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ДИРИГЕНТ МОЛОДІЖНОГО ЖІНОЧОГО ХОРУ ОРІАНА 

  

Засновник, художній керівник та диригент молодіжного жіночого хору ОРІАНА Галина 

Шпак, кандидат мистецтвознавства, голова обласної хорової спілки ім. М.Леонтовича, 

кавалер Ордена Української Православної церкви «Святої рівноапостольної княгині Ольги» та 

ордена «За видатні досягнення в музичному мистецтві».  

 

Разом з хором Оріана Галина Шпак відвідала 14 країн, взяла участь у 25-ти міжнародних 

конкурсах, де отримала 19 перших нагород, 2 Гран Прі, 10 других премій, 6 третіх премій, 7 

спеціальних нагород. Завдяки її відданій роботі більш ніж 5 000 людей по всьому світові 

відкрили для себе україньску пісню.  

 

Галина Шпак закінчила Одеську національну музичну академію ім. А.Нежданової. Лауреат 

міжнародних конкурсів, доцент кафедри хорового диригування в Одеській консерваторії, 

диригент студентського хору Одеської національної музичної академії ім. А. Нежданової. 

Кожен рік зі студентським хором ОНМА ім. А.В.Нежданової дає багато концертів, приймає 

участь у міжнародному музичному Фестивалі "Black Sea Music" разом з Національним 

Одеським Філармонічним оркестром в залі Одеської Філармонії та у Міжнародному фестивалі 

сучасної музики "2 Дні 2 Ночі". 

 

У 2006 році Галина Шпак з цим хором виграла два перших призи на 35-му Міжнародному 

хоровому конкурсі "Florilege vocal de Tour" (Тур, Франція). У 2008 році Галина Шпак, як 

диригент чоловічого хору, взяла участь у прем'єрі 13 симфонії Шостаковича з Симфонічним 

оркестром Одеської філармонії. У 2009 році разом з міні-оперою "Нова Одеська опера" 

гастролювала як хормейстер нової постановки Моцарта "Дон Жуан" у Нідерландах, Бельгії та 

Іспанії. Цього року вона також брала участь у опері "Кармен" М. Бізе в Національному 

академічному театрі опери та балету.  

 

Галина Шпак також була регентом різних церковних хоров понад 35 років, керувала дитячим 

хором музичної школи №2 ім. О.К.Глазунова протягом 27 років. Приймала участь у складі 

жюрі різноманітних хорових фестивалей та конкурсів, а також конкурсів хорових диригентів.  

Вона є автором чисельних статей о проблемах хорової музики в Україні, автором більш ніж 

100 аранжувань для різних складів хору. Нею було записано 4 диски хорової музики та видано 

4 хорові збірки.  

 

Галина Шпак є великой цінителькой та пропагандисткою музики українських композиторов, 

за що отримала різноманітні пошани та призи.  
 


