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Біографія
Народився 24 травня 1882 р. в с. Квітки на
Черкащині в родині маляра-самоука.
З дитинства співав у сільському церковному
хорі, де навчався музичної грамоти.
У 1892 році вступив до київської Софійської
духовної школи, а 1895 року був призначений
диригентом
учнівського
хору.
Освіту
продовжив у Київській духовній семінарії
(1897–1903). Музичну освіту здобув у Києві в
музичній школі Російського музичного
товариства та Музично-драматичній школі
Миколи Лисенка (1904–1907). Брав уроки
композиції
у
Г. Любомирського,
був
помічником регента І. Аполлонова у хорі
Михайлівського Золотоверхого монастиря.
З 1902 року керував семінарським хором.
Після закінчення семінарії працював учителем
у Київській церковно-вчительській школі. 1907
року за революційну діяльність висланий з
Києва. 1907–1911 pоках викладав спів у
школах в Александрівсько-Грушевському (нині
м. Шахти Ростовської області), у Білій Церкві.
Писав хорові твори, деякі з них
виконувались 1908 року студентським хором
Київського університету. З 1910 року викладав
церковний спів у Тиврівському духовному
училищі.
У 1912 році прийняв сан священника і
оселився в с. Голово-Русаві Ямпільського
повіту (нині с. Олександрівка Томашпільського
району Вінницької області). У цей час
відбувалися творчі зустрічі з Миколою
Леонтовичем. У 1907 році працював учителем
семінарії у Вінниці, потім у Києві. В наступні
роки виступав у концертах української хорової
музики в Києві, Харкові, Лубнах, Кам'янціПодільському та інших містах.
Учителював
у
Музично-драматичному
інституті ім. Миколи Лисенка, був одним з
організаторів
Всеукраїнського
музичного
товариства ім. Миколи Леонтовича. З грудня
1920 року проживав у с. Веприк.
Для його творчості характерні багатство
української народної пісенності, ліризм,
яскрава емоційність.
Помер 29 квітня 1922 року у с. Веприк
Київської області.
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25 січня 1919 року окремим законом
УНР була створена Українська
республіканська
капела
під
керівництвом К. Стеценка і О. Кошиця.

