливо передати словами те, що відчуває кожна людина, коли 

лине чарівна мелодія у виконанні духового оркестру. Музика переповнює 
тебе добром, світлом, проникає тобі в душу і ти як заворожений хочеш, 
щоб ця мить тривала якомога довше… (М. Донченко). 

Історія духового оркестру«Гармонія» розпочинається ще з 30-х рр. 
ХХ ст. В 2012 р. оркестр, святкував свій ювілей – 80-років своєї діяльності. 
Почав оркестр свою діяльність ще в 1932 р. Зі слів тодішнього учасника 
духового оркестру, В. Борисенка, стало відомо, що в довоєнний період 
керував оркестром Л. Свідерський. Відразу в повоєнний період оркестр 
відновив свою роботу. У 60-х рр. ХХ ст. оркестром керував С. Загурський, 
а в 70-х – В. Ярошенко. 

З жовтня місяця 1977 р. керівником Ківшоватського духового 
оркестру, колгоспу ім. Леніна, ордена Леніна став А. Спасюк. У 1990 р. 
духовий оркестр із колгоспного був переведений в сільський будинок 
культури з відповідним підпорядкуванням Таращанському районному 
відділу культури. Завдячуючи, наполегливій праці керівника колективу, 
який зміг зацікавити, заразити своїм ентузіазмом учасників оркестру, які в 
свою чергу з повною віддачею попрацювали над виконавською 
майстерністю і як результат 22 січня 1993 р. з-за підтримки начальника 
районного відділу культури М. Бабича, на день визволення села, 
Ківшоватському самодіяльному духовому оркестру було присвоєне 
почесне звання «Народний аматорський духовий оркестр». 

За час роботи А. Спасюка, як керівника колективу, через його «руки» 
пройшло більше сотні оркестрантів. З великою любов’ю і вдячністю вони 
відзиваються про роки заняття в духовому оркестрі. Настільки вдячні вони 
цьому надзвичайно терплячому чародію, якому вдавалось під час занять 
закласти в їхні душі любов до духової музики і буквально за якихось пару 
років відчути себе віртуозами гри на духових інструментах. І як вони 
говорили, що тільки він міг опустити нас на землю і підняти нас до вершин 
розуміння і сприйняття нами класичної духової музики. І тільки самі 
працьовиті, саме ті які найбільше повірили йому, присвятили своє життя 
свою майбутню долю служінню музі. Серед багатьох із них хотілось би 
відмітити: 

В. Недужого – який в 1992 р. поступив в Уманське державне музичне 
училище імені П. Д. Демуцького по класу тромбона, в 1996 р. поступив в 
ДМПІ імені М. М. Іполітова-Іванова знову-ж таки по класу тромбона, на 
даний час соліст військового оркестру МВКУ. 

С. Нетребко – закінчив музичний відділ Богуславського коледжу 
імені Нечуя Левицького. По закінченню працював учителем музичного 
мистецтва в с. Лука, Таращанського району, Київської області. 
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В. Балана – одного з найкращих наших баритоністів духового 
оркестру «Гармонія». У 2005 р. закінчив Уманське державне музичне 
училище імені П. Д. Демуцького по класу тромбона. Служив в армії в 
військовому духовому оркестрі РПВ. Зараз працює в «Національному 
академічному Духовому оркестрі України».  

С. Недужого – у 2005 р. закінчив Уманське державне музичне 
училище імені П. Д. Демуцького по класу труби. Після чого НУДПСУ в 
м. Ірпінь. На даний момент працює викладачем духових інструментів в 
Таращанській дитячій музичній школі та навчається в УДПУ ім. Павла 
Тичини на факультеті мистецтв (заочна форма навчання). 

А. Потеряйко – закінчив Уманське музичне училище імені 
П. Д. Демуцького по класу труби, потім Одеську національну музичну 
академію імені А. В. Нежданової. На даний момент є солістом Запорізького 
філармонічного оркестру, та викладач по класу труби в Запорізькому 
музичному училищі. 

П. Винниченко – закінчив Богуславський коледж імені Нечуя 
Левицького по класу тромбону, зараз працює учителем музичного 
мистецтва в селі Лук’янівка, та музичним керівником в дитячому садку в 
с. Ківшовата, Таращанського району, Київської області. 

О. Тернового – студента Канівського училища культури і мистецтв 
імені Павла Тичини по класу валторни. 

С. Омельченко – студента Уманського обласного музичного училища 
імені П. Д. Демуцького по класу тромбону. 

Нині у складі оркестру 25 учасників, з яких 18 – діти шкільного віку. 
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Учасники духового оркестру «Гармонія» 
 
Духовий оркестр «Гармонія» постійно приймає участь у всіх заходах, 

які проводяться районним відділом культури, та відділом освіти 
Таращанського району. Цей колектив є найкращим серед духових 
оркестрів сільських будинків культури в Київській області! Про що 
свідчать неодноразові перемоги на обласних фестивалях та конкурсах. 

Оркестр є лауреатом обласного конкурсу в рамках Всеукраїнського 
огляду народної творчості (1999), обласного фестивалю-конкурсу духових 
оркестрів «Сурми Київщини» (м. Біла Церква, 2012), районного фестивалю 
«Таланти твої, Таращанщино». 

Нині в репертуарі оркестру звучать такі твори: 
М. Вербицький. «Державний гімн України». 
І. Шатров, обр. В. Леєр. Вальс «На собкахманчжурії». 
М. Блантер. Вальс «В городском саду». 
Обр. М. Браун «GangnamStile». 
К. Баделт. Музика з к/ф «Пірати карибського моря». 
Обр. А. Спасюк «BadRomanse». 
Обр. А. Спасюк. Танго «Гуцулка Ксеня». 
Обр. А. Спасюк. Музика з к/ф «Будинок з ліліями». 
О.Морозов. Марш «Козацька Слава». 
Обр. А. Спасюк. Марш «Привіт музикантам». 
Обр. А. Спасюк. «LaCamisaNegra». 
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