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ВСТУПНЕ СЛОВО  

 

Кафедра музичного мистецтва факультету культури та мистецтв 

Франкового університету пропонує читачам збірку матеріалів за результатами 

Всеукраїнської науково-практичної   конференції «Музична педагогіка у ХХІ 

столітті: традиції та інноваційний розвиток».  

 Конференція, що успішно відбулася 21 жовтня 2022 року всупереч усім 

обставинам воєнної доби – свідчення великого зацікавлення дослідників, 

практиків, викладачів та студентів цією темою. У центрі уваги доповідачів 

були:  музична педагогіка в школі та в університеті, творчі школи, методики, 

традиції, зв'язки національної та європейської музичної культури, етносу, його 

інтерпретація у сучасному суспільстві, регіональна музична культура – історія 

та сучасність.   

Тематика тез  учасників конференції охоплює широке коло мистецьких 

проблем та діяльності визначних педагогів-музикантів. Зокрема, наголошено 

на актуальності досвіду у сфері музичного виховання авторських методик 

В. Верховинця, М. Леонтовича, К. Стеценка та важливості його використання 

в сучасній українській школі. Значна увага приділена питанням фахової 

підготовки вчителя музичного мистецтва, фортепіанній педагогіці Й. С. Баха, 

В. Барвінського, Д. Гординської-Каранович, М. Сільванського та  наших 

сучасників В. Сильвестрова, М. Ластовецького.  

Запропоновано цікавий маловивчений матеріал про творчу постать 

М. Вербицького – першого найвидатнішого представника західноукраїнської 

професійної музики, хорового диригента, автора музики державного гімну 

України. Заслужену увагу отримала постать видатної співачки 

С. Крушельницької і її неоціненне значення для української та світової 

музичної культури. Прокомуніковані  впливи українського фольклору на 

творчість Л. ван Бетговена  і Ф. Ліста. 
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Конференція та опубліковані за її підсумками тези успішно 

продовжують традицію наукових заходів кафедри музичного мистецтва та 

факультету культури і мистецтва Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

 

Майя Гарбузюк 

доктор мистецтвознавства, 

в.о. декана факультету культури і мистецтв 

 

Світлана Салдан 

кандидат мистецтвознавства, доцент, 

в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ  

В. ВЕРХОВИНЦЯ, М. ЛЕОНТОВИЧА, К. СТЕЦЕНКА  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Ключові слова: педагогіка, виховання, В. Верховинець, М. Леонтович, 

К. Стеценко, українська школа. 

На сучасному етапі слід подолати найбільшу перешкоду у вихованні 

потреби школярів у креативному ставленні до музики, розвитку музичних 

здібностей, бажання долучитись до її створення, її вдумливого слухання. Ця 

перешкода полягає в тому, що критерій особистого відношення, любові, 

захопленості, душевного комфорту у спілкуванні з музикою не є основними. 

Адже стереотипи та штампи все ще поширеної пострадянської методики 

викладання музики в українській школі, перетворюють один з найцікавіших 

людинознавчих предметів на нудне зазубрювання дат та назв, на повторення 

сухих визначень характеру та образу творів, і в такому вивченні немає місця 

праву на особистісне ставлення до музики. Абсурдна «класова позиція», або 

«партійність» та «народність», відповідно до якої вчились всі гуманітарні 

предмети, в тому числі й музика, впродовж багатьох десятиліть, вихолостила 

поняття особистості з найбільш індивідуального з проявів духовності.  

У спрямуванні на гармонійний психоемоційний і фізичний розвиток 

особистості дітей, а потім і школярів видається доцільним показати деякі 
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можливості застосування музично-виховних систем українських педагогів – 

Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Василя Верховинця.  

На початковому етапі велика увага у всіх названих системах надається 

ігровим формам музичного навчання, емоційному, сенсорно-динамічному 

сприйняттю музики, розумінню його як захоплюючого способу самореалізації, 

вияву своєї індивідуальності. передбачають активний творчий розвиток, 

імпровізацію, гру з включенням музичних елементів, а разом з тим виховують 

слух, почуття ритму, навички правильного інтонування, а головне – формують 

естетичну позицію, оскільки як дидактичний матеріал використовують 

народну пісню, кращі зразки національної і світової класики. При тому бажано 

надати перевагу синкретичним заняттям музикою у єдності з іншими 

творчими елементами: обов’язково танцем, малюванням під музику, 

імпровізацією, складанням власних історій про прослухану музику. 

На потребу таких музичних занять звертав увагу М. Леонтович, 

акцентуючи вільний процес творчості дітей, уникання авторитарного 

скерування їх музичної уяви: «Щодо складання невеличких мелодій самим 

учнями, то треба їм дати можливість виявити свою фантазію без всякого 

впливу вчителя. На перших кроках деякі з них можуть понаписувати таких 

творів, що і самі їх не проспівають. Але ж коли учні побачать, що свою 

композицію їм доведеться проспівати перед класом, то мимохідь кожний з них 

складатиме такі мелодії, які в силі буде виконати. Таким чином, з цього видно, 

що подібні спроби творчості спричиняються до удосконалення в нотному 

співі» [2, с.18]. 

В сучасних умовах як для творчих вправ, так і для засвоєння основних 

музично-теоретичних елементів за системою М. Леонтовича, можна успішно 

залучити комп’ютер. Наприклад, запропонувати зімпровізувати мелодію і 

випробувати, як вона звучить в різних тембрах або записати мелодію, 

прослухану на Youtube як диктант. Проте обов’язково слід залишити вказану 

М. Леонтовичем вправу проспівування власного твору. 

Дуже корисними на цьому етапі навчання музики були би також  
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музично-танцювальні вправи за системою В. Верховинця – і як протидія 

гіподинамії, і як природне активне входження в питому фольклорно-обрядову 

традицію. Його фундаментальні праці з детальним покроковим описом та 

схемами танцювальних рухів на заняттях – «Теорія українського народного 

танцю» і особливо «Весняночка» – не тільки не втратили своєї актуальності 

сто років по тому, як були написані, але навпаки, ніби спеціально спрямовані 

на гострі потреби сучасного шкільного середовища. 

Система В. Верховинця, як і співочі вправи М. Леонтовича, містить 

імпульси розвитку власних здібностей, імпровізації, проте переносить їх на 

музично-рухову діяльність. Автор акцентує вільний, невимушений характер 

колективного танцю на основі фольклорної традиції: «Народний танець – не 

салонно-умовний, не балет, а вільна, широка і нічим не обмежена творчість 

кожного в танцювальному колі» [1, с.37]. 

Вельми доречним у виявленні комунікативних переваг музичних занять 

було би застосування хорового декламування тексту пісень, яке пропонував у 

своїй системі музичного виховання Кирило Стеценко. Його, звісно, можна 

використовувати і в молодших класах, але для підлітків цей прийом 

сприйматиметься особливо дієво, наближено до популярних скандувань 

великих натовпів1, відтак даватиме почуття спільності з усіма учасниками. 

К. Стеценко вважав, що така підготовка необхідна для правильного 

інтонування мелодії пісень. Невипадково його «Співаник» розпочинався 

розділом «Вірші до гуртового читання в один тон». Так само позитивно можна 

використати комунікативний потенціал хорового співу, враховуючи 

природжену музикальність і співучість українців, інші форми спільного 

музикування.  

Стратегії музичного навчання і виховання в школі, побудовані на 

засадах природного спілкування з музикою і всебічного розвитку 

індивідуальних здібностей, з урахуванням вікової психології, сучасних 

інформаційних технологій, спрямовані на подолання негативних чинників 

                                                           
1 Варто пригадати колосальну динамічну об’єднуючу силу скандуючої пісеньки групи «Гринджоли»: «Разом 

нас багато, нас не подолати». 
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сучасного соціуму. Вони повинні мислитись як відкрита система, запрошення 

до подальшого наповнення трансформованими відповідно до сучасних 

викликів елементами музично-педагогічних систем видатних українських 

композиторів, та авторськими актуальними формами музичних занять. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
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Національно-визвольні змагання в Україні у XX столітті (січовий рух, 

рух Опору УПА) спонукали до народження новотворів усно-писемної 

культури – стрілецьких та повстанських пісень, які в радянські часи були під 

забороною, а тому до 1990-х років залишалися білою плямою для 

музикознавців та виконавців в Україні. Саме з цієї причини особливу місію 

фіксації, збереження, наукового обґрунтування, видавництва та популяризації 

багатої фольклорної спадщини, до якої належить повстанська пісня, узяла на 

себе українська західна діаспора. Завдяки діячам музичної культури зарубіжжя 

найбільш повно були зібрані, зредаговані та видані ці твори. 

Повномасштабна російська агресія проти України, що розпочалася 24 

лютого цього року, відзначення 80-річчя створення УПА актуалізують увагу 

викладачів вищої школи щодо національно-патріотичного виховання 

студентів. Одним із його аспектів має слугувати повстанська пісня, яка 

сформувалася як жанр під час Другої світової війни. Її історико-

фольклористичне дослідження здійснено Г. Дем’яном [1]. Місії діячів 

музичної культури діаспори у збереженні, дослідженні та популяризації 

повстанської пісні присвячена наша стаття [2]. 
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Метою нашої розвідки є привернення уваги викладачів закладів вищої 

освіти мистецького спрямування до цього жанру музичної творчості та 

використання кращих зразків у роботі з молоддю. 

Джерельною базою статті слугують співаники, пісенники та збірники, 

укладені і надруковані за кордоном та в Україні. 

У дослідженні використано загальнонаукові методи дослідження – 

емпіричні (опис) та теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

класифікація), а також системний, функціональний, конкретно-соціологічний. 

Якщо жанр «повстанська пісня» трактувати широко, то до нього 

примикають пісні УПА, пісні вояків 1-ї Української дивізії Української 

національної армії (далі будемо вживати термін «пісні дивізійників», оскільки 

в науковій літературі він поки що не усталений). 

Однією з перших і найбільш повних до 1990-х років була збірка пісень 

УПА, видана у Реґенсбурзі 1950 року [5]. 65 творів подані в ньому в 

авторському аранжуванні на чоловічий хор із супроводом фортепіано та а 

сарреllа композитора й піаніста Остапа Бобикевича, співака Юрія 

Лаврівського, хорового диригента Омеляна Плешкевича, композитора-аматора 

та скрипаля Івана Повалячека. Їх використання можливе в класах хорового 

диригування, хорового класу, українського музичного фольклору, історії 

української музики. 

Найбагатшим із наявних до сьогодні видань повстанських пісень є 

збірка під редакцією Зеновія Лавришина [3]. Багата джерельна база, 

накопичена за межами України, дала можливість здійснити значне за обсягом 

(понад 650 мелодій) і науковим рівнем видання. Серед джерел праці – 

друковані видання, рукописи, фотодокументи, аудіо та грамзаписи з 

приватних архівів, громадських організацій, мистецьких колективів в Україні 

та діаспорі, а найбільшим із них слід вважати збірку повстанських пісень 

(понад 150) Романа Шанківського (Івана Невмирущого), підпільно записаних 

ним у 1950-1990 роках. Важливо, що велику роль у доборі матеріалу, 

ідентифікації й описі пісень до співаника 1950 року і до збірника 
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З. Лавришина зіграв Степан Голяш – член Комісії «Літопису УПА», провідний 

член ОУН, безпосередній учасник національно-визвольних змагань. 

Поява цього унікального видання не тільки в Канаді, а й в Україні, дає 

можливість історикам, лінгвістам, літературознавцям, філософам, 

політологам, музикологам, композиторам, диригентам, викладачам освітніх 

закладів, усім небайдужим до історії своєї нації і держави, проводити наукові 

студії, використовувати цей пласт пісенної культури у творчій і виховній 

діяльності, а жертовна праця З. Лавришина слугує прикладом для українських 

учених. Це видання може слугувати у дослідницькій роботі студентів при 

написанні бакалаврських та магістерських робіт з українського музичного 

фольклору, історії української музики. 

Видання, яка побачило світ у Нью-Йорку (США) у 2003 році в музичній 

редакції видатного українського композитора Мирослава Скорика, містить 

двадцять дев’ять творів [4]. Більшість з них є власне повстанськими та 

народними піснями, хоч певну частку складають пісні дивізійників. Це 

оригінальний «Марш дивізії “Галичина”» Євгена Пасіки на слова 

Б. Стефанишина, його ж «Під шум лісів» на слова Р. Солтиса, «Дивізіє, гей 

рідна мати» М. Музички на сл. М. Угрина-Безгрішного, «Машерують 

добровольці» Романа Купчинського, яка була спеціально написана для куреня 

Р. Шухевича-Чупринки та три ліричні твори хорунжого С. Гумініловича на 

слова Ю. Форися. Усі твори подані для сольного співу в супроводі фортепіано, 

хоч упорядник твердить про те, що М. Скорик здійснив їх аранжування для 

хору й оркестру. Тож, ця збірка може бути актуалізована у класі вокалу. 

Популяризація повстанської пісні за межами України насамперед 

пов’язана з діяльністю мистецьких колективів у таборах для переміщених осіб 

(«ДП») у західних зонах Німеччини, Австрії, Італії після завершення Другої 

світової війни, також в країнах поселення українців (Австралія, Велика 

Британія, Канада, США, Німеччина). Тут діяли мистецькі колективи (хори, 

ансамблі, оркестри), які виконували повстанські пісні, здійснювали їх 

грамзаписи. 
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Висновки. Співаники, пісенники та збірки повстанських пісень, які 

впорядковані і видані за межами України, містять вагому джерельну базу, 

використання якої у роботі зі студентами мистецьких спеціальностей закладів 

вищої освіти урізноманітнює репертуар хорових колективів та солістів-

вокалістів, сприяє національно-патріотичному вихованню молоді. 
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Композиції у формі сонатного циклу є невід’ємною складовою фахової 

підготовки виконавця на фортепіано. Порівняно з п’єсами чи етюдами, цей 

жанр ставить вимоги усвідомлення масштабного розгортання драматургії 

цілого, відмінностей експозиційності і розробковості викладу, різних підходів 

до образного, фактурного, регістрового, жанрового переосмислення 

тематизму. До цього додаються і стильові особливості, які зумовлюють 

трактування структурного і мелодичного начал, тонально-гармонічного 

мислення, типологічних і особисто-індивідуалізованих ознак.  

В  сучасному педагогічному процесі поряд сонатами і сонатинами 

Ф. Кулау, Д. Скарлатті, М. Клементі, Й. Гайдна, Л. ван Бетховена, дедалі 

активніше опановуються композиції митців Європи широкого національного 

та стильового спектру (Р. Шумана, Ф. Шуберта, Й. Брамса, М. Метнера, 

М. Равеля, Ф. Пуленка, Б. Бартока, та ін.). Не менш важливим є все 

зростаючий інтерес до взірців жанру національної фортепіанної сонати, що 

зумовлено дослідженням та публікацією все нових маловідомих чи забутих 

творів композиторів міжвоєнного періоду та найновітніших композицій 

митців сучасності. 
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Серед опусів першої половини ХХ століття безсумнівно привабливим 

комплексом художньої вартості, національного характеру та наявністю 

цінностей дидактичних характеристик вирізняються «Фантастична соната» 

№ 1 ор. 44 Ф. Якименка (1910), Соната Cis-dur В. Барвінського (1910), Сонатне 

алегро для фортепіано (ор. 1) Л. Ревуцького (1914), п’ять сонат  М. Рославця 

(1914-1923 рр.), три сонати В. Косенка, 6 сонат В. П. Задерацького (з них 

Сонати для фортепіано № 1 і 2 – одночастинні), одночастинна Соната ор. 4 

В. Грудина (1924), 3 сонати (1924-1925) Б. Кудрика, Соната-балада 

Б. Лятошинського ор. 19 № 2 (1925), Соната для фортепіано З. Лиська 

(1927 р.), Соната А. Рудницького (1931), Сонатина для фортепіано в чотири 

руки Василя Витвицького (у двох частинах). Кожна з них є цікавим прикладом 

на дотримання стильових особливостей (неокласицизму, неоромантизму, 

неофольклоризму, модерну), серед творів наявні одно-, двочастинні 

композиції, класичні і нетипові тричастинні структури з контрастом 

гомофонних і поліфонічних форм.  

Важливо, що низка з названих творів були створені з дидактичною 

метою, а отже засадничо відповідають критеріям навчальних композицій. 

Саме до таких належать три сонати Василя Безкоровайного, створені митцем, 

що мав значний педагогічний досвід викладання в українських фахових 

навчальних закладах Тернополя і Золочева (у філіях Вищого музичного 

інституту ім. М. Лисенка) і з успіхом продовжив цю діяльність в еміграції. 

Соната № 1 Василя Безкоровайного є тричастинним циклом з відносно 

традиційною будовою (1 ч. Сонатне Allegro; 2 ч. Adagio cantabile; 3 ч. Finale. 

Tempo di Kolomyjka). Проте жанрово, композиційно, з точки зору тонально-

гамонічного і тематичного розвитку вона представляє значний інтерес.  

Перша частина експонує основу тональність (c-moll) і провідну лірико-

психологічну стильову концепцію твору. Стилістику відрізняє поєднання 

неоромантичних рис з яскравим національно-інтонаційним началом, 

панування пісенно-романсового типу мелодичних побудов. Всі форми є 

вільнотрактованими, а репризні проведення тем – жанрово, інтонаційно і  
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фактурно динамізованими, що ставить перед виконавцем завдання чіткого 

осмислення логіки цих змін у драматургії цілого. Сонатна форма починається 

розгорненим вступом де поєднуються альбертієві баси і акордові вертикалі, в 

якому кристалізуються інтонації наступної головної партії. Її виклад наскрізь 

мелодизований, збагачений альтераціями і відхиленнями у субдомінантову 

сферу, має діалогічно-дуетне співвідношення голосів у крайніх регістрах. 

Ще більш диференційованою постає ця дуетність у побічній партії у 

субдомінантовій тональності (f-moll), натомість альтерації поступаються 

місцем сміливим відхиленням та широкому регістровому розвитку. Кода, 

інтонаційно споріднена матеріалові вступу, завершується закріпленням 

автентичної каденції. 

Розробка (вводиться співставленням тональності C-dur) базується 

переважно на матеріалі побічної партії, що набуває світлого колориту та 

інтенсивного розвитку за рахунок розширення діапазону, терцових, октавних 

та акордових дублювань мелодичних поспівок, звертання до інтонацій партії 

вступу слугує зв’язкою-переходом до драматизованої експресивної репризи з 

ущільненою фактурою та ускладнено ритмікою. Початковий ліричний образ 

повертається лише в заключному реченні частини. 

Друга частина (Adagio cantabile) починається скорботно-статичною 

хорально-акордовою темою в низькому регістрі у формі квадратного періоду  

у d-moll, що викликає фактурні, образні та жанрові асоціації з жанром 

пасакалії. Її подальший розвиток позначений емоційною напругою, канонічно-

імітаційними перекличками на тлі акордової пульсації альтерованих гармоній 

з короткочасним відхиленням у As-dur. Складністю є відтворення стану 

стримуваної емоції (в межах динамічної градації p-mf) за умов насиченої 

акордової фактури і октавно-секстових мелодичних смуг. 

Цікавим відтворенням регіональної інструментальної традиції є 3 

частина (Finale. Tempo di Kolomyjka). Коломийку, як жанрову опору 

заключного розділу циклу зустрічаємо ще в гітарних композиціях 

М. Вербицького. Композитор тут звертається до рапсодичної, вільної  
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контрастно-складової форми з рисами варіаційності, однак з чітким 

членуванням на квадратні побудови – на зразок танцювальних «колін» у 

гуртових формах інструментального музикування, де кожне нове тематичне 

утворення характеризується фактурним і жанровим контрастом (козачок, 

метелиця, мазур). Завершується частина потужним утвердженням основної 

тональності з пануванням заключного типу викладу. 

На прикладі Сонати № 1 В. Безкоровайного маємо змогу провести 

докладне порівняння класичної сонатної циклічної структури з численними  

індивідуально-трактованими модифікаціями і рисами фольклорних та 

побутових жанрів національного музичного мистецтва. Окрім цього,  

музичний матеріал сонати служить добрим підґрунтям для розвитку тонально-

гармонічного мислення, ритмічних труднощів, пластичного мелодичного 

голосоведення інтервальними смугами, діалогічних імітацій далеких регістрів, 

різних типів акордової техніки. 
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Викладач фортепіано, формуючи особистість майбутнього вчителя 

музики, розвиває його музичний світогляд, музичне мислення, самостійність, 

творчу ініціативу, любов до своєї професії, залучає до систематичної  

виконавської  праці  та  науково-пошукової роботи. 

Завдання музичної педагогіки виховувати глибоку потребу в спілкуванні 

із справжньою музикою, привчати до вдумливого осмислення художніх 

образів.  

Важливо спрямовувати розвиток музичних здібностей у школярів, 

формувати  духовний  світогляд  молодого  покоління. 

Загальновизнаною є тріада: композитор – виконавець музики – слухач 

(школяр), яка і визначає єдність існування музичного мистецтва. Вчитель 

музики покликаний бути центром в неосяжному морі музики, який охоплює 

широку  сферу проблем  музичного  виховання. 

Ці складні завдання в змозі подолати лише по-справжньому 

кваліфікований спеціаліст, адже широке залучення школярів до скарбниці 

мистецтва не може бути вирішене без належної підготовки тих, хто має 

розкрити їм світ прекрасного. Вищі музичні заклади, які готують таких 

фахівців повинні виховувати майбутніх вчителів з урахуванням специфіки 



– 19 –  

викладання музики в школі, формувати креативну особистість, яка в 

майбутньому буде високо-професійно працювати, гармонійно розвиваючи 

духовність школярів. 

У вирішенні цих проблем важливе місце займає підготовка високого 

рівня інструментальної виконавської майстерності студентів, майбутніх 

висококваліфікованих вчителів музики, які професійно зможуть виконувати 

складні поліфонічні твори Й. С. Баха. 

Особливе місце в процесі навчання в класі фортепіано посідає праця над 

поліфонією (розвитком поліфонічного слуху і мислення). У таких творах 

сконцентровано дуже важливі виконавські завдання. Студенти повинні 

визначати за слухом самостійну лінію кожного голосу, виразність його 

інтонації. Поліфонічна техніка сприяє піаністичному розвитку і дає 

можливість розвинути навички сприймання багатоголосного твору, які дуже 

потрібні для майбутньої професії педагога-музиканта. 

Перед викладачами фортепіано ставиться складне завдання розвивати 

музичне мислення, опираючись на знання та навички студента. Із перших 

кроків прагнути осмисленості, ясності та виразності виконання. Необхідно 

виховувати серйозне ставлення до тексту, проаналізувати музичну фактуру 

твору, зрозуміти  значимість різних виразових засобів у музиці. 

Загально визнано, що вивчення творчості Й. С. Баха є одним із 

найскладніших розділів музичної і фортепіанної методик. Справді великі 

перепони стоять на дорозі до музично-виразного і відповідного стилю 

виконання музики великого композитора. Складним є процес осмислення 

специфічних особливостей поліфонічної бахівської музики. 

Відомо, що клавірні твори композитора збереглися в рукописах, що до 

них немає коментарів, за винятком окремих (в час створення вони майже не 

фіксувались). 

Доля творів великого Й. С. Баха – незвичайна. Не визнаний при житті та 

зовсім забутий після смерті, він був визнаним геніальним композитором в  

епоху романтизму. Саме в цей період відбулося пробудження зацікавлення до 

його творчості. Не випадково твори інтерпретували на абсолютно невластивих 
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його мистецтву засадах. Така модернізація творчості Й. С. Баха стала 

звичайним явищем романтичної музики XIX ст. 

Мистецтво Й. С. Баха має свої строгі закони, воно сформоване на основі 

стійких традицій і строгої системи правил. Це не означає, що твори не 

потребують оригінального та індивідуального трактування. 

Природа клавірних творів така, що без активної участі інтелекту виразне 

виконання є неможливим. 

На жаль, між дослідницькою літературою про творчість композитора та 

практикою виконання існує великий розрив. Цікаві теоретичні спостереження 

та узагальнення залишаються невикористаними. Тому запропонована 

методична праця видається актуальною. 

Вивчаючи, для прикладу, різні діючі програми для середніх 

загальноосвітніх шкіл з предмету «Музика» можна зауважити, що багато 

творів Й. С. Баха пропонується для ознайомлення під час слухання музики. У 

першому класі: «Волинка», «Менует» d-moll. Про ці твори згадується у розділі 

«Методика вивчення нотного зошита Анни Магдалени Бах». У п'ятому класі – 

Органні хоральні прелюдії, кантата «Страсті по Матвею». У шостому класі: 

«Органна фуга g-moll», «Прелюдія» e-moll, «Жарт». У сьомому класі – 

«Органна фуга» a-moll, восьмому класі – «Токата і фуга d-moll», «Органна 

фуга g-moll», Бранденбурзький концерт. З огляду на це логічно познайомити 

школярів з органом – інструментом, який може звучати, як цілий оркестр. Це 

улюблений інструмент Й. С. Баха особливо зацікавить школярів, його багата 

тембральна палітра та могутній звук захоплює слухачів, створює неповторну 

ауру позитиву та піднесеності. 
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В творчості Валентина Сильвестрова камерно-інструментальний 

ансамблевий жанр поряд з симфонічним посідає провідне місце і належить до 

найбільш важливих і концептуальних. У фрескових масштабах, тяжіючи до 

всеосяжності космосу в симфоніях композитора реалізуються домінуючі 

засади медитативності. В камерно-інструментальних композиціях ця 

всеосяжність проектується на внутрішній світ людини, її світовідчуття. 

Камерно-інструментальний доробок композитора – це своєрідне «дзеркало 

душі» автора, делікатної і глибоко духовної особистості, не здатної 

підпорядковуватись будь-якому тискові ззовні.  

Прагнення В. Сильвестрова до максимальної iндивiдуалiзацiї вислову 

призвело до появи оригiнальних творів. Композиторові притаманний 

постійний пошук «звукових ідей, де розгортає їх прихований смисл, 

створюючи музичний мікрокосмос у макрокосмосі» [1].  Компактністю 

форми, графічно чіткою і лаконічною системою виражальних засобів 

позначені тріо («Тріо для флейти, труби та челести» (1962), «Проекція на  
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клавесин, віброфон і дзвони», «Драма» для скрипки, віолончелі та фортепіано 

(1972), «Три Постлюдії» для сопрано, скрипки, вiолончелі, фортепiано), 

квартети (2 струнні квартети (1974, 1988) та «Квартет-пікколо») та інші твори 

цього жанрового різновиду. Щодо ансамблів з нетрадиційним складом, то 

вони загалом виявляють подібні до вищевказаних тенденції змісту. Проте, їх 

особливістю є те, що вони досить часто не мають такого довгого і плідного 

сумісного творчого життя, як квартети чи тріо, оскільки створюються для 

реалізації однієї або декількох програм. 

В жанрі камерно-інструментальної музики В. Сильвестрова, зауважимо, 

як і загалом в творчому доробку композитора, відчутні риси 

автобіографічності. У 1981-1983 роках В. Сильвестров створює «Три 

Постлюдiї з присвятою», в яких віддає шану своїм улюбленим виконавцям: 

спiвачцi Лiдiї Стовбун, вiолончелiсту Iвану Монiгеттi. Вiдповiдно вирiшується 

авторський задум, де Першу «Постлюдiю» виконують сопрано, скрипка, 

вiолончель, фортепiано, Другу – скрипка-соло, а Третю – вiолончель i 

фортепiано. При цьому в організації циклу спостерігаємо елементи 

інструментального театру: пiсля «Першої Постлюдiї» покидає сцену спiвачка, 

під час виконання «Другої Постлюдiї» вiолончеліст i піаніст залишається на 

сценi. Загравши свою Постлюдiю, йде зі сцени скрипаль, після чого звучить 

«Третя Постлюдiя». Всi «Постлюдiї» в циклi виконуються без перерви і 

відігравши свою партію виконавці покидають так звану сцену в моменти пауз, 

зазначених в партії відповідними авторськими ремарками. До слова, триптих 

під назвою «Драма»  (І ч. – Соната для скрипки та фортепіано, ІІ ч. –  для 

віолончелі та фортепіано, ІІІ ч. – Тріо для фортепіано, скрипки та віолончелі) 

також можна віднести до зразків інструментального театру, де камералісти  

виступають як артисти.  

Музичний матерiал «Постлюдiї» позначений інтенсивнiстю розвитку. 

Впродовж розгортання музичного матеріалу змiнюється iнтервальне 

спiввiдношення і трансформується фактурний виклад. Тож, в переломний 

момент основна тема знову з’являється в початковому варiантi. Основна тема 
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завуальована в трансформацiях i сприймається не як рушiйна сила розвитку, а 

лише як образ-«символ». 

Аналогiчно вирiшує В. Сильвестров «Постлюдiю № 2». Тут знаком-

«символом» стає вже сама звучнiсть скрипки соло (присвячено Тетяні 

Грінденко), що викликає асоцiацiї з образом музиканта. Медитативний 

характер вислову, проростання музичної тканини твору з однiєї мiкроiнтонацiї 

зближує «Постлюдiю» з «Медитацiєю» (1972) та «Четвертою симфонiєю» 

(1976) композитора. Статика «Постлюдiї № 2» втiлює момент авторського 

самозаглиблення, його усвiдомлення подiй i явищ. Згодом, композитором 

створена «Постлюдія» (1984) для фортепіано і симфонічного оркестру.   

Ідея постлюдії характерна для стилю В. Сильвестрова, як відомо, 

вимальовується ще в 60-х роках ХХ ст., зокрема, у «Фортепіанному квінтеті» 

композитора, тоді ще студента 5 курсу Київської консерваторії імені 

П. Чайковського (1961), присвяченого його Вчителю – Б.М. Лятошинському 

(1895-1968). Характерне для ще молодого Бориса Лятошинського – 

розширення тональної системи, своєрідне використання хроматизації опорних 

устоїв, оригінальність в трактуванні мелодичної лінії, де природно 

об’єднуються типово вокальна експресія і конструктивність поліфонічного 

розвитку,  виявилось органічним і для його Учня. Помітною подiєю в 

музичному житті України стало виконання «Фортепiанного квiнтету» В. 

Сильвестрова, що  відбулося в межах Пленуму Спілки композиторів України в 

інтерпретації студентського квінтету у складі: А. Канерштейн (фортепіано),  

А. Британчук (скрипка), Л. Шухман (скрипка), Б. Шуцький (альт), В. Гайдук 

(віолончель). Зауважимо, що у камерно-iнструментальній культурі України 

перiоду 60-80-х рокiв ХХ ст. спостерігається певне пожвавлення розвитку, 

спричинене активним функціонуванням численних виконавських колективів 

не лише в жанрi трiо i квартету, а й для оригiнальних ансамблевих складiв, і як 

результат – поява ряду високохудожніх творів. Поштовх до цiкавих художніх 

задyмiв, знахідок, реалізації музичного полотна нерiдко давала творча 

спiвдружнiсть, що зароджувалася поміж виконавцями i композитором.  
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Проникливо-критичне і навіть подекуди гостре ставлення до дійсності 

притаманне музиці композитора, неодноразово викликало різку реакцію 

офіційної критики. «Квінтет для двох скрипок, альта, віолончелі і  

фортепіано» В. Сильвестрова спіткала «дисидентська» доля, як і ряд інших 

камерно-інструментальних творів композитора періоду 1960-х років. 

Концерти молодих композиторів, як відомо, завжди були в центрі уваги і 

проходили на аншлагах, тож передова музична громадськість, студентство 

підтримували Валентина Сильвестрова. В «Квінтеті» зовнішнє, об’єктивне, 

філософсько-відсторонене начало лише ледь проступає крізь суб’єктивне 

сприйняття героя. При цьому суб’єктивний світ особистих переживань автора 

завжди базується на об’єктивних реаліях, їхніх протиріччях і зіткненнях. 

Тематизм, фактурний розвиток Квінтету В. Сильвестрова близькі до ранньої 

творчості Б. Лятошинського, зокрема до його фортепіанного циклу 

«Відображення», тв. 16. Образно-драматургійні засади «Фортепіанного 

квінтету» значною мірою визначають різні рівні асоціативності: барокові 

жанри, алюзії романтизму, фортепіанна музика Б. Лятошинського, 

додекафонія А. Веберна тощо. Однак, ці асоціації не породжують еклектизму, 

вони складові духовного досвіду автора і визначають художню цінність твору. 

Серйозність задуму і цiлковита зрiлiсть стилю молодого композитора вразили 

слухацьку аудиторію. 

Отож, камерно-інструментальні твори В. Сильвестрова, позначені 

певною долею сповідальності, у афористично ясній формі відображають  

найбільш суттєві проблеми людського світосприйняття, духовних устремлінь 

непересічної особистості, та все ж їх об’єднує творче переосмислення 

традицій, властивих різним регіонам України, пошук національної 

своєрідності. Цей період своєї творчості композитор називає «дуже важким, 

однак хвилюючим». Нині в часі національної трагедії – у страшний шалений 

час воєнних випробувань, героїчної боротьби-протистояння проти російських 

окупантів з особливою гостротою прочитується потужний інтонаційний код 

українства, закладений у творчості українських композиторів. За 

висловлюванням В. Сильвестрова  «через такі жанри як епітафія, постлюдія 
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легко увійти і вести діалог на відстані – діалог з музикою минулого, з 

композиторами минулого та їхньою творчістю».   
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Сутність проблеми, стан її дослідження. Фортепіанний доробок 

сучасного українського композитора Миколи Ластовецького викликає 

непроминуще зацікавлення як зі сторони виконавців, так і дослідників. 

Особливе місце у ньому займають поліфонічні композиції, розраховані на 

виконавців з різним рівнем технічної підготовки: від початкового до вищого.  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. З-поміж 

дослідницьких методів було обрано теоретичний, аналітичний, компаративний 

та метод синтезу.  

Виклад основного матеріалу. М. Ластовецький є автором п’яти збірників 

«Фортепіанних п’єс для дітей та юнацтва» [1 - 5], у яких важлива роль 

відведена поліфонічним творам. З-поміж них виділяються «Нова коломийка 

(Basso ostіnato)» з першого зошита, «Два Basso ostinato» та «П’ятдесят 

поліфонічних п’єс-канонів на теми українських народних пісень» з п’ятого  
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зошита2. Перед кожною п’єсою-каноном композитор помістив слова першого 

куплету народної пісні, взятої за основу: «Для написання канонів (канонічних 

імітацій) композитор відібрав 50 народних пісень, будова мелодій яких 

дозволяла б це зробити, враховуючи як закономірності поліфонії вільного 

стилю, так і особливості українського народного багатоголосся. Оскільки ці 

поліфонічні п’єси-канони за жанровими ознаками є творами для фортепіано, в 

них широко використані ресурси інструменту, зокрема, його регістрові барви, 

що зумовило поєднання канонічного розвитку з вільними (додатковими) 

голосами, октавними здвоєннями, паралелізмами, акордовими та 

інтервальними дублюваннями тощо» [5, c. 5]. Деякі канони містять незвершені 

репризи, що допускає можливість їхнього виконання ad libitum.  

Щодо «Двох Basso ostinato», то тут «модифікується сама тема: 

остатинатно тактована пунктирна ритмо-формула, яка буквально «зшиває» 

всю п’єсу, «вмонтована» в типові гармонічні схеми (зокрема, T – D – S – T) 

поширених напрямків молодіжної танцювальної «класики» і сприймається як 

її буфонний, навіть, пародійний «рімейк». В другій використана класична 

форма теми Basso ostinato, але зміст її музичного «наповнення» цілковито 

адресований сучасному слухачеві, який любить ліричну музику» [5, c. 7].  

Висновки та результати дослідження. Поліфонічні твори 

М. Ластовецького відзначаються яскравою національною специфікою, 

своєрідним аплікуванням засобів поліфонічного розвитку на український 

народнопісенний ґрунт, використанням гармонічних закономірностей 

українського народного багатоголосся. Слід зазначити, що «П’ятдесят 

                                                           
2 Зокрема, це канони C-dur «Коли-м була мала, мала…», C-dur «Ой любив та кохав…», a-moll «Чого, мила, 

губи дмеш», a-moll «Чом, чом не прийшов», a-moll «На вулиці скрипка грає», G-dur «Ой черчику та 

горобчику», G-dur «Ой літає чорна галочка», G-dur «Ой на горі жито… сидить зайчик», G-dur «В Катерини 

кудрі в’ються», e-moll «Зелений дубочку», e-moll «Ой ти знав, нащо брав», e-moll «Ішов козак потайком», e-

moll «Ой гиля, гиля», e-moll «Ой хмелю ж мій, хмелю», e-moll «Думи мої, думи мої», e-moll «Ой продала 

дівчина курку», e-moll «Ой на гору козак воду носить», F-dur «Котилася бочка», F-dur «Пішла мати на село», 

F-dur «Дівка в сінях стояла», F-dur «Ой за гаєм, гаєм», d-moll «Чи я не хороша», d-moll «Піють півні», D-dur 

«Ой ішов я вулицею раз, раз», D-dur «Тихо, тихо Дунай воду несе», B-dur «Гей, дівчата, в ряд ставаймо», g-

moll «Одна гора високая», g-moll «Чоловіче, чоловіче», g-moll «Дрібний дощик іде», g-moll «Ой у полі три 

криниченьки», g-moll «Котилася зірка», g-moll «Червоная ружа трояка», g-moll «Ой на горі калина», g-moll 

«Чого ж вода каламутна», g-moll «Ой не ходи, Грицю», A-dur «Бодай же ти, дівчинонько», A-dur «Здалека-с 

ми приїхали», fis-moll «Ой у полі жито», fis-moll «Ой у полі тихий вітер віє», fis-moll «Та було в батька три 

дочки», c-moll «Ой Марічко, чичері», c-moll «Ой, гай мати», c-moll «Ой піду я на базар», E-dur «Ой сад-

виноград», E-dur «Ой од моря та й до моря», E-dur «Ой мамунцю, думай», As-dur «Гуляв чумак на риночку», 

As-dur «Через дорогу – там кума моя», f-moll «Дівчинонька по гриби ходила», b-moll «Да куди їдеш, Явтуше».  
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поліфонічних п’єс-канонів на теми українських народних пісень» 

М. Ластовецького не мають аналогів в українській поліфонічній фортепіанній 

музиці. 
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освітня програма, навчання, ЗВО. 

Вчителів музики в одному з найстаріших навчальних закладів 

Нідерландів – Гаазькій Королівській консерваторії   (заснована у 1826 р. 

указом короля Віллема I), готує факультет «Вчитель музики». Для освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» термін навчання чотири роки, для 

«Магістр» – 1-2 роки. Випускник отримує право викладати музичні предмети 

в дитячих садочках, загальноосвітніх школах, музичних студіях, педагогічних 

коледжах. 

На першому році навчання відбувається підготовка до майбутньої 

професії – введення в спеціальність. Другий, третій роки навчання – основний 

період підготовки спеціаліста. Четвертий рік – екзаменаційний, коли, також, 

проходять стажування майбутніх вчителів у навчальних закладах країни. 

«Методика» є основною дисципліною цього факультету, в кінці кожного 

навчального року студенти факультету складають  музично-педагогічне кредо 

(4 сторінки друкованого тексту), в якому дають відповіді на запитання: 

«Моє бачення вчителя музики»; «Я музикант чи педагог?»; і т. п.  

Студент у цьому Кредо описує своє бачення майбутньої професії. Велика 

увага надається інтелектуальному розвитку студента, його вмінню 

формулювати свої думки і бачення власної професійної перспективи . 
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На першому році закладається фундамент на наступні роки навчання із 

широкою орієнтацією на майбутню професію. Весь освітній процес можна 

умовно поділити на три сектори: практичний, теоретичний, виховний. 

Практичний сектор: власний інструмент (спец. інструмент); вокал; 

фортепіано (навчитись акомпанувати пісні); легка музика, імпровізація; хор, 

диригування. 

Теоретичний сектор: загальна теорія (ноти), сольфеджіо; музична 

теорія; історія мистецтв. 

Виховний сектор: методика, дидактика, практикум; педагогіка; 

презентація; стажування. 

Другий рік навчання – це вдосконалення мистецтва бути вчителем 

музики. З методичного боку студент 2-го курсу в кінці року повинен дати 

відповіді на запитання: «Як музикувати з групами?», «Як навчити дітей 

слухати музику?», «Як складати музику з дітьми?» і т. д. 

На третьому році навчання основна увага надається проведенню уроку 

музики. В кінці цього курсу студент повинен самостійно провести урок 

музики (показати музичні знання, навички, поведінку з дітьми, планування і 

проведення уроків музики), а також підготувати музично-педагогічне Кредо, в 

якому описати своє бачення власного розвитку, відповідаючи на запитання: 

«Чи можу я бути вчителем музики на наступний рік?». Велика увага надається 

предметам: «Аранжування», «Складання музики», «Креативне музикування», 

«Диригування», «Пісенний супровід». 

Четвертий рік – екзаменаційний – це рік спеціалізації. На цьому курсі 

студент знову зачитує своє музично-педагогічне Кредо, доповнене і 

вдосконалене. Студент готує з допомогою свого індивідуального вчителя 

(методиста) три екзамени та проходить стажування як вчитель музики. 

Студент  готує (30 хв.) концерт, де проявляє свої музичні і артистичні 

здібності. 

Письмово та усно (45 хв.) з комісією студент робить висновки свого 

стажування в школі. Усіляко доводить свою готовність до професії. 
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Студент проводить презентацію для усіх бажаючих. Досліджує питання 

з педагогіки і зачитує свої знахідки (25 хв.).  Після чого студент відповідає на 

питання екзаменаційної комісії (15 хв.) і питання із залу (10 хв.). З 

практичного сектору на 4-му курсі залишаються: «Спеціальний інструмент», 

теоретичні предмети на вибір студента, «Пісенний супровід». 

З виховного сектору залишаються предмети: «Методика», «Педагогіка 

освіти», «Музична філософія». 

Зміст навчальної програми. Протягом чотирьох років навчання є 

предмет «Спеціальний інструмент». Паралельно протягом трьох років є уроки 

гри на популярних інструментах, вони входять у предмет «Легка музика». На 

першому році навчання студенти вчаться імпровізувати на власному 

інструменті, на другому і третьому курсі студенти виконують популярну 

музику на власному інструменті та популярному інструменті. 

Протягом двох років кожен студент має урок вокалу. Перший рік – 

класична школа вокалу, а другий рік – естрадний вокал. Предмет «Пісенний 

супровід» – власне акомпанування, вивчається протягом усіх років. 

Протягом навчання студенти ознайомлюються з музичними 

інструментами інших країн. На другому курсі вивчають предмет 

«Музикування» (написання музики за допомогою комп’ютерних програм). 

На хорі студенти з третього курсу вчаться диригувати хором, а також 

інструментальним ансамблем. Два рази на рік хор виступає з концертною 

програмою. Студенти вчаться писати власну музику, багато імпровізують.  На 

третьому році навчання студент складає свій власний твір. Усі практичні 

предмети здаються відкрито для публіки в театрах, музичних кафе, залах. 

Під час вивчення «Історії музики» розглядають класичну музику та 

історію мистецтва. Перший рік навчання – музика  ХХ-ХХI ст. Другий рік – 

музика середньовіччя і до ХIХ ст. Третій рік – історія «легкої» музики, а також 

«не західна музика». 

«Сольфеджіо» вивчається протягом двох років (спів з нот, ритм), а  
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також протягом двох років вивчається «Аранжування». В кінці другого року  

студент диригує хором (твір власного аранжування). 

Протягом усіх років навчання студент веде портфоліо у якому записує   

результати навчання і воно обговорюється двічі на рік з керівником курсу. 

Стажування в школі. Перші роки навчання студенти орієнтуються по 

школах, відвідують музичні заняття. На четвертому курсі проводять заняття 4 

год. на тиждень. 

Культурна подорож. У місяці жовтні всі студенти їдуть в так звану 

«культурну подорож». Така подорож має дві важливі цілі: набуття 

культурного досвіду, здобуття навиків організації широкомасштабних 

культурних дійств. Перша ціль для усіх студентів, а друга – для студентів 

третього і четвертого років навчання. 

Обов’язкові предмети на четвертому році навчання: «Методика» 

(пов’язана зі стажуванням у школі), «Педагогіка», «Філософія музики», 

«Стажування в школі», «Пісенний супровід», «Хор», «Культурна подорож», 

участь у театральній постановці, додаткові власні ініціативи. 

Предмети вільного вибору на четвертому курсі навчання: «Написання 

музики», «Аранжування» «Основний або додатковий інструмент», «Пісенний 

супровід» «Диригент ансамблю», «Робота з оркестром», «Виховна 

педагогіка», або «Музична філософія», «Техніка звукозапису». 

Форма навчання на четвертому курсі – індивідуальна. Програма на вибір 

базується на самонавчанні (112 год.), лише 8 годин – співпраця зі своїм 

керівником, решта самостійно. Студенти обмінюються інформацією, 

книжками, нотами, діляться особистим досвідом. 

Матеріал написаний з особистого досвіду перебування у цьому закладі, 

та на основі спілкування з викладачами і студентами. 
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«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання і спеціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя у суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації» [4]. Це цитата з Концепції «Нова Українська школа», яка 

конкретизує оновлені вимоги до підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах, націлює переорієнтацію процесу фахово-педагогічної підготовки на 

Європейські стандарти. Він включає в себе як всебічний розвиток 

професійних компетенцій, так і методів та технік комунікації з вихованцями у 

класах та авдиторіях, для покращення сприйняття та засвоєння навчальних 

програм. Вивчення цих методів і технік у сучасній педагогіці набуває все 

більшого значення. Швидкість навчання дає можливість опрацьовувати 

більшу кількість інформації, що, безперечно, покращує якість підготовки 

учнів і, тим самим, збільшує градус зацікавлення предметом. Для того, щоб 

студент правильно зрозумів, викладач використовує найбільш дієвий засіб 

комунікації – мову. 

Основою мовної виразності вважається дикція і артикуляція. Дикція –  

чітка вимова звуків відповідно до фонетичної норми даної мови. Крім того 
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сюди входить нормативність вимови слів, правильність наголосів, 

особливостей мови, що використовується. 

Артикуляція – це сукупність правильної роботи всіх органів, що беруть 

участь у процесі вимови звуків, так званих артикуляторів. Це язик, губи, 

нижня щелепа. Артикуляція повинна бути чіткою, амплітуда вимови 

невеликою, губи зібрані і активні. Чітка дикція і артикуляція полегшує процес 

сприймання. Погана вимова заважає розумінню слів, іноді просто 

обезсмислює фрази. Заважає і сильне спотворювання звуків: різке гаркаве «р», 

свистяче шепеляве «ш», гугняве «н» та ін. Увагу потрібно звертати і на звуки 

– паразити «ееее», «ну», і т.д. Це відволікає увагу, примушує прислухатись, 

перериває хід думки. Вдумливому педагогу корисно почитати праці видатних 

ораторів минулого: Платона (427-347 рр. до н. е.), Арістотеля (384-322 рр. до 

н. е.), Сократа (469-399 рр. до н. е.), Цицерона (106-44 рр. до н. е.). 

Робота над дикцією і артикуляцією цікава та захоплююча. Вона 

передбачає ряд дієвих вправ на розвиток мовного апарату, скоромовки на 

проблемну приголосну. В’яла дикція вказує на недбале ставлення до слухача, 

що свідчить про недоліки власної внутрішньої культури. 

Не менш важливим у подачі навчального матеріалу є правильне нижньо-

реберне діафрагматичне дихання. Воно наповнює голосні, дозволяє 

використовувати довільні за довжиною фрази, робити їх динамічно 

яскравими. Таким чином педагог може виділяти головну думку, основний сенс 

промови, понижуючи її на другорядному. 

Важливим є і вміння застосовувати логічні паузи. Це найсильніший 

інструмент ораторського мистецтва, а отже, і викладання. Роздільні паузи є 

показником впевненості. Вони допомагають зробити викладання матеріалу 

осмисленим, звернути увагу на головне і другорядне. Викладач має змогу 

проконтролювати рівень уваги учнів, зрозуміти зворотній зв’язок і вчасно 

змінити вектор напруженості на уроці, якщо в цьому є потреба. 

Варто звернути увагу на глибину і тембр голосу. Переважно людський голос  

працює у трьох регістрах, кожен з яких відповідає за свою довжину звукової  
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хвилі. Високий регістр – це яскраві і неглибокі емоції, дистанція далека. 

Середній – це дистанція довіри. Голос не напружений, впевнений. Нижній, 

грудний – дистанція коротка. Свідчить про теплоту та інтимність. 

Вміло модулюючи голосом, викладач може зробити урок яскравим, 

легким для запам’ятовування. 

Не зайвим буде згадати про швидкість мовлення. Головні моменти 

лекції потрібно проговорювати, збільшуючи динаміку і заповільнюючи темп. 

Нагадування, уточнення, доповнення проговорюються у довільному темпі. 

Шляхом досліджень встановлено, що максимальна швидкість вимовляння слів 

становить приблизно 130 одиниць у хвилину, а швидкість сприйняття – 70. 

Відповідно до цього кожен викладач може з секундоміром випрацювати 

найоптимальнішу швидкість мовлення для себе. 

Зазначмо ще один важливий елемент виразності – мову тіла, а саме 

жестикуляцію. Мова тіла сприймається слухачем на 55%, в той час, як голос 

на 38%, а просто слова на 7%. Доречні жести підкреслюють впевненість, 

заповнюють паузи. Це спосіб звертання до слухача, візуалізації процесів.  

Крім того, це засіб скинути напругу та хвилювання. 

Розглянуті у тезах питання мовної виразності звичайно ж важливі, але не 

повні. Тема надзвичайно велика і цікава. Існує велика кількість вправ для 

вироблення методів і технік правильного мовлення, величезна кількість 

прикладів з історії українських ораторів (Григорій Сковорода). Приклади 

роботи над своїм голосом видатних політиків (Маргарет Тетчер). Але це тема 

для великої наукової статті. Мова – це найдієвіша зброя, найдосконаліший 

засіб людського спілкування, а для викладачів це виведення способів 

виховання нашої молоді на якісно новий, вищий щабель. Значення цього 

процесу для нашого майбутнього важко переоцінити.  
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Сутність проблеми, стан її дослідження. Хорова творчість сучасного 

українського композитора Миколи Ластовецького демонструє образно-

стильове та жанрове розмаїття. Вона покликана зайняти вагоме місце у 

педагогічному процесі музичних ЗВО, збагатити репертуар хорових 

колективів та широко використовуватись на заняттях з диригування.  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. В процесі розгляду 

означеної наукової проблеми було орієнтовано на ряд дослідницьких 

інструментів, серед яких пріоритетними стали наступні методи: аналітичний, 

типологічний, теоретичний та структурно-системний.  

Виклад основного матеріалу. Хорова творчість М. Ластовецького 

містить розмаїті образні-тематичні вектори, серед яких виділяються хорова 

Шевченкіана, хорова Франкіана, хорова Лисенкіана, твори з духовною та 

календарно-обрядовою тематикою. Крім класиків української літератури 

(Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, М. Рильського, А. Малишка), 

композитор звертається і до поезії сучасників авторів (В. Романюка, 

П. Перебийноса, М. Шалати, М. Богаченка, М. Белея, Ф. Кривіна та ін.).  

Доктор мистецтвознавства Ірина Бермес у статті «Життєві домінанти 

Миколи Ластовецького» зауважила: «Хорова творчість композитора об’ємна,  
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тісно пов’язана з естетичним світом національної культури і виражає 

себе в нерозривному зв’язку з ним. Це прослідковується і в засобах музичної 

мови, серед яких фольклорні елементи посідають вагоме місце, і в образному 

характері поетичних текстів, до яких звертається композитор» [1, c. 229]. 

Микола Ластовецький видав кілька збірок авторських хорових творів у 

вигляді навчальних посібників, укладених відповідно до робочих програм 

навчальних дисциплін «Профіль: Хорове диригування» для підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіти – 

спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) та «Методика 

навчання хорового диригування», адресованих студентам і викладачам 

музичних закладів ІІ - IV рівня акредитації, музичних коледжів та музично-

педагогічних інституцій, а також диригентам та керівникам хорових 

колективів та популяризаторам сучасної української хорової музики.  

У музично-педагогічному процесі можуть використовуватися наступні 

видання хорових творів М. Ластовецького: «Чоловічі хори без супроводу на 

слова В. Романюка» (2002), «Чотири мішані хорові твори без супроводу на 

слова П. Перебийноса» (2002), «Жниварські пісні. Українські народні пісні в 

опрацюванні для мішаного хору без супроводу» (2015), «Мелодії смутку і 

надій (цикл п’єс для жіночого хору без супроводу» (2016), «Не забудь юних 

днів. Хори на вірші І. Франка» (2017) «Contra spem spero! (жіночі хори без 

супроводу)» (2018), «Жниварські пісні. Зошит 2. Для жіночого хору» (2019), 

««Поетика». Мішані хори без супроводу на слова Максима Рильського» 

(2020), «Псалми Давида. Кантата для солістів, мішаного і дитячого хорів та 

симфонічного оркестру» (2021), «Вибрані хорові твори» (2021), «Повернення 

Дрогобича». Кантата для солістів, хору та симфонічного оркестру на слова 

С. Малицького, Р. Пастуха, М. Ластовецького» (2021), «Кожна квітка – пісня 

Україні. Твори для дитячого хору» (2022).  

Висновки та результати дослідження. Таким чином, у музично- 

педагогічному процесі можна використовувати як оригінальні хорові твори 

М. Ластовецького, так і його обробки народних пісень, кантати (в першу  

 



– 41 –  

чергу, при вивченні циклічних композицій) та ін. Композитор пише для різних 

складів хору (мішаного, жіночого та чоловічого), його твори стануть у нагоді 

для різних хорових класів, в тому числі, й для дитячо-юнацьких колективів, а 

також в якості навчального матеріалу.  
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У сучасних умовах стратегічного курсу українського суспільства на 

інтеграцію в європейський простір чітко визначилася потреба в мобільних, 

адаптивних, креативних, конкурентоспроможних фахівцях, готових до вимог і 

викликів Нової української школи. Особливого значення набуває проблема 

формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

інноваційної діяльності засобами мистецтва. Важливим є  вироблення вмінь і 

навичок самостійно приймати рішення з урахуванням досвіду вирішення 

завдань на підставі творчості, особливо в період зіткнення з новими умовами 

та тенденціями розвитку сучасного суспільства.  

Провідні вчені та педагоги стверджують про важливість формування 

творчої та активної особистості, адже сам процес творчості здійснює значний 

вплив на суб’єкта діяльності. Вагомий внесок у теорію та практику 

формування творчої активності майбутніх вчителів музичного мистецтва 

внесли В. Андрущенко, Л. Арістова,  А. Зайцева, А. Козир,  Л. Масол, 

О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька, О. Ростовський, В. Черкасов, 

О. Щолокова та ін. 
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Формування творчих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва 

є необхідною умовою розкриття його внутрішніх можливостей і потреб та 

досягнення високих результатів у педагогічній діяльності.  

Творчі якості представленні комплексом суттєвих рис, ознак та 

властивостей, які забезпечують успішність творчої діяльності і виявляються в 

особливостях характеру, інтелекту та мотивації. Дані характеристики 

актуалізуються у процесі творчої діяльності. Творчість розглядається як 

продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні 

та духовні цінності суспільного значення, і є могутнім джерелом новаторства 

в усіх галузях матеріального і духовного життя суспільства, а її результати 

найвищою мірою відзначаються оригінальністю, неповторністю, 

унікальністю, досконалістю [1, с. 184]. Щодо творчих якостей майбутнього 

педагога-музиканта, вони виступають як особистісні утворення, представленні 

цілим динамічним комплексом мотиваційних, креативних, soft scills, 

когнітивних характеристик, що забезпечують творчий характер фахової 

діяльності і є необхідною умовою професійної самореалізації. 

Актуальною проблемою музичної підготовки студентів вищих закладів 

музично-педагогічної освіти є забезпечення педагогічними умовами, що 

стимулюють творчу активність студентів у різних видах музичної діяльності. 

В. Андрущенко пропонує такими вважати: раціональне використання 

принципів інтеграції навчальних дисциплін; спрямованість навчання на 

виховання у студентів активного ставлення до музично-естетичної діяльності; 

виховання художньо-естетичних інтересів, потреб; володіння сучасними 

методами навчально-виховної роботи в системі естетичного виховання 

школярів; формування художньо-естетичної спрямованості й професійно-

творчої активності [1]. 

С. Сисоєва розподіляє основні ефективні умови стимулювання творчої 

активності студентів на психологічні та педагогічні. До психологічної групи  

входять такі умови: творча атмосфера під час розв’язання навчально-

пізнавальних завдань; завдання, виконання яких дозволяє студентам з різним  
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рівнем знань та здібностей змістовно спілкуватись; особистий приклад 

творчого підходу до вирішення проблем з боку викладача. До педагогічної 

групи авторка відносить наступні: наближення умов навчання до реальних 

життєвих ситуацій, у яких студенти могли б виявити свою творчість, відчути і 

перевірити здібності, знання, вміння та навички, що сформувались у процесі 

навчальної діяльності; зміна позиції викладача і відповідно студента, при якій 

перший виконував би роль помічника, консультанта і не був би лише носієм 

інформації та контролером, а другий брав би активну участь в організації 

навчання [2]. 

Отже, успішність професійної діяльності людини в сучасному 

суспільстві визначається її здатністю та готовністю до активного, 

самостійного набуття досвіду творчої самореалізації та самовираження. Для 

розвитку творчих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва 

потрібно: пропонувати виконання дидактичних завдань творчого типу на 

заняттях методико-практичного циклу; стимулювати потяг до творчої 

діяльності на основі перевтілення музично-педагогічного досвіду від 

репродуктивного до новаторського. 
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Одним з важливих завдань системи освіти на сучасному етапі є 

забезпечення історичної спадкоємності поколінь, збереження, поширення і 

розвиток національної культури, виховання дбайливого ставлення до 

історичної та культурно-просвітницької спадщини наших предків.  

Українська пісня протягом століть мала не лише художнє, а й 

просвітницьке, патріотичне, суспільно-об’єднуюче значення, стала однією з 

підвалин національної самоідентифікації народу. Залучення підростаючого 

покоління до пісенного мистецтва, як одного з найбільш природнього і 

ментально близького українцям, здійснюється, насамперед у системі 

дошкільної та шкільної освіти. Тому основне навантаження щодо її реалізації 

лягає на випускників закладів вищої освіти – вчителів музичного мистецтва. 

Знання специфіки вокальної діяльності озброює вчителя-музиканта 

практичними прийомами впливу на голосовий апарат учнів для організації 

правильного його функціонування. 

Народна пісня має виняткову роль в правильному, бережливому 

формуванні дитячих голосів. Тому вивчення музичного фольклору має велике 

значення в музично-естетичному вихованні підростаючого покоління. 

Особливо гостро відчувається потреба відродження та виконання народних  

пісень у теперішні дні, в період повномасштабної війни російської федерації 
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проти України. Адже народна пісня стала сильною зброєю українців, яка не 

дає зламати віру та сильний дух нашого народу. 

Національне вокальне мистецтво має давню історію, воно існувало у 

формах традиційного і культового співу, тому виробило значну кількість 

педагогічно-методичних аспектів та складових навчання співу. Українська 

вокальна школа – історичне явище. Формування її методичних засад 

відбувалося під впливом складних історичних, соціокультурних та політичних 

подій. 

Так, сучасна вокальна педагогіка ґрунтується на таких основних 

положеннях: змішаному типі дихання (нижньореберному-діафрагматичному); 

природному положенні гортані при співі; вирівнюванні регістрового звучання 

голосу; прикритому звучанні верхнього регістру голосу; наявності в голосі 

високої та низької співацької форманти; розвиненості співацького вібрато; 

нейтралізації звучання голосних. 

Розглядаючи спів як одну з функцій організму людини зазначимо, що 

він підпорядковується основним закономірностям діяльності нервової 

системи, яка керує життєдіяльністю всього організму загалом. «Спів – це не 

лише функція гортані, а й складна інтегрована функція всього організму, в 

якій велику роль відіграють вищі функції центральної нервової системи» [2, 

с. 29].   

Науково-методичні засади розвитку співацького голосу вокалістів є 

спільними для підготовки фахівців різних напрямів. Методом розвитку 

співацького голосу називається сукупність систематизованих порад і вказівок, 

поступове засвоєння яких призводить до появи у будь-якої здорової людини 

певних співацьких навиків, а згодом вокальної техніки, що забезпечує 

бажаний діапазон, силу і тембр голосу при невтомності голосового апарату 

[1]. 

У наш час в умовах системи вищої школи України актуальною стає 

проблема удосконалення якості професійного навчання майбутнього педагога- 

музиканта, яка характеризується орієнтацією на підвищення не тільки  
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загального культурного рівня розвитку особистості, а й її творчого потенціалу, 

а саме опанування мистецтва володіння співацьким голосом. 

Означені завдання в галузі музичної освіти належить здійснювати 

високваліфікованому спеціалісту – педагогу-музиканту, що вимагає розгляду 

першочергових напрямів загальнокультурної, музичної і педагогічної 

підготовки спеціалістів. 

Осмислений підхід до вокального навчання у закладі вищої освіти як 

основи «інтелектуального» співу розвивається трьома паралельними лініями: 

- особиста робота над голосом, участь в самостійній роботі над якісним 

звукоутворенням, розвитком відчуттів і вокальних уявлень через розуміння 

голосоведення і нейромоторної діяльності організму співаючого; 

- робота над вивченням методики розвитку вокальних і музичних 

здібностей засобами вокального мистецтва опанування музичним репертуаром 

і вокальною творчістю композиторів різних епох і народів; 

- робота над вивченням методики розвитку дитячих голосів, 

опануванням шкільним репертуаром студенти вивчають на дисциплінах: 

«Постановка голосу», «Методика вокального виховання дітей», «Вокально-

інструментальні ансамблі», «Методика викладання музичних дисциплін», 

«Хоровий клас та практикум роботи з хором».  

Знання специфіки вокальної діяльності озброює вчителя-музиканта 

практичними прийомами впливу на голосовий апарат учнів для організації 

правильного його функціонування. 

Від рівня вокальної культури майбутніх учителів музики, як важливого 

компонента у системі їхньої професійної освіти, залежить результативність 

освітньо-виховного процесу. Адже з якими знаннями, вміннями, навичками та 

високим рівнем мистецько-художньої культури прийде вчитель музичного 

мистецтва «сьогодні», такими ж виховає підростаюче покоління «завтра». 
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В тезах висвітлюється творчість сучасного композитора Миколи 

Ластовецького, розглянуто кантати «Повернення Дрогобича» і «Псалми 
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Постановка проблеми. Микола Ластовецький – це знакова постать у 

вітчизняному мистецтві, один із сучасних українських композиторів, які в 

останні роки здобувають щораз більше визнання як в Україні, так і за її 

межами Його композиторська, музикознавча діяльність ще недостатньо 

висвітлена в українському музикознавстві і потребує більш глибокого 

осмислення, тому порушена проблема є актуальною. Його кантати «Пісня про 

Чорновола», «Повернення Дрогобича» це перші спроби музичного втілення 

знакових постатей нашої історії у національній академічній музиці. 

Аналіз досліджень. Вивчення цих творів – як у руслі загального 

розвитку української музики, так і в різних жанрових чи стилістичних 

напрямках – складає одне з актуальних завдань сучасного музикознавства. 

Серед аналітичних розвідок, присвячених творчості композиторки – статті 

В. Грабовського, І. Бермес, Н. Дикої, Н. Мойсеєнко, М. Ярко, Л. Соловей, 
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З. Лельо, Т. Павлів, статті в інтернет-ресурсах, енциклопедичні видання, де 

знаходимо окремі спостереження та узагальнення. Разом з тим, ця тема ще 

не отримала належного висвітлення у наукових дослідженнях, за винятком 

наукових розвідок Л. Ластовецької [1], З. Ластовецької-Соланської [2,3], 

Н. Семків [3]. 

Мета статті – висвітлити кантатну творчість митця, що інтенсивно 

репродукована упродовж 90-х років ХХ ст. і має продовження у нових 

композиціях, ознайомити широке  коло читачів,  науковців,  педагогів 

музикантів з новими виданнями. 

Серед сучасних українських композиторів, які в останні роки 

здобувають щораз більше визнання як в Україні, так і за її межами, достойне 

місце належить М. Ластовецькому.  

Микола Ластовецький – заслужений діяч мистецтв України, член НСКУ, 

доцент ДДПУ ім. І. Франка, лауреат міжнародної премії ім. С. Гулака-

Артемовського, премії Юрія Дрогобича, музикознавець, педагог, багатолітній 

директор Дрогобицького музичного училища імені В.Барвінського (нині 

фахового коледжу), автор численних наукових досліджень та публікацій у 

пресі.  За вагомі успіхи в роботі та творчі здобутки Миколу Ластовецького 

нагороджено почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України 

«За досягнення у розвитку культури і мистецтва» (2002 р.), медаллю 

«Незалежність України» в номінаціях ІХ Міжнародного академічного 

рейтингу «Золота фортуна» (2003 р.), які засвідчують визнання державою 

заслуг митця перед українською культурою. 

  Композиторська спадщина митця передусім вбирає в себе всі 

найважливіші для українського мистецтва теми, образи, жанри та форми, 

продовжуючи насамперед здобутки галицької композиторської школи 

(М. Ластовецький закінчив ЛДМК ім. М. Лисенка, навчаючись у відомих 

львівських митців Р. Сімовича, С. Людкевича, Е. Кобулея, В. Флиса, А. Кос-

Анатольського та ін.). 

Творчості композитора властиве продовження традицій української  
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класичної музики: міцна опора на український мелос пісенної творчості, її 

метроритміку та глибинні інтонації в значному обсязі субетнічних виявів 

(Бойківщина, Поділля тощо). Трактування фольклорного матеріалу наділене і 

рисами експерименталізму, завдяки чому твориться нове відчуття 

національного, новий незвичний погляд на можливості фольклору. 

Микола Ластовецький плідно працює у багатьох жанрах: спектр 

творчого доробку композитора охоплює фортепіанну та вокально-хорову 

сфери, симфонічні жанри, музику до понад двадцяти драматичних вистав та 

ін. Митець велику увагу приділяє симфонічному оркестру, його цікавлять 

можливості розвитку великих форм (симфонії, кантати, симфонічної поеми) як 

способу виявлення симфонічного мислення. Тому не дивною є вагома 

присутність у доробку композитора симфонічних («Sinfonia rustika», 

симфонієта «Пам’яті героїв Крут», поеми «Галичина», «Лірична поема», 

увертюра «Бойківська», симфонічний прелюд «Пісня про Кармелюка», 

«Елегія пам’яті В. Барвінського») та вокально-симфонічних творів («Заспів» 

на сл. В. Чумака, «Пісня про Чорновола» на слова М. Шалати).  

 Доробок митця нещодавно поповнився новими виданнями. Це 

партитури кантат «Повернення Дрогобича» і «Псалми Давида». Зазначимо, 

що саме у жанрі кантати митцем увіковічено постаті української історії Юрія 

Дрогобича та Вячеслава Чорновола, «і хоч нас відділяє простір і час – вони 

повертаються у сьогодення у назві шкіл, вулиць, книг, музичних полотнах» 

[3, с. 5]. 

Кантата «Повернення Дрогобича» для солістів, хору та симфонічного 

оркестру на слова Юрія Дрогобича, Федора Малицького, Романа Пастуха, 

Миколи Ластовецького написана ще у 1999 році.  Вперше прозвучала того ж 

року на урочистому відкритті пам’ятника відомому вченому Юрію Котермаку 

в його рідному місті у виконанні зведених хорів Дрогобицького державного 

музичного училища ім. В. Барвінського, ансамблю пісні і танцю «Верховина», 

народної хорової капели «Gaudeamus» Дрогобицького державного  

педагогічного університету ім. І. Франка та симфонічного оркестру музичного 

училища (нині-коледжу). 
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Кантата в авторському перекладі з симфонічної партитури на 

фортепіанний супровід була видана ще у 2006 році. 

У передмові до видання, музикознавиця Зоряна Ластовецька-Соланська 

зазначає, що авторська концепція твору, обумовлена його присвятним 

характером, втілилась, насамперед, у виборі текстів, які послідовно 

розкривають основні віхи життя Юрія Дрогобича, а у фіналі змальовують його 

сучасне, звичайно, символічне повернення до рідного міста у вигляді 

пам’ятника, через майже шість довгих століть!  Кантата написана у циклічній 

формі, складається з дев’яти розділів, контрастуючих тематично, тонально, 

темпово тощо, «кожен із них виконує … певну функцію, завдяки чому 

виникає логічно обумовлена струнка побудова з ознаками тричастинної форми 

з тематичною репризою (кодою) та складеною серединою» [2, с. 4]. 

Композитор, дотримуючись поетичного слова, у відповідних інтонаціях 

відтворюючи емоційний стан поезії, майже зримо відтворює найвизначнішу 

постать минулого в історії європейської освіти і науки Юрія Котермака, 

уродженця Дрогобича. 

М. Ластовецький перший (і наразі єдиний) український композитор, 

який звернувся до поезії Юрія Дрогобича і присвятив Genius loci Drohobicz 

масштабний вокально-симфонічний твір. 

Кантата «Псалми Давида» для солістів, мішаного і дитячого хорів та 

симфонічного оркестру написана на канонічні біблійні тексти і створена на 

замовлення єпископату Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ у 2000 році. 

Кожна з семи частин кантати має назву: «Прослави», «Благослови», «Подяки», 

«Прохальні», «Блаженні», «Прослава». Звертаючись до текстів Псалтиря, 

композитор використовує як «повний текст окремих псалмів, так і поєднуючи 

окремі рядки різних псалмів, що є новацією в трактуванні Старозавітного 

тексту» [3, с. 3]. Використавши особливості сучасного музичного мовлення, 

опираючись на характерні особливостей українського мелосу, композитору 

вдалося своєрідно «озвучити» канонічний Біблійний текст, створити відчуття 

повної гармонії музики і тексту. 



– 53 –  

Твір вперше прозвучав на урочистій академії на відкритті пам’ятника 

«На честь 2000-ліття Різдва Христового – Борцям за волю України» у 

виконанні симфонічного оркестру та хорів музичного училища, дитячого хору 

«Відлуння», керівник Н. Бунь, солістів В. Білас, А. Нечай, К. Сятецького, 

о. Т. Коберинка. 

Кантата має яскраво виражене художньо-естетичне, пізнавальне та 

виховне значення, вона прославляє могутню духовну життєдайну велич 

Всевишнього, до якого у молитвах, з вірою та надією, уповають вірники 

всього світу. 

Отже, у цих творах, як загалом у творчості митця, повною мірою 

розкривається своєрідність індивідуального творчого почерку композитора – 

особлива ліричність, багатство звукових й візуальних вражень, оригінальність 

ритміки та колористики, використання народнопісенної інтонаційності тощо. 

  Симфонічні партитури кантат Миколи Ластовецького рекомендовані як 

навчально-методичні посібники педагогічного репертуару та адресовані 

викладачам і студентам музичних середніх та вищих навчальних закладів. 

Ґрунтовний аналіз музичного матеріалу у передмові до видань 

зроблений Зоряною Ластовецькою-Соланською, кандидатом 

мистецтвознавства, доктором філософії, доцентом кафедри історії музики 

ЛНМА імені М. Лисенка. Гарний дизайн обкладинок, зроблений автором, 

репрезентує картину невідомого художника XIX ст., на якій зображений 

Біблійний цар Давид-Псалмоспівець (1035-965 рр. до н. е.) та світлини 

прем’єри кантати «Повернення Дрогобича» на відкритті його пам’ятника у 

1999 році.   

Сподіваємося, що видання симфонічних партитур кантат Миколи 

Ластовецького стане знаковою подією мистецького життя нашого міста і 

сприятиме поширенню творів наших земляків в мистецькому соціумі не тільки 

Дрогобича, але й України та світу. 
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МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО (ДО 75-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ) 

 

Ключові слова: М. Ластовецький, композитор, хорове письмо, 

М. Сингаївський, М. Рильський, Л. Пилип’юк, М. Кабалюк-Тисянська. 

Цьогоріч відзначає свій 75-літній ювілей один з найоригінальніших 

композиторів сучасності, заслужений діяч мистецтв України, член НСКУ, 

лауреат премій ім. С. Гулака-Артемовського та ім. Юрія Дрогобича – Микола 

Ластовецький. Його творчість завжди тісно пов’язана з навчальним процесом. 

Заслуговує уваги широка сфера діяльності мистця: викладацька, музикознавча, 

суспільно-громадська. Впродовж 45 років педагогічної діяльності, 30 із яких 

на керівній посаді директора Дрогобицького музичного училища (нині 

коледжу) ім. В. Барвінського, Микола Адамович виховав не одне покоління 

талановитої молоді, окресливши їх майбутню професію. Безперечно велику 

роль в його педагогічній діяльності відіграють багатолітні професійні навики і 

власна методика. Особливої ваги додає суто людський фактор – 

інтелігентність, висока культура спілкування, внутрішня харизма, дотепна 

нотка гумору у поєднанні з морально-етичними нормами. Саме у такого 

вчителя хочеться вчитися постійно, все життя. 

Дещо дотичною до педагогічної є науково-дослідницька діяльність 

автора, його численні музикознавчі праці – статті та матеріали, які наповнені 

ґрунтовними дослідженнями і постійними творчими пошуками. Його коло 

інтересів не обмежується певним напрямком чи жанром. Друковані видання 

охоплюють як біографічні, так і соціокультурні чи методичні аспекти 

минулого та сучасності. 
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Без сумніву в центрі уваги Миколи Ластовецького залишається власне 

композиторська творчість. Вона є визначальною, оскільки накладає відбиток 

на вчителювання, зокрема формування гармонійної особистості студентів. 

Композиторський доробок майстра охоплює оркестрову, камерно-

інструментальну та вокально-симфонічну музику, а також хорову, 

фортепіанну і музику для театру. Володіючи оркестровим мисленням, 

композитор сміливо проявив свій талант в симфонічних полотнах. Згодом 

Ластовецький постає як майстер фортепіанної музики для дітей та юнацтва, 

випустивши 5 зошитів унікальних різножанрових п’єс різного ступеню 

складності. 

Матеріалом даного дослідження слугуватиме хорова спадщина Миколи 

Ластовецького, а саме твори для дитячого хору під назвою «Кожна квітка – 

пісня Україні», що нещодавно вийшли друком. Для обґрунтування результатів 

дослідження друкованої хорової збірки використаний метод порівняльного та 

теоретичного узагальнення. Даний матеріал розглядається під кутом зору 

поповнення педагогічного репертуару дитячих хорових колективів та 

художньої цінності кожного окремого твору в сучасній українській музичній 

культурі. 

Основний акцент на хорове письмо композитор спрямовує лише 

останнім часом. Це закономірно, оскільки хоровий спів є визначальним типом 

українського народного музикування і найвищим досягненням національної 

культури. Відповідно до хорової музики композитор звернувся дещо пізніше, 

пройшовши через власний творчий досвід в інших жанрах. Серед хорових 

творів Миколи Ластовецького – численні композиції для різних виконавських 

складів – чоловічих, жіночих, мішаних на слова класиків літератури та 

сучасних українських поетів: Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, 

М. Рильського, П. Перебийноса, В. Романюка та ін. Характерним для 

композитора є часте звернення до народних джерел, яке ми вже зустрічали у  

фортепіанній та симфонічній музиці. Відповідно хорові обробки українських 

народних пісень для мішаного, для жіночого складів, яких близько п’ятдесяти,  
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виділяються в два окремі тематичні збірники «Жниварських пісень». 

Досліджуване видання творів для дитячого хору є навчальним 

посібником, рекомендованим до друку вченою радою ДДПУ імені І. Франка. 

Його упорядниками виступили доценти університету Любомира Ластовецька 

та сам автор – Микола Ластовецький, а рецензентами – доктор 

музикознавства, професорка, завідувачка кафедри методики музичного 

виховання та диригування – Ірина Бермес, а також заслужений працівник 

культури України, викладач-методист ДМФК ім. В. Барвінського – Володимир 

Гущак. Змістовну передмову написала кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики ЛНМА ім. М. Лисенка – Зоряна Ластовецька-

Соланська. 

Робота над збіркою була доволі тривалою, за словами самого автора 

близько двох років підбирався відповідний матеріал та викристалізовувалась 

тематика. Як результат, на музику покладені вірші Миколи Сингаївського, 

Максима Рильського, а також Лесі Пилип’юк та «гірської квітки» 

закарпатської Гуцульщини 40-70-років ХХ ст. – М. Кабалюк-Тисянської. 

«Життєствердний оптимізм, любов до краю, замилування природою» [2, с. 4], 

– так визначила образно-тематичний спектр поезій збірки Зоряна Ластовецька-

Соланська. Це власне те, що цікаво дітям і викликає в їхній уяві незабутні 

образи краси та казковості. Кожен поетичний рядок відгукується відповідними 

інтонаціями, що значно підсилює правдивість образів. Щодо виконавсько-

стилістичного аналізу творів достатньо зазначити, що вони написані доступно 

для виконання дитячими голосами без напруги, в зручній теситурі, з 

відповідним діапазоном і простим мелодичним рухом, але водночас цікаво, 

оригінально та з інтонаційною самостійністю кожного голосу. Прозора 

фактура викладу, врівноважена динаміка, наспівна мелодика і природна 

ритміка роблять кожен твір зручним, але водночас – виразним, самобутнім та 

особливим. Фортепіанний супровід не переобтяжує і становить єдине ціле з  

хоровими голосами, надаючи довершеності загальному художньому змісту.  
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Загалом ці хори дуже схожі до народної стилістики української пісні і цим 

захоплюють виконавців та слухачів. 

Вражає сама драматургія побудови збірки. Тут автор керується 

одночасно двома аспектами – рівнем складності та сюжетним змістом. На 

початку пропонуються легкі композиції для молодших дитячих хорів, 

середній розділ складають підліткові, а ближче до завершення – підлітково-

юнацькі. Разом з тим спостерігається струнка та логічна послідовність 

тематики – спершу весняно-літня, яка змінюється осінньо-зимовою і 

підсумовується пейзажно-патріотичною з образами калини та високих гір. При 

цьому своєрідним лейтмотивом даної збірки стає жанр колискової пісні, 

мабуть як символ тяглості поколінь і народних традицій. Все це наводить на 

думку, що принаймі сюжетно збірка нагадує хоровий цикл. Однак цю гіпотезу 

може довести чи спростувати більш детальний аналіз кожної окремої 

композиції, який буде вже наступним етапом дослідження. 

Надзвичайно цінним є композиторський підхід М. Ластовецького до 

хорової музики, зокрема дитячої, що має на меті чітке методичне завдання, 

чим пояснюється велика затребуваність його музики в начальному процесі та 

часте виконання на концертній естраді. Визначальним чинником високого 

рівня дитячих хорових творів Миколи Ластовецького є опора на народний 

пісенно-танцювальний мелос, тонке оперування жанровими ознаками, 

відчуття хорової фактури та яскравий індивідуальний почерк композитора. 
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У музичному світі кінця XIX – першої половини XX століття Соломія 

Крушельницька була символом досконалості й довершеності. До її ніг кидали 

пишні букети троянд, їй щиро аплодували Львів, Варшава, Рим, Мілан, 

Венеція, Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія, Оттава, Вінніпег, Париж, Буенос-

Айрес. Найзнаменитіші театри й концертні зали світу запрошували до себе 

Соломію Крушельницьку, найвидатніші диригенти, такі, як А. Тосканіні, 

Л. Муньйоне та інші, вважали за честь диригувати виставами за її участю. 

Відомий італійський музикознавець Р. Кортопассі визначив її місце в 

історії оперного мистецтва поряд з М. Батістіні, Е. Карузо, Т. Руффо та 

Ф. Шаляпіним. Найвимогливіші музичні критики світу вважали і вважають її 

неповторною. Великий італійський диригент А. Тосканіні твердив, що в 

операх Р. Вагнера, Р. Штрауса, Д. Пуччіні, А. Кателані Соломія 

Крушельницька була неперевершеною. Вона вражала уяву слухачів не тільки 

на оперній сцені. С. Крушельницька була і незрівнянною камерною співачкою. 

Справжнім відкриттям для людей різних національностей були українські 

пісні в інтерпретації С. Крушельницької. Саме народна пісня села Біла на 

Поділлі, де зростала майбутня світова співачка, була тим чудодійним 

джерелом, яке формувало її великий талант. 
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Ще маленькою Соломія вчилася грати на фортепіано, співала в хорі. 

Згодом батько відрядив дочку на навчання до Львівської консерваторії, яку 

вона блискуче закінчила з медаллю і відзнакою. У квітні 1893 року Соломія з 

великим успіхом дебютує на сцені Львівської опери. Здавалося б, заповітна 

мрія співачки здійснилася. Та С. Крушельницька критично ставиться до своїх 

успіхів. Вона добре розуміє, що для того, щоб стати справжнім митцем і вийти 

на широку дорогу творчості, необхідно ще багато працювати, вдосконалювати 

свою вокальну і артистичну майстерність, розкривати таємниці співу і 

проникати в глибини музичного та драматичного мистецтва. Вона вирішує 

їхати до Італії, де вчитися співу їй пощастило у прославлених професорів 

Ф. Кресті та Конті.  

Соломія в Мілані була безмірно щаслива. Вона вчить нові твори, мови, 

літературу, естетику. Своїм голосом і артистичним хистом С. Крушельницька 

відразу ж привертає увагу фахівців, а Ф. Кресті не могла нахвалитися нею, 

називаючи її «надзвичайно талановитою». 

Успіхи Соломії були великими, але затьмарювали їх матеріальні 

нестатки. Та світ не без добрих людей. Зустріч з англійською Александер, яка 

була закохана в музику і спів, а особливо в Соломіїн голос і талант, допомогла 

їй продовжити навчання. Через рік молода вокалістка вже співала провідні 

партії в оперних театрах Італії, а згодом Львова, Відня, Кракова, Одеси. Вона 

виступала в операх «Тангейзер», «Аїда», «Дон-Карлос», «Валькірія», 

«Африканка», «Сила долі», «Сільська честь», «Манон», «Севільський 

цирульник», «Фауст» та ін. 

Багато газет та журналів складали гімни Соломії Крушельницькій, 

підкреслюючи красу її голосу і блискучу вокальну школу, її незрівнянний спів 

та акторську майстерність, а також природну чарівність і шляхетність її манер, 

високу загальну культуру і чудову вимову. 

У 1904 році Соломія Крушельницька принесла великий успіх опері  

Дж. Пуччіні «Мадам Батерфляй», яка була раніше освистана міланцями.  
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А головні партії у «Саломеї» та «Електрі» Р. Штрауса, «Валькірії» та 

«Лорелеї» Р. Вагнера принесли світову славу С. Крушельницькій. 

Будучи в зеніті слави, співачка вирішила зійти з оперної сцени і 

присвятили себе концертній діяльності. В репертуарі співачки були 

найрізноманітніші за формами і жанрами твори багатьох композиторів різних 

епохнародів: від К. Монтеверді до С. Франка, В. Моцарта і своїх сучасників 

Д. Піццетті, М. Лисенка. Окрім того, Соломія Крушельницька завжди 

включала до своїх програм українські народні пісні, які вона безмежно 

любила, а також твори О. Нижанківського, С. Людкевича,  А. Вахнянина, 

Д. Січинського, В. Матюка. 

Гастрольні маршрути С. Крушельницької проходили по багатьох містах 

світу, але завжди завершувалися на рідній землі, в Галичині. Її єднала дружба 

з І. Франком, М. Павличком, Д. Січинським, О. Кобилянською, М. Лисенком 

та іншими діячами культури. 

У 1939 році С. Крушельницька приїздить до рідного Львова. 

Несподівана хвороба прикувала її до ліжка і вона не змогла повернутися до 

Італії. В 1944 році Крушельницька стає педагогом у Львівській державній 

консерваторії ім. М. Лисенка. Учнів у неї було багато. Незважаючи на свій 

похилий вік, співачка виступала з сольними концертами. До речі, останній з 

них відбувся, коли їй було 77 років. 

16 листопада 1952 року перестало битися серце великої співачки та 

педагога. Довідавшись про це, А. Тосканіні в листі до Д. Вентурі, подруги 

С. Крушельницької, писав: «Смерть Крушельницької болісно вразила мене… 

Скільки чудових спогадів про музику і дружбу промайнуло в моїй 

уяві... Heперевершена співачка, чарівна жінка.» [1, с. 84]. 

Життя С. Крушельницької скінчилося, але почала рости її слава на 

рідній землі. Написані десятки спогадів про славетну співачку. Іменем Соломії 

Крушельницької названі вулиці, музичні школи у Львові й Тернополі та 

Львівський оперний театр. 

 



– 63 –  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Соломія Крушельницька. Спогади. Матеріали. Листування. У двох томах. 

Київ, Музична Україна. 1978 р. 132 с. 

2. Герета І. П. Музей Соломії Крушельницької: нарис-путівник. Львів, 

Каменяр. 1978 р. 94 с. 

  



– 64 –  

УДК 78.077(477.43/.44)”18” 

 

Тетяна Круліковська  

аспірантка кафедри історії музики  

Львівської національної музичної  

академії ім. М. В. Лисенка 

Науковий керівник – Кияновська Л.О., 

доктор мистецтвознавства, професор, 

Заслужений діяч мистецтв України, 

член-кореспондент НАМ України, 

завідуюча кафедри історії музики 

Львівської національної музичної 

академії імені Миколи Лисенка 

 

РОЗВИТОК СВІТСЬКОГО МУЗИКУВАННЯ ТА ТЕАТРУ  

У ПОЛЬСЬКИХ МАЄТКАХ ПОДІЛЛЯ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

Ключові слова: маєткова культура, світське музикування, театр, 

Поділля.  

Польські діячі відіграли важливу культурно-просвітницьку роль у 

розвитку музичної культури Поділля та становленні мистецьких освітніх та 

культурних осередків на території краю. Цьому сприяли історичні 

передумови, адже, «У ХVІІІ столітті на подільських теренах проживало 

декілька десятків польських або полонізованих руських родів, серед яких: 

Замойські, Мошинські, Потоцькі, Сосновські, Любомирські, Жевуські та ін.» 

[4, с. 20].  

Світське музикування розвивається, до прикладу, у маєтках великих 

подільських землевласників, таких як Грохольські на Вінничині, Вишневецькі, 

Чечелі на Хмельниччині.  

У Чорному Острові, неподалік від Хмельницького, знаходився маєток 

польського графа Костянтина Пшездзєцького, представника давніх і знатних 

польських магнатських родів, що з ХV ст. володіли маєтками в Правобережній 

Україні й знаходилися у центрі громадсько-політичного життя. Цей маєток 
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став одним з важливих осередків музичної культури Поділля. При Костянтині 

Пжездзєцькому (1782-1856) в маєтку утримувався оркестр, який вирізнявся 

високим професійним рівнем, виконував такі твори, як увертюри Дж. Россіні, 

Г. Доніцетті та інші твори західноєвропейських композиторів ХІХ ст. Керував 

оркестром запрошений італійський диригент Луїджі Тоніні [2, с. 20].  

Оркестр Костянтина Пшездецького також брав участь у театральних 

виставах, які відбувались у Кам’янець-Подільському театрі. Сам Костянтин 

Пшездецький брав активну участь у організації постійного театру в Кам’янці-

Подільському. «Аделаїда Пшездецька була однією з постійних учасниць 

благодійних театральних вистав і музичних вечорів у Вінниці, а також – 

непересічною активною ініціаторкою аматорського театрального та 

концертного руху в місті» [6, с. 122].  

Гостем маєтку Пшездецького у 1847 році був Ференці Ліст. Відомий 

піаніст та композитор після першого концерту в Києві та знайомства з 

княгинею Кароліною Івановською-Вітгенштейн (Сайн-Вітгенштейн) також 

гостював у маєтку Воронівці (нині село Хмільницького району на Вінничині). 

На подільській землі було створено «Угорську рапсодію №2», фортепіанні 

п’єси на теми українських народних пісень «Ой, не ходи, Грицю», «Віють 

вітри, віють буйні», які увійшли в цикл «Колоски Воронівецькі» [3, с. 267].  

Приватні інструментальні капели існували також і в інших місцевостях 

Поділля – Ямполі (у маєтку Прота Потоцького), Меджибожі (у 

Чарторийських), Ободівці (у Собанських). 

Іншим осередком культурного процвітання Подільського краю був 

замок Міхала Маковецького, скарбника гербу Помян, який успадкував його 

близько 1720 р. (с. Михайлівка Дунаєвецького району на Хмельниччині). На 

першому поверсі замку Маковецького був розташований велетенський салон 

та декілька салонів, менших за розміром, з цінними картинами на стінах, з 

гарними стильними меблями. Ймовірно, що тут проводили культурне дозвілля 

господарі та гості замку. 

У Самчиках з 1851 року власником маєтку стає син Яна і Людвіки 

Чечелів – Якуб. У 1854 році заснував у маєтку Самчики чи не найпершу у 
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Волинській губернії, а може, й в Україні – сільську музичну школу, де 

навчались сільські хлопчаки віком 10-17 років гри на духових та струнно-

смичкових інструментах. Керувати школою і маєтковим оркестром запрошує 

із Житомира відомого композитора, диригента, скрипаля Родеріка Брауна 

(1817-1861 рр.).  

Поширеним у цей період стає салонне виконавство, і найчастіше такі 

зібрання, концерти також здійснювались у садибах чи будинках польської 

інтелігенції. 

Так у своїй статті «Палацо-паркові ансамблі XVIII-XIX століть» 

О. Пажимський пише: «До маєтків Платерів і Чарториських досить часто 

навідувались Ф. Шопен і Орда. Господарі влаштовували музичні вечори, на 

яких, можна було почути їхнє виконання чужих і власних творів. Під час 

таких зустрічей збиралася велика кількість емігрантів» [7, с. 267].  

Важливу роль у становленні професійної музичної культури Поділля 

відіграв театр. Відомо про вистави на дворах князя Фридерика 

Любомирського у Рівному у 1823 р., князя Кароля Яблоновського в Острозі, 

графа Олізара у Ямполі, Ядвіги і Юзефа Любомирських в Дубні, графа 

Болеслава Потоцького у Немирові та ін. «Модель театру як бастіону свідомої 

польськості, центру патріотичного виховання і скарбниці національної мови 

найбільш послідовно намагався запровадити письменник Юзеф-Ігнацій 

Крашевський, перебуваючи на посаді мистецького керівника Житомирського 

театру» [5, с. 82].  

До репертуару подібних тогочасних театрів входили драматичні п’єси, 

опери та балети, але явно переважали синтетичні музично-драматичні форми, 

наприклад, опери-водевілі, опери-балети, комедії з музикою тощо.  

«Одні з перших відомостей про театральне життя Поділля зафіксовані в 

статті «Kilka slów o Malinowskim», опублікованій у газеті «Tygodnik 

Petersburski» 1840 року, у працях польських етнографів Антонія й Михайла 

Роллє, а також у статті М. Яворовського «Существующія нынѣ каменецкія 

духовныя училища въ ихъ прошедшей судьбѣ» (Кам’янець, 1888)», – зазначає 

у своєму дослідженні Марія Антошко [1, с. 237].  



– 67 –  

М. Печенюк повідомляє, що в той час культурні запити жителів міста 

Кам’янець-Подільського задовольняв приватний театр, історичні корені якого 

на території краю сягають кінця XVIII ст. Засновником театру у Кам’янці-

Подільському був Антоній Змієвський (1769 – після 1834), польський 

театральний діяч, який свого часу працював актором театру у Варшаві.  

Послідовником А. Змієвського став Ян Нєпомуцен Камінський (1777–

1855), який 1801 року в м. Кам’янець-Подільському організував аматорську 

театральну трупу. Відомо, що до її складу входили актори-поляки 

(С. Маліновський, А. Ханкевич, К. Ліпінський, О. Сброжек, Л. Вовковинська). 

До репертуару театральної трупи Я. Н. Камінського також входили п’єси 

французьких, німецьких, італійських та польських авторів.  

У 1832-1833 роках у Кам’янці-Подільському трупа Яна Мілевського 

грала виключно польською мовою, репрезентуючи видатний репертуар 

(зокрема, згадка про сцену з четвертої частини «Дзядів» Адама Міцкевича). 

Згодом театр почав ставити твори українською і російською мовами. 

Серед творів українського репертуару особливої популярності набрала 

«Наталка Полтавка» І. Котляревського (яка, втім, швидко була перекладена 

польською).  

Знаменитим магнатом-цінувальником мистецтв був граф Станіслав 

Фелікс Потоцький (1753–1805), зокрема, володар м. Тульчина Брацлавського 

повіту, в якому ним були створені «інструментальна капела та театр»  

[1, с. 238]. 

Власний театр був збудований у 1820 р. у м. Мінківці Ушицького повіту 

(тепер Хмельницька область) графом Ігнаци Сцибором Мархоцьким. У театрі 

функціонував оркестр, яким керував син графа І. Мархоцького Кароль.  

Отож, представники польської інтелігенції відіграли важливу культурно-

просвітницьку роль у розвитку музичної культури Поділля ХІХ ст. Вони 

здійснили вплив на розвиток домашнього та салонного виконавства, 

становлення польського театру. В маєтках утримувались приватні оркестри, 

які виконували відомі твори західноєвропейських композиторів ХІХ ст., а 

також запрошувались відомі музиканти та артисти.  
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Таким чином, польські маєтки та театр стали важливими осередками 

культурного становлення та процвітання на Поділлі у ХІХ ст., центром 

патріотичного та національного виховання. 
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Провідною рисою музичної педагогіки, як і загалом освітнього процесу 

українців за кордоном, є національна спрямованість навчання. До справи 

розвитку музичної освіти були залучені практично всі музиканти. Однак 

провідною ідеєю розвитку національного музичного мистецтва в середині 

ХХ ст. в умовах проживання в еміграції в цілому виступало винесення 

музичної освіти на професійний рівень, про що неодноразово висловлювалися 

тогочасні культурно-освітні діячі. На даному етапі розвитку музичної освіти 

провідну роль у формуванні навчально-освітніх принципів відіграв 

Український музичний інститут Америки (УМІА), де проводили свою 

діяльність надзвичайно обдаровані музичні педагоги, серед яких помітною є 

постать піаністки, педагогині, музикознавиці, громадської діячки й 

довголітньої керівниці УМІА Дарії Гординської-Каранович. 

Багатогранна громадська, педагогічна та концертна діяльність 

репрезентує Д. Гординську-Каранович як представницю провідних важелів 



– 70 –  

популяризації української культури, зокрема музичної, серед американського 

населення. 

Народилася мисткиня в Коломиї 8 жовтня 1909 року в родині славній 

своїми мистецькими традиціями. Зростаючи в атмосфері високої музичної 

культури, вона доволі рано почала цікавитись музикою. З великим 

ентузіазмом вчилася фортепіанної гри у Вищому музичному інституті (ВМІ) 

ім. М. Лисенка у Львові (клас В. Барвінського), здобувши у 30-х роках для 

ВМІ право «прилюдності» (визнання) на конкурсі-огляді у Варшаві, оскільки в 

той час значну перевагу мав диплом виключно консерваторії Польського 

музичного товариства.  

У 1930 – 1945 рр. піаністка активно концертувала, підкорюючи сцени 

Австрії, Німеччини, Чехословаччини, Польщі, Канади та США.  У 50-х роках 

переїхавши до США, розпочала активно займатися педагогічною працею, 

пов’язавши свою долю з УМІА, де викладала фортепіано, а у 1983-1999 

займала посаду президента [1; 4]. 

Як вірна учениця В. Барвінського мисткиня розвивала його методичні 

засади, перейнявши найкращі риси свого вчителя – це наполегливість, вміння 

знаходити спільну мову з людьми, щирість та ліризм мистецької натури. Всі ці 

якості в поєднанні з високим професіоналізмом зробили Д. Гординську-

Каранович бажаним фахівцем у різних сферах музичної діяльності. Ось як 

сама піаністка говорила про свою педагогічну працю: «О, це для мене велика 

втіха. Вперше зустрічаюсь із українською молоддю і вона така талановита!» 

[2, с. 9]. 

З кожним роком кількість бажаючих навчатися у класі Д. Каранович 

зростала. Її вихованці постійно брали участь у різноманітних концертах, 

річних виступах, що відбувалися на базі УМІ, здобували призові місця на 

престижних музичних конкурсах і фестивалях. До їх числа належить, зокрема, 

Шопенівський вечір в якому мали нагоду виступити кращі з учнів класу 

Д. Каранович, а саме: Є. Вольц та В. Кирейко. Також 5 травня 1968 року в 

актовій залі Інституту Америки відбувся «Концерт визначних учнів» у якому  
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взяли участь найкращі учні УМІ та його відділів. До їх числа ввійшли й 

вихованці класу Д. Каранович, а саме М. Сохан, І. Квірмбах та інші. Окрім 

цього учні піаністки були у програмах американських радіопередач. Зокрема, 

Є. Вольц мала нагоду виступити з концертом перед американськими 

вчителями. Загалом програми учнівських концертів наповнені творами 

Й. С. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. В. Бетговена, Ф. Шопена, 

Ф. Мендельсона, Е. Гріга, А. Дворжака, Й. Брамса, К. Сен-Санса, К. Дебюссі, 

проте чільне місце в розвитку виконавських здібностей молодих музикантів 

все ж відводилося творчості українських композиторів: М. Лисенка, 

Л. Ревуцького, Я. Степового, Н. Нижанківського, С. Людкевича, 

В. Барвінського, М. Колесси, Б. Кудрика, Р. Савицького, А. Рудницького, 

В. Шутя тощо. 

Вартісним є той факт, що плідна праця Д. Гординської-Каранович на 

педагогічній ниві знаходила позитивні відгуки її колег. Відтак, Т. Богданська 

зазначала: «Її життя було виповнене найкращими ділами – музикою, любов’ю, 

терпеливістю до учнів і нас – музик, до всіх людей. О, як я тішилася на всіх 

іспитах і пописах Українського Музичного Інституту, коли ми сиділи поруч 

кілька годин і слідкували за музичним розвитком учнів! Дарця давала свої 

цінні завваги нам, учителям, так тактовно, так по-приятельськи, але мені 

часом докоряла, що я учням рахую, а це вони – повинні самостійно голосно 

числити. Я признавала рацію і подивляла як Дарці учні голосно числили, а мої 

– ні» [3, с. 10-11]. 

З метою обміну досвідом, за період своєї праці в УМІ Д. Гординська-

Каранович дала чимало лекцій і відкритих уроків для своїх колег та молодих 

педагогів-початківців. Зокрема, 1961 року вона провела показову лекцію для 

американських музичних педагогів, де ділилася власними міркуваннями щодо 

роботи в класі фортепіано. 20 травня 1984 року піаністка взяла участь у 

науковій конференції під назвою «Львівські виклади», виступивши разом з 

У. Любович з доповіддю «Музичний Львів». 28 вересня 1986 року на 

Загальному з’їзді учителів УМІ піаністка дала лекцію на тему «Проблеми  
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музичного виховання», де зі своєї довголітньої практики поділилась порадами, 

зауваженнями щодо роботи з учнями-початківцями, рекомендаціями як 

розвивати музичні таланти, аргументуючи все тим, що кожний учень це 

«інший світ» і не можна застосовувати лише одну методу до всіх студентів. 

1990 року Д. Гординська-Каранович приїхала з творчим візитом до 

Львова, давши цілий ряд майстер-класів львівським студентам під час яких 

продемонструвала львівським студентам твори В. Барвінського. Надзвичайно 

цінним для педагогів тоді став проведений нею відкритий урок зі студенткою 

Львівської консерваторії І. Івасів, присвячений роботі над «Українською 

сюїтою» В. Барвінського, у ході якого мисткиня розповіла про виконавські 

вимоги композитора, звернула увагу на текстові неточності в останньому 

виданні його фортепіанних творів. Окрім цього, піаністка є авторкою кількох 

власних методичних праць. Зокрема, 1968 року в журналі «Вісті» вийшла 

друком її стаття «З педагогічних спостережень», в якій авторка приділяє увагу 

методиці індивідуальної роботи з учнями, розвитку їх зацікавленості до 

музики, подає особистий приклад педагога як виконавця та свої зауваження й 

поради педагогам-початківцям. При цьому піаністка бере за основу методику 

авторитетних піаністів-педагогів Г. Нейгауза, Ф. Шопена тощо [5, с. 111]. 

Підсумовуючи багаторічну педагогічну працю Д. Гординської-

Каранович, можна без сумніву стверджувати, що постать цієї виняткової 

особистості відіграла величезну роль у розвитку освіти та музичного 

виховання ХХ ст., а її громадська та професійна діяльність, розпочата ще в 

часи становлення УМІ, була спрямована на пробудження самосвідомості 

українського народу, збереження та подальшого розвитку його культурної 

спадщини. Проживши довге творче життя, мисткиня представила світові 

органічну цілісність своєї особистості, своєрідну універсальність як піаністки-

педагога, музикознавиці й музично-громадської діячки в США. 
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Осип Залеський належить до когорти видатних українських 

композиторів, музикологів і педагогів. Він досліджував різноманітні сторінки 

розвитку української музичної культури, розкривав творчість її яскравих 

представників у галузі композиції, але є й такі, в яких висвітлював тему 

впливу народної творчості на європейських митців. Такі висліди призвели до 

публікації цікавих фактів і розуміння того, що український мелос надихав 

титанів світового музичного мистецтва Л. Бетговена і Ф. Ліста. 

Дослідженням наукової спадщини митця займалась Ганна Карась, яка у 

статті «Музикознавча спадщина Осипа Залеського» підкреслює: «О. Залеський 

належить до когорти музикознавців, які започаткували музичне 

українознавство (музичну україніку) як міждисциплінарний проблемно-

тематичний напрям та виникнення історії української музики як наукової 

дисципліни.» [3, с. 31].  
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Методологія дослідження спирається на хронологічний і дослідницько-

пошуковий методи, а саме збирання та опрацювання джерел, що стосуються 

музично-наукового доробку О. Залеського; використовуються методи 

узагальнення і систематизації отриманих матеріалів, які дадуть можливість 

виважено відтворити музикознавчі наміри науковця. 

Осип Залеський ніколи не полишав можливості високо оцінювати 

музичну культуру українського народу. Щоб довести її цінність він заповзявся 

аргументувати, що один з найвидатніших композиторів-класиків – Л. Бетговен 

свого часу піддався впливу української музичної творчості. До двохсотліття 

від дня народження композитора у 1970 році, О. Залеський опублікував статтю 

«Українські мотиви у творах Бетговена» [1]. В дослідженні він описав період 

австро-угорської імперії, час, в якому творив Л. Бетговен і свою посольську 

місію у Відні виконував граф Андрій Розумовський (уродженець с. Глухова, 

син гетьмана Кирила Розумовського). Посол був не тільки великим 

поціновувачем музичного мистецтва, а й майстерним скрипалем. У своєму 

помешканні він часто організовував мистецькі вечори, поважними гостями 

яких були А. Моцарт, Й. Гайдн, Л. Бетговен. 

У 1808 році з ініціативи А. Розумовського було створено струнний 

квартет (дві скрипки, альт, віолончель). Граф зі своєю дружиною Єлизаветою 

Тун-Гогенштайн часто приймали Л. Бетговена, він слухав музикування 

струнного квартету а також насолоджувався українськими піснями, які 

наспівував чи грав на скрипці А. Розумовський. Такі імпрези безперечно 

відобразилися у творчості класика. Осип Залеський так писав про ці події: 

«Бетговен запам’ятовував, а може й записував мелодії цих пісень і 

користувався ними у своїх творах, як у трьох смичкових квартетах (твір 59), 

присвячених графові А. Розумовському. Також дві симфонії, п’ята і шоста 

(пасторальна) присвячені Льобковіцові і графові А. Розумовському» [1, с. 2]. 

Проте, у автора статті викликала невдоволення та обставина, що Бетговен в 

оригінальних назвах квартетів покликався на російську музику. Як зауважував 

О. Залеський: «Бетговен, слухаючи їх від російського посла, очевидно, думав,  
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що це мелодії російських пісень, але в дійсності це українські мелодії» 

[1, с. 2]. Сліди українського мелосу можна розчути і в інших творах 

австрійських композиторів, адже Відень був тим музичним осередком, в якому 

перепліталися міжкультурні національні традиції різних народів. Осип 

Залеський навіть пророче написав, що А. Розумовський був першим українцем 

який «вибрав волю», взамін продовжувати служити російській імперії. 

Дослідник високо оцінював місію графа А. Розумовського, який пропагував 

українську народну творчість у Відні. 

Більш промовистою статтею, яка фіксує зв’язок українського мистецтва 

з творчістю європейських композиторів є дослідження Осипа Залеського 

«Франц Ліст на Україні» [2]. В короткій біографії автор зазначав, що Ф. Ліста 

переслідували любовні пригоди, одну з яких він зустрів в Україні. У 1847 році, 

подорожуючи Європою зі сольними концертами, в місяці лютому він 

зупинився в Києві. Його концерти мали шалений успіх. Княгиня Кароліна де 

Зайн-Віттґеншайн, поціновувачка музичного мистецтва, поштиво склала 

подяку молодому генію за чудесну гру в розмірі сто рублевої банкноти. Щоб 

віддячити княгині за її щедрий дарунок, Ф. Ліст навідується до її заміського 

маєтку в селі Воронинці, що на Поділлі. З цього часу починається відлік 

їхнього забороненого кохання. Забороненого тому, що Кароліна була 

одружена з нелюбом, у шлюбі з яким мала дочку. Гостювання Ф. Ліста у 

Воронинцях затягнулося майже на рік.  

Народна пісенна творчість, яка панувала, в побуті селян (під час роботи 

в хаті, на дворі, в полі) полонила серце романтика. Осип Залеський 

виокремлює такі твори композитора, які постали через вплив українського 

фольклору: фортепіанний твір «Glahesde Woronince» («Жнива у 

Воронинцях»); пісня «Баляда України» в основі якої мотив «Ой, не ходи 

Грицю»; «Думка України» з імітацією пісні «Віють вітри» [2]. У 1858 році 

Ф. Ліст написав симфонічну поему «Мазепа». Як зауважив автор статті: «Ця 

тема мабуть довго не давала спокою Лістові, бо крім симфонічної поеми для 

оркестри, написав він ще фортепіяновий твір «Мазепа» у форматі  
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фортепіянових етюдів» [2, с. 3]. Саме симфонічна поема «Мазепа», що 

виплекана з українських фольклорних мотивів і сюжету, користується 

великим попитом у симфонічних оркестрів світу, а залучання його до 

концертної програми є свідченням віртуозності колективу. Осип Залеський у 

цікавий спосіб зумів розкрити творчий і особистісний зв’язок Ф. Ліста з 

Україною й зауважив, що «Мазепа» «не сходить з концертних програм» і так 

продовжується і в наш час. 

Фольклор завжди був основою академічної музики. Примітно, що 

українська пісня і танець стала джерелом натхнення для творчості 

європейської музичної еліти, і зараз ми можемо прослідковувати українські 

мотиви як в класичних творах, так і сучасних композиціях світового рівня. 

Осип Залеський своїми працями намагався розкрити як історично- 

політичні, дипломатичні, приятельські та романтичні зв’язки представників 

різник національностей з українською культурою і народом. Так сталось із 

Л. Бетговеном і Ф. Лістом. Милозвучність і душевність української пісні, 

свого часу стала джерелом натхнення для написання симфонічної поеми 

«Мазепа» Ф. Лістом та 5 і 6 Симфоній Л. Бехговеном.  
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Серед плеяди видатних діячів української музичної культури 

виділяється постать Михайла Вербицького – відомого композитора, першого 

найвидатнішого представника західноукраїнської професійної музики, 

священника, хорового диригента, автора музики державного гімну України, а 

також засновника «Перемишльської школи». Саме М. Вербицькому належить 

особлива роль у продовженні розвитку професійного музичного мистецтва, 

яке після смерті Д. Бортнянського зосереджується на домашньому 

музикуванні та другорядних опусах композиторів-аматорів. 

Протягом тривалого часу ім’я композитора було призабуто, а більша 

частина творів митця недооцінена сучасними виконавцями. Після численних 

років заборони, творчість М. Вербицького впродовж ХХ ст. досліджували  

Б. Кудрик, З. Лисько, М. Загайкевич, Л. Кияновська, О. Зелінський, 

О. Козаренко. 

М. Вербицький є автором музичних творів у різних жанрах – хоровому, 

камерно-вокальному, симфонічному, музики до театральних вистав. У своїй 
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творчості він демонструє майстерність у пристосуванні європейських 

художніх норм до національного фольклорного ґрунту. Крім того, починаючи 

від М. Вербицького, у вітчизняній культурі стверджуються засади 

романтизму. 

Найвагоміше місце в доробку митця посідає хорова творчість, яка 

представлена церковними та світськими композиціями, хорами патріотично-

суспільної та ліричної тематики. М. Вербицький першим застосував у 

професійній хоровій музиці такі жанри як хорова пісня й мініатюра, хорова 

поема, хоровий цикл, першим поклав на музику «Заповіт» Т. Шевченка. 

Звернення композитора до релігійної музики є закономірним, адже, 

М. Вербицький двадцять років служив парохом греко-католицької церкви. 

Серед сорока композицій в даному жанрі найбільш репертуарною є «Літургія» 

для мішаного хору, яка до сьогодні виконується у недільній Службі Божій. 

У даному циклі автор, з однієї сторони, застосовує здобутки хорової манери 

Д. Бортянського – диференціацію фактури, замилування просторовими 

зіставленнями solo з ансамблевим звучанням і tutti. Натомість, з іншої 

сторони, – він наближає характер музики до національних пісенних джерел, 

яка асоціюється з широким колом прийнятих у Галичині інтонацій 

старогалицької елегії, календарних і побутових народних пісень. 

Надзвичайно важливу не лише художню, але й суспільну роль відіграли 

хори М. Вербицького на світські тексти. Вони досить наочно репрезентують 

творче зростання митця. Як зазначає С. Людкевич, «разом зі своїм народом 

перебув усю еволюцію тих років, як це видно з текстів його пісень: від 

рутенської, мряко винної поезії Гушалевичів, Наумовичів, Дідицьких він 

прямував духом до чимраз яснішого національного світогляду, до поезій 

Шашкевича, Федьковича, врешті – до “Заповіту” Шевченка» [2, с. 347]. 

Широкої популярності набули хори патріотично-суспільної тематики 

(«Мир вам, браття», «Де Дніпро наш котить хвилі», «Тост до Русі», «Ще не  

 

вмерла Україна» та ін.), які написані в стилі німецьких пісень типу Liedertafel. 
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Не менш вартісними є хори ліричної тематики, типової для романтизму, 

що передають світлі почуття любові, любовні переживання, поетичні мотиви 

сердечної туги тощо («Цвітка молить», «Жаль» на сл. М. Шашкевича, «До 

зорі» на сл. І. Гушалевича та ін.). 

Отже, у трактуванні хорового жанру М. Вербицький демонструє 

власний, неповторний, сформований на українській народнопісенній основі, 

проте невіддільній від європейських романтичних ідеалів, підхід. Як 

справедливо зазначає музикознавиця Л. Кияновська він вповні заслуговує на 

«титул» однієї з ключових постатей в історії українського мистецтва [1, с. 21]. 
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Сутність проблеми, стан її дослідження. При підготовці оперно-

симфонічного диригента до сценічного виступу важливе місце повинна 

займати психологічна підготовка. Важливо, щоби диригент на концертній 

естраді відчував творче та емоційне піднесення й контролював свій психо-

емоційний стан.  

Методологія, методи та дослідницькі інструменти. У пропонованій 

розвідці використано історико-теоретичний, аналітичний, компаративний 

методи. 

Виклад основного матеріалу. У день сценічного виступу переважна 

більшість музикантів відчуває «передконцертне хвилювання». При відсутності 

або незначному досвіді деякі виконавці можуть зазнати граничного 

хвилювання, яке негативно позначиться на концертній діяльності. Запорукою 

успішного виступу стане правильна підготовка та грамотна психологічна 

налаштованість.  
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Важливим аспектом сценічного виступу оперно-симфонічного 

диригента є впевненість пам’яті та рухів, наявність витримки та 

самоконтролю, творча активність. Оперно-симфонічний диригент повинен 

тримати під постійним контролем психологічні прийоми та, водночас, 

виробляти вміння бачити себе «зі сторони» [1, с. 102]. 

Важливо, щоби під час концертного виступу диригент не лише 

контролював себе, а й зберігав зоровий і психологічний контакт із кожним 

артистом оркестру. Як зазначає відомий український диригент Роман Кофман, 

хоча «виконавець пам’ятає настанови про те, що необхідно думати про 

розкриття змісту твору, забути про все, що його оточує, – все це вірно, але 

саме вміння творити у стані емоційної і психічної розкутості, не помічаючи 

спрямованих на тебе пильних очей, є прерогативою талановитих акторів» 

[2, с. 28]. 

Важливо, щоби оперно-симфонічний диригент міг швидко психологічно 

входити в емоційно-образний стан того чи іншого твору, під час виконання 

зберігав контроль над власним м’язовим тонусом та музичною логікою 

виконуваної композиції, зміг обрати оптимальний для твору темп, поряд із 

збереженням ритмічної пульсації без надмірних прискорень та заповільнень. 

Дуже важливою під час сценічного виступу є правильна психологічна 

установка оперно-симфонічного диригента, яку грузинський психолог 

Д. Узнадзе дефініював, як цілісний динамічний стан суб’єкта, готовність до 

певної активності, стан, що обумовлюється двома факторами: потребою 

суб’єкта і відповідною об’єктивною ситуацією. 

Висновки та результати дослідження. Успішний концертний виступ 

оперно-симфонічного диригента великою мірою залежить від психологічної 

підготовки та правильно спланованої передконцертної роботи. Надмірна 

тривога під час виступу на естраді може привести до порушення необхідної 

координації рук та збалансованості мануальної техніки диригента.  

Цілеспрямована психологічна підготовка оперно-симфонічного 

диригента до концертного виступу має дуже важливе значення, адже, з одного  
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боку, він повинен бути емоційно натхненним, перебувати в тому чи іншому 

образі, а з іншого, – диригент не має права втратити самоконтроль, всупереч 

надмірному нервовому та емоційному збудженню. 
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Музика є одним із засобів формування світогляду, моральних цінностей 

та розвитку особистості. Проблематика вивчення впливу музики на 

особистість людини – актуальний напрям дослідження на сучасному етапі 

розвитку освіти, наукові дослідження на цю тему все частіше можна зустріти в 

доробку музикознавців, психологів та педагогів. Зокрема, О. Мельниченко у 

своїй статті висвітлює яким чином впливає музика на духовний розвиток 

особистості. Я. Калиниченко описав як відбивається на психоемоційному 

стані підлітків слухання музики різних жанрів, в тому числі й рок-музики.  

О. П. Хохліна. та О. Д. Середіна дослідили вплив музичних композицій різних 

жанрів на розумову працездатність підлітків, серед яких прослуховування рок-

музики відзначається тенденцією до зростання працездатності та стійкості 

розумової діяльності. О. О. Цуранова та О. В. Халєєва аналізують вплив рок-

музики на стан та розвиток особистості підлітків у процесі музичної едукації 

та розглядають використання цього жанру як одного із найактуальніших для 

виховання учнів підліткового віку творами некласичної музики.   
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Методологічна база дослідження включає методи узагальнення та 

систематизації, аналізу, синтезу та спостереження.     

 Відомо, що високохудожні класичні музичні твори є важливим 

фактором формування духовно-емоційного розвитку школярів підліткового 

віку, однак у молодіжному середовищі усе більше вподобання займають й 

інші жанри, у яких відображаються їх інтереси та музичні смаки,  

супроводжуючи повсякденне життя – фактор, який потребує ретельного 

дослідження.          

 Говорячи про рок-музику в контексті шкільної музичної освіти, слід 

підкреслити, що підлітки, унаслідок свого дещо бунтівного характеру, 

формують музичні смаки обираючи те, що найбільше віддзеркалює їх 

внутрішній стан і в переважаючій більшості це саме такі жанри, як рок- та 

поп-музика. Саме тому, завдяки використанню рок-музики як засобу 

виховання, вчитель музичного мистецтва має змогу формувати світогляд, 

емоційні та ціннісні орієнтації особистості з урахуванням музичних потреб та 

смаків учнів.          

 Цікаво, що рок-культура як соціальне явище раніше вважалась 

«важкою» та «негативною» й на уроках музичного мистецтва цю тему вчителі 

старались уникати, приділяючи більше уваги класичній музиці, однак, 

сьогодні є доцільним для вчителя музичного мистецтва бути «на одній хвилі» 

з учнями та використовувати їх музичні вподобання для плідної співпраці, 

діалогу та педагогічного співробітництва в межах курсу «Музичне 

мистецтво».           

 Оскільки рок-музика має унікальний вплив на особистість підлітків, а 

саме – викликає певний спектр емоцій, мотивує чи пригнічує, підтримує у 

кризові періоди чи заряджає позитивом, завданням вчителя є 

продемонструвати як вони можуть самостійно регулювати свій настрій з 

допомогою правильно підібраної музики, навчити бути музично ерудованими  

– обирати якісну музику, аналізувати тексти пісень, музичні елементи, які 

дають відповідний «вайб», тобто, викликають певні емоції. Не зайвою буде і 

співпраця із шкільним психологом, проведення психоаналізу впливу рок-
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музики, обговорення разом з учнями як саме музика впливає на формування та 

виникнення тих чи інших емоцій. Таким чином, уроки з теми «Рок-музика» 

будуть не лише пізнавальними, але й дуже корисними для учнів, які 

перебувають в складному, «перехідному» віці.    

 Висновки: таким чином формування духовно-емоційного розвитку 

школярів підліткового віку вимагає нових оптимальних та ефективних рішень 

та має здійснюватися не лише засобами високохудожньої класичної музики, а 

й з урахуванням їх музичних потреб та інтересів, охоплюючи й інші популярні 

серед молоді жанри.  

Важливо надати увагу учнівській інтерпретації рок-музики, щоб 

зрозуміти що для них важить цей напрям та які вони мають вподобання. А на 

основі цих знань вчитель може організувати для них цікавий та пізнавальний 

міні-курс із завданнями, що будуть корисними підліткам для їх 

самоусвідомлення та контролю емоцій з допомогою музики.  

Музично-естетичне виховання та духовно-емоційний розвиток 

особистості учнів підліткового віку має відбуватися комплексно й завдяки 

такому цілісному підходу під час вивчення шкільного курсу «Музичне 

мистецтво» буде досягатись головна мета загальноосвітніх закладів – 

формування гармонійно та всебічно розвиненої особистості учня.  
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https://ohs.nau.edu.ua/index.php/record/view/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%9F.,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%94.%20%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%20/%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2.%20%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%20%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8:%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%A5%D0%A5%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85:%20%5b%D1%83%202-%D1%85%20%D1%82.%5d.%20%E2%80%93%20%D0%A2.%201%20(%D0%BC.%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%201-3%20%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%202020%20%D1%80.)%20/%20%5b%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB.:%20%D0%92.%D0%9C.%20%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD.%5d;%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.%20%E2%80%93%20%D0%9A.:%20%D0%9D%D0%90%D0%A3,%202020.%20%E2%80%93%20C.%252
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Питання вивчення зв’язку звуку та кольору в мистецтві має певне 

висвітлення у роботах українських науковців за останні роки: Ю. Герлах 

(2015), К. Лозенко (2016), О. Саленко (2018), Є. Пахомова (2018), 

О. Рахманова (2019), Н. Посікіра-Омельчук (2021). Незважаючи на змістовні 

праці дослідників, які підготували підгрунтя для подальшого опрацювання, 

проблема все одно залишається недостатньо вивченою, оскільки не має 

комплексного рішення. Створення повноцінної системи співвідношень дасть 

можливість застосування її як інструменту для досліджень та аналізу, як 

мистецького інструменту, так і в педагогіці. 

Широкий резонанс в науці та мистецтві викликало відкриття фізиком 

І. Ньютоном відповідності звуку та кольору, яке він виклав у науковому  

дослідженні «Оптика». Співвідношення опиралось на схожість двох фізичних 

середовищ, на якісну кореляцію між музичними інтервалами та кутами 

заломлення світлових хвиль, при якій «різниця діаметрів кіл», які створювали 

кольори спектру, «знаходяться в тому ж відношенні, як і різниця довжин 

монохорду, що звучить тонами октави». Окрім того, вчений припускав 
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можливу схожість відчуттів, які викликають звукові та світлові хвилі. Проте, 

його послідовників більше цікавив пошук можливої аналогії, де звукоряду 

відповідає кольоровий спектр. 

Спираючись на дані відповідності звуку та кольору, що були виявлені 

І. Ньютоном вчений монах Л. Кастель у роботі «Оптика кольору» пропонує 

ідею створення «кольорового органу», в яких основна нота «до» була б 

синього кольору, а весь подальший звукоряд вибудований за принципом 

відповідності з кольорами спектру.  

Г. Телеман позитивно відгукується про світло-звуковий музичний 

інструмент.  Він дає опис «кольорового органу», в якому колір і звук зʼєднався 

таким чином, що всякий раз, коли виконавець натискав на одну з клавіш, на 

світловому щиті зʼявлявся певний колір одночасно зі звуком, який видавався 

трубою органу. Як і звуки, кольори відтворювалися послідовно один за одним, 

немов в злитих акордах. Підтримав ідею й інший французький дослідник 

А. Гретрі, що відображено в його «Мемуарах або нарисах про музику».  

У той же час, критичну оцінку винаходу Л. Кастеля дав Ж. Руссо в своїй 

«Енциклопедії», назвавши аналогію між кольором і звуком помилковою, 

вважаючи, що вона побудована на логіці, але не має в своїй основі знань про 

природу людських відчуттів. 

Сучасні дослідження в галузі мистетцва та психології доводять, що 

емоції виступають посередником у асоціаціях звук-колір. Зокрема П. Ліндборг 

та А. Фрідберг [1] методом експерименту довели наступне: емоції можуть 

виступати посередником у зв’язку музика-колір. Таким чином асоціації 

виникають відповідно образів всередині себе або емоцій, що проявляються під  

час прослуховування музики. У результаті науковці дійшли висновку, що  

музика «щастя» асоціювалася із яскравим жовтим кольором, «злості» – 

червоним, «страху» і «суму» – сірим, «ніжності» – фіолетовим (червоним та 

синім). На останньому етапі учасники, хоч і непрямо, але могли пояснити 

чому обрали той чи інший колір. Це було підтверджено, наприклад, у зв’язках, 

які вони спонтанно встановлювали між словами-емоціями та словами кольору. 
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Наприклад, «небезпека» згадувалася разом із «червоним»; «щасливий» з 

«жовтим»; «похмурий» з «сірим»; і «спокій» з «блакитним».  

Однак жодна із систем зображення музики кольором не набула 

широкого поширення. Дослідники намагаються знайти систему забарвлення 

музичних тонів, яка могла б показати фундаментальні гармонійні відносини 

між дванадцятьма півтонами, оскільки в такому випадку відкриваються 

можливості створення музичних інструментів на кшталт вищезгаданого 

«кольорового органу» Л. Кастеля, що відтворюють колір. 

Більшість моделей звуко-колірних співвідношень проводять аналогії 

серед таких понять як «нота» та «колір». Проте у процесі сприймання 

великого музичного твору важко виокремити кожну ноту всієї партитури, щоб 

відчути ще й колір. Дивним виглядає також «дослівне» переведення кожного 

нотного знаку для відтворення їх на папері у зображені. Отож, така система 

підходить лише для розширення можливостей музичних інструментів та 

навчання основ музичної теорії і виникає необхідність альтернативних рішень 

для повноцінної системи співвідношень. 

У цьому напрямку дослідження професора Ф. Коллопі [2] є зразком 

багаторічної праці. Він розклав музику на поняття «звуковисотність», 

«амплітуда», «тембр та обертони», «гармонія», «темп та ритм», «лад», 

«мелодія»; а живопис на «відтінок», «чистоту», «форму» та «рух». У таблиці 

(табл. 1) перетину цих понять бачимо їх взаємозв’язок. 

Таблиця 1 

 Відтінок Чистота Форма Рух 

Звуковисотність 
Відтінок до 

звуковисоти 

Чистота до 

звуковисоти 

Розмір до 

звуковисоти 
- 

Амплітуда - 
Чистота до 

амплітуди 

Товщина до 

амплітуди 
- 

Тебмр та 

Обертони 
Відтінок до тембру - - - 

Гармонія 
Кольорові акорди до 

дискордів 

Чистота до 

дисонансу 
- - 

Темп та Ритм - - Форма до швидкості Дія до пауз 

Лад Відтінок до ладу 
Чистота до 

модуляцій 
- - 

Мелодія - - - 
Траєкторія до 

мелодії 
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Метою досліджень Ф. Коллопі є відповідь на запитання «Яке враження 

творець хоче надати своїй роботі?», щоб допомогти йому створити 

найсильніше враження. На основі цієї моделі можна створити таку таблицю 

співвідношень, де кожна категорія матиме свій аналог у протиставленому виді 

мистецтва. До прикладу, ось так (табл. 2): 

Таблиця 2 

 Колір Форма Чистота Насиченість Колірний тон Рух 

Тональність *      

Ритм  *     

Гармонія   *    

Гучність    *   

Лад *      

Регістр та 

тембр 
    *  

Мелодія      * 

 

Подібні роздуми представлені у статті Ж. Сироткіної та І. Шишмана [3], 

де у творчому завданні вони пропонують співставити музичні та художні 

терміни: колір – звук, тривалості – пропорції, мажор/мінор – тепла/холодна 

гама, мелодія/фразування – лінія/контур, імпровізація – нарис, акцент – блик. 

Тому пропонуємо ставити рівність «мистецтво-мистецтво» із можливим 

долученням реціпієнта та максимальним впливом на нього. З цього виникає 

необхідність створення єдиної мистецької системи, в центрі якої передбачаємо 

зв’язок «тональність-колір».  

Висновки: Дослідження звуку та кольору починаються ще від 

І. Ньютона та досі не покидають межі наукових дискусій. Широка сфера 

застосування та багатогранність поєднань дають життя доволі різним 

системам співвідношень музики та кольору. Проте найперспективнішою 

системою буде та, що включить в себе різні аспекти обох видів мистецтва у 

посередництві з психологією. 
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Український композитор, піаніст, педагог Микола Сільванський (1916-

1997), уродженець харківщини, його внесок у скарбницю української 

фортепіанної музики дуже вагомий, адже він засновник жанру українського 

дитячого фортепіанного концерту, автор низки творів для дітей середніх і 

старших класів.  

Розглянемо збірку «24 п’єси для фортепіано», яка має цікаву 

формотворчу будову, а саме, музичні мініатюри побудовані за кварто-

квінтовим колом, що охоплює всі тональності та знайомить учнів з 

особливостями різного тембрального забарвлення, яке відповідає програмним 

образам, виконує піаністичні завдання, поряд з тим, розширює музично-

теоретичні знання, забезпечує педагогічну спрямованість у розвитку 

піаністичних навичок.  

Аналізуючи образи музичних творів можна зауважити певні об’єднавчі 

групи, відчутний вплив індустріалізації початку століття у п’єсі «Запуск 
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авіамоделі», де переважають ілюстративні інтонації польоту літака, гармонічні 

перепади, стрімкий рух шістнадцятими, багато хроматизмів, раптова зміна 

динамічних відтінків. У п’єсах «До роботи», «Ковалі» спостерігаємо бадьору, 

ритмічну, пульсацію, що кличе до праці. Ніжна «Колискова» зближує нас з 

домашнім затишком, материнським голосом, а зразки танцювальних жанрів це 

– «Полька», «Вальс», «Мазурка», яка злегка нагадує шопенівські інтонації, 

«Козачок», «Танок», «Хороводна» є близькі до фольклорної мелодики, «Поїзд 

у пустелі» нагадує фрагменти туркменської танцювальної мелодії, що збагачує 

звукову уяву учнів, іншим ритмічним малюнком і тембровим забарвленням.  

Збірник містить ряд музичних картин природи це – «Лісові тіні», 

«Ввечері», «Весна прийшла», «Світанок», «У полі», «Ніч на річці», які 

відображають самобутність, багатогранність, ілюстративність музичних 

образів, багату тембральну палітру, у фактурі композитор використовує далекі 

регістри, насичену динамічну забарвленість.  

Розглянемо звукозображальні п’єси «Бабки», «Пташка і кішка», які 

захоплюють нас близькими інтонаціями, що нагадують дитинство, ігри, 

формують веселий настрій. Наступний образ речитативного характеру 

зображений у мініатюрах «Оповідання» та «Жвава розмова», п’єса «Тривога» 

є дидактичним матеріалом для подолання технічних труднощів, випрацювання 

пальцевої техніки, властиво це – етюд.  

«24 п’єси для фортепіано» характеризуються багатством образів, 

особливою емоційною виразністю, що формує у дітей образне мислення, 

розширює світосприйняття. Присутня жанрова характеристика п’єс, 

лаконічність та нескладна музична фактура, що сприяє заохоченню учнів до 

музикування та формує належні піаністичні навички.  

Отже, збірник фортепіанних п’єс є дуже цінним дидактичним 

матеріалом для повноцінного музичного розвитку учнів. Збагачує їх цікавими 

образами та емоційно захоплює, розвиває та прививає любов до музичного 

мистецтва.  
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Постановка проблеми. Микола Ластовецький – композитор, 

заслужений діяч мистецтв України, член НСКУ, лауреат міжнародної премії 

ім. С. Гулака-Артемовського, лауреат премії імені Юрія Дрогобича, член 

Спілки театральних діячів України, викладач музично-теоретичних дисциплін 

КЗ ЛОР Дрогобицького музичного фахового коледжу імені В. Барвінського, 

музикознавець, музично-громадський діяч. Його творчість є вагомим пластом 

сучасної української культури. Окрім того, роль композитора в розширенні та 

збагаченні педагогічного репертуару значна та методично аргументована. 

Проте постать Миколи Ластовецького не одержала усестороннього 

розгляду, становлення його творчого стилю аналізувалось лише з точки зору 

певних конкретних жанрів. Саме традиції та новаторство композитора є 

основним завданням для авторів дослідження. Окрім того, постать 

композитора багатогранна і про Миколу Адамовича потрібно говорити і як 

про музикознавця, про педагога, про громадського діяча. 

Аналіз досліджень. В дослідженнях В. Грабовського, І. Бермес, 

Л. Соловей, Н. Мойсеєнко, О. Нимілович творчість Миколи Ластовецького 
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розглянута з точки зору виділення характерних рис певних конкретних жанрів. 

Здебільшого увага надавалася фортепіанному жанру, а саме – зошитам 

фортепіанних п’єс для дітей. Лише в наукових дослідженнях З. Ластовецької-

Соланської [2; 3] та Л. Ластовецької [1] деталізуються особливі стилістичні 

риси творчого почерку композитора.  

Мета дослідження – визначити основні стильові парадигми творчості 

Миколи Ластовецького, розкрити багатогранність постаті композитора.  

На формуванні майбутнього композитора певним чином позначилися і 

мистецькі традиції краю й атмосфера рідного дому, позаяк батьки любили 

музику, з благоговінням ставилися до народної пісні. Адже Хмельниччина як 

центр Поділля являє собою історично сформоване потужне етнокультурне 

середовище слов’янської писемності і культури. Як і скрізь, на Поділлі 

особливою любов’ю виконавців користуються балади, необрядова лірика та 

епіка. На стиль композитора вплинули також західноєвропейські композитори, 

адже у творах Миколи Адамовича простежуються схожі мотиви музики Клода 

Дебюссі, а також  елементи дивовижних творінь Роберта Шумана. 

Початки творчості Миколи Ластовецького в традиціях української 

класичної музики, зокрема галицької композиторської школи: Станіслава 

Людкевича, Василя Барвінського, Анатолія Кос-Анатольського. Провідною 

стильовою прикметою, природно, є опора на національний фольклор. Як і 

чимало українських композиторів, Микола Ластовецький слушно вбачає в 

народній пісні «єдине і справжнє джерело своєї композиторської творчості». 

Як зазначила музикознавець Надія Мойсеєнко: «Микола Ластовецький 

сміливо експериментує з ритмом і фактурою. Коломийкові інтонації з їх 

постійною повторюваністю поєднує із перемінними розмірами, постійними 

зміщеннями акцентів, складними видами синкоп, різними ритмічними  

малюнками. Ритмічні експерименти, фактурні знахідки надають п‘єсам 

особливої гостроти, вишуканості, свіжості звучань… Новаторство у розробці  

фольклору переконливо свідчить про нову рису у стилістиці музичних творів  

композитора, а саме – неофольклоризм. Тут він продовжує традиції 
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композиторів «нової фольклорної хвилі» – Леоніда Грабовського, Лесі Дичко, 

Євгена Станковича, Мирослава Скорика та ін.» [2, с. 4]. 

Пріоритетними для Миколи Ластовецького залишаються сфери музики 

для театру та симфонічна творчість, що завжди еволюціонували в тісному 

взаємозв’язку. Його творчий доробок налічує твори різних жанрів, а саме 

кантата «Повернення Юрія Дрогобича», поема «Галичина», «Елегія пам’яті 

В. Барвінського», «Sinfonia rustika», ряд фортепіанних творів з опорю на 

тематику Прикарпатського регіону: «Два маленькі бойківські танці», «Нова 

коломийка», сюїти «Бойківські образки», «Про короля Данила».  

Потрібно віддати належне симфонічним жанрам композитора, які в 

основному побудовані на тематизмі українського мелосу, характерних для 

нього інтонаційно-ритмічних зворотів та наскрізного розвитку. Микола 

Ластовецький використовує у своїх творах традиційні форми розгортання 

матеріалу, вдало вирішує його концептуальні засади й через те досягає 

глибокого психологізму та розуміння духовності музики в цілому. 

Микола Ластовецький належить до того покоління українських 

композиторів, які дбають про виховання юних музикантів. У його творчому 

доробку першорядної ваги набули інструментальні твори, зокрема, мініатюри 

для фортепіано. Адже актуальним нині залишається й питання цікавого 

українського фортепіанного педагогічного репертуару для дітей та юнацтва. 

Багатогранність жанрів, тематики, образів у композиторському доробку 

Миколи Ластовецького поєднують сучасне переосмислення традицій 

української класичної музики з міцною опорою на український 

народнопісенний мелос і ритміку. Слід підкреслити, що цінність його творів 

полягає й у тому, що вони отримують практичне застосування у навчально- 

виховному процесі та концертній практиці. 

Фортепіанна музика Миколи Ластовецького представлена широкою 

жанровою палітрою, від великих форм – сонати, сюїти, поеми, варіацій, рондо, 

концертної фантазії – до невеликих прелюдій та програмних дитячих 

мініатюр, загалом налічуючи більше 300 творів, які укладені автором у п’ять 
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зошитів «Фортепіанних п’єс для дітей та юнацтва», котрі були видані у 

Дрогобичі протягом останнього десятиліття. 

У полі зору Миколи Ластовецького й питання навчального процесу, 

зокрема, викладання спеціальних дисциплін у музичних навчальних закладах. 

Педагогіка стала другим покликанням митця: їй він віддає багато сил і творчої 

енергії, тому й знаходить радість у вихованні молодих музикантів. На його 

заняттях із аналізу музичних форм, сольфеджіо, теорії музики, гармонії і 

поліфонії панує доброзичлива, творча атмосфера. Він розвиває в своїх 

студентах композиторські здібності, а методика викладання є цікавою і 

різноплановою. Адже, навіть в період дистанційного навчання, не покладаючи 

зусиль, Микола Адамович різними методами старається привити ще більшу 

любов до музики по той бік екрану. Цікавим є те, що разом із студентами, він 

створює нові форми вивчення того чи іншого предмету, зокрема сольфеджіо, 

які до того часу не використовувалися. Не кожному випадає нагода здобувати 

знання, вміння та навички під керівництвом такої всебічно обдарованої і 

високо ерудованої людини.  

Композиторська, громадська і педагогічна діяльність Миколи 

Ластовецького – взірець чистого, безкорисливого служіння мистецтву. У роки 

незалежності Української держави сформувалися нові горизонти його 

творчості: він пише багато і плідно. Найголовніше, що композитор перестає 

сприйматися як локальний талант, його ім’я відоме не тільки в Україні, а й за 

її межами, а музика – звучить як на обласних і районних, так і на великих 

сценах. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Бермес І.Л. Життєві домінанти Миколи Ластовецького. Українська 

культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку / упоряд. і наук. ред. В.Г. 

Виткалов. Вип. 15 (т. І). Рівне, 2009. С. 225–232. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S2

1REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uk_msshr_2009_15%281%29__35
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uk_msshr_2009_15%281%29__35
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uk_msshr_2009_15%281%29__35


– 100 –  

21P03=FILA=&2_S21STR=Uk_msshr_2009_15%281%29__35 [Архівовано 27 

листопада 2021 у Wayback Machine.]. 

2. Мойсеєнко Н. Фортепіанні п’єси для дітей та юнацтва М. Ластовецького 

(спроба аналізу): методична розробка. Дрогобич, 2007. 14 с. 

3. Соловей Л.М., Дмитрієва О.М. Штрихи до творчого портрету Миколи 

Ластовецького. Дрогобич. 2007. 25 с. 

4. Ярко М. Здобутки особистості: Творчий портрет композитора 

М.Ластовецького. Галицька зоря. 1997. № 4. 11 січня. 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uk_msshr_2009_15%281%29__35
https://web.archive.org/web/20211127195129/http:/www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uk_msshr_2009_15(1)__35
https://www.wikiwand.com/uk/Wayback_Machine


– 101 –  

УДК 378.6.091.2:78 

Світлана Салдан 

кандидат мистецтвознавства, доцент, 

в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва 

Львівського національного  

університету імені Івана Франка 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Ключові слова: музичне виховання, освіта, музичне мистецтво, 

інстументальне та вокальне мистецтво. 

З давніх-давен відомо про важливе значення музичного виховання у 

навчальному процесі. Численні сучасні дослідження зарубіжних та 

вітчизняних науковців підтверджують позитивний вплив музики на розвиток 

дитини. Зокрема, дворічне дослідження, яке проводив Інститут мозку та 

творчості Університету Південної Каліфорнії (Brain and Creativity Institute 

(BCI) at the University of Southern California) показало, що заняття музичним 

мистецтвом прискорюють розвиток мозку у дітей.  

Проте в освітній галузі намітилися негативні тенденції щодо 

навчального процесу: скорочення навчальних годин дисципліни «Музичне 

мистецтво», невідповідне сучасним запитам музично-технічне обладнання, 

низьке матеріальне забезпечення учителів, значна кількість бюрократичної 

документації тощо. Останні події в країні показали, що музичне мистецтво, 

зокрема пісня (як особистий спів так і слухання), допомагає справлятися з 

тривожними станами, пов’язаними з повітряними тривогами, 

посттравматичними психічними станами, а також зафіксовано випадки, коли 

слухання колискової полегшувало біль пораненим. Тому набирає поширення 

використання музикотерапії та її елементів як лікувального засобу,  що 

особливо актуально з точки зору психологічних розладів, особливо на тлі 

військових подій.  

У той же час виконання патріотичних пісень, зокрема гімн України, – 

виявило їх властивість як засобу велетенської консолідуючої сили та 
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зміцнення морального духу суспільства, що підтвердило неймовірну 

важливість саме музично-пісенного матеріалу у патріотичному вихованні 

школярів, який зрозумілий усім і кожному, особливо в час важких 

випробувань української нації. 

Отож, необхідно розвивати музично-освітній  рівень  підростаючого 

покоління шляхом підтримки не тільки шкільних, а й позашкільних освітніх 

закладів, наповнювати їх  якісною «музичною продукцією».   

Тому задля  удосконалення  шкільної  музично-освітньої практики в 

Україні пропонуються такі заходи:  «… створення  в  усіх  школах  такої  

матеріально-технічної  бази,  яка  б відповідала  актуальним  музично-

педагогічним  вимогам:  забезпечення навчально-виховного  процесу  

відповідними, спеціально  обладнаними (технічними засобами, допоміжними 

матеріалами, інструментами тощо) приміщеннями,  що  дозволять  

організувати  активну  музично-творчу діяльність  учнів  на  уроці;  

формування  при  всіх  шкільних  бібліотеках музичних фондів аудіо- та 

відеоматеріалів» [2, с. 6]. 

Звісно, необхідно збільшити кількість навчального часу на предмет 

«Музичне  мистецтво» не менше як 2 години на тиждень (у тому числі 

впродовж усього терміну навчання у школі, за аналогією навчальних планів 

кращих європейських шкіл, до прикладу, скандинавських країн).  

Також «відкриття  для  всіх  учнів  загальноосвітніх  шкіл  широкого  

спектру можливостей спілкування з музикою як багатовимірним феноменом 

через розширення  міжпредметних  зв’язків,  видів  практичної  музичної 

діяльності  учнів,  та їх активного музикування в музичних колективах  

різного  типу» [2, с. 6].  

Привабити молодь можна й запровадженням різноманітних шкільних 

курсів та гуртків (вокально-інструментальний ансамбль, шкільний хор, 

сольний спів, фольклорний ансамбль тощо). 

Тому варто з метою поглиблення музично-педагогічної  підготовки  

студентів, які навчаються за ОП Середня освіта (Музичне мистецтво) ввести 
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курси «Практикум роботи зі шкільним колективом» (за напрямами), 

«Музичний театр у школі» та ін.  

Зрозуміло, щоб утілити у життя комплекс заходів з покращення 

підготовки даного фахівця необхідна підтримка державних структур, що 

допомогло б створити відповідну  матеріально-технічну базу,  яка  б 

відповідала  актуальним  музично-педагогічним  вимогам, зокрема  

забезпечення музичними інструментами, технічними засобами (аудіо та відео-

матеріалами) тощо. 

Отже, включення музичного мистецтва до пріоритетних галузей 

навчального процесу сприятиме не тільки покращенню якості виховного 

процесу, що стало би міцним підґрунтям розвитку творчих здібностей 

школярів та позитивно вплине вцілому на розвиток загальної культури нашого 

краю. 
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