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АНОТАЦІЯ 

 

Сторонська Н. З. Діяльність дрогобицької музичної школи в 

контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту 

музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 – музичне 

мистецтво. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка, Дрогобич, 2021. – Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. 

В дисертації досліджено специфіку дрогобицької музичної школи як 

своєрідного феномену українського академічного мистецтва. Базовим 

осередком дрогобицької музичної школи виступає Навчально-науковий 

інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Дрогобицька музична школа 

позиціонується як регіональна, виконавська, педагогічна, наукова, що 

підтверджується активністю мистецьких процесів, формуванням і 

збагаченням наукових, педагогічних, виконавських традицій тощо. 

В дослідженні здійснено систематизацію та класифікацію педагогічних 

засад регіональних шкіл вокального та інструментального мистецтва, 

розглянуто особливості й принципи, покладені в основу виконавської 

інтерпретації, визначено художню і практичну цінність оригінальної музики 

та перекладень, рівень та обсяг методичних напрацювань, потенціал і методи 

науково-теоретичного осмислення мистецької діяльності представників 

дрогобицької школи в контексті українського академічного мистецтва. 

Засновником дрогобицької школи вокального мистецтва вважається 

М. Копнін, баянного мистецтва Е. Мантулєв. Вони стали розробниками 

фахових положень, які слугували підґрунтям у процесі розбудови 
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багаторівневої системи навчання вокальному мистецтву та гри на баяні у 

музичних закладах. Під їх керівництвом було створено регіональну вокальну 

та баянну школу виконавського мистецтва, підготовлено учасників та 

переможців міжнародних, всеукраїнських та республіканських конкурсів, 

громадських діячів та керівників мистецьких закладів. 

Зазначено, що виконавський і педагогічний аспекти надбань 

дрогобицької музичної школи представляють засвоєння глибоких фахових, 

педагогічних та виконавських традицій інституту музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка, й 

спадкоємців і продовжувачів цілісного комплексу багатовекторної творчої 

діяльності (Б. Базиликута, А. Боженського, А. Душного, І. Кліш. І. Кушплера, 

В. Салія, К. Сятецького, П. Турянського, Ю. Чумака, В. Шафети, Є. Шуневич 

та ін.). 

Доведено, що дрогобицькій музичній школі ІММ належать численні та 

вагомі здобутки у виконавських конкурсах світового рівня, у яких її 

представники були учасниками-переможцями, членами та головами журі, 

крім того вони є ініціаторами конкурсно-фестивальних акцій та міжнародних 

мистецьких проектів безпосередньо на Дрогобиччині. Участь у такого плану 

музичній практиці сприяє популяризації методико-педагогічних принципів, 

інтерпретаторських підходів і творчих надбань діячів школи. В першу чергу, 

це відбивається у досягненнях з підготовки виконавців-інтерпретаторів, які 

проводять успішну концертно-гастрольну діяльність як у регіоні й країні, так 

і на міжнародних теренах, стають ініціаторами і організаторами-керівниками 

виконавських колективів, навчальних закладів, мистецьких проектів. По-

друге, у межах школи відбувається активне формування і розвиток 

дидактичних підходів, що набуває специфічних особливостей, властивих 

певному етнокультурному простору. 

Реалізації вищезазначених тенденцій сприяє створена в регіоні якісна 

багатоступенева фахова підготовка, розбудова такої системи разом із тісною 

й результативною взаємодією усіх мистецьких ланок, головною метою якої є 
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формування і систематизація багажу методико-педагогічних напрацювань. 

Дидактичні збірки, навчальні посібники і підручники, методичні 

рекомендації, наукові розробки з виконавсько-інтерпретаційних та 

методичних проблем, створені представниками школи, набувають 

пріоритетного значення в межах регіону з подальшим виходом на 

національний та міжнародний рівень. 

Відзначено, що дрогобицька школа (на прикладі діяльності Інституту 

музичного мистецтва) виховала потужну плеяду професійних музикантів. 

Серед них лауреати конкурсів різного рівня, керівники мистецьких закладів і 

колективів, педагоги, науковці та громадські діячі (І. Бермес, А. Боженський, 

Я. Дзендзерович, А. Душний, М. Корнутяк, Н. Криськів, Р. Кундис 

С. Магера, М. Мазур, Ю. Медведик, В. Сич, Г. Смолій, К. Сятецький, 

Н. Тацишин, Ю. Чумак, Є. Шуневич та ін.). У різний час діяльність значної 

кількості мистецьких закладів освіти регіону, країни та зарубіжжя 

забезпечували і забезпечують фахівці – випускники дрогобицької школи: 

Б. Базиликут, А. Боженський, П. Капралик, С. Кишакевич, К. Коробко, 

Р. Кундис, І. Кушплер, Р. Михаць, С. Пінчак, І. Піхо, В. Салій, О. Сергієнко, 

К. Сятецький, Ю. Чумак, В. Шафета, Є. Шуневич, П. Юрчик, Р. Яворський та ін.  

Проаналізовано композиторський (дидактичний і концертний) доробок 

митців дрогобицької школи, що включають перекладення та авторські твори 

українських композиторів (зокрема В. Барвінського, Я. Барнича, 

Е. Мантулєва, Н. Нижанківського, О. Нижанківського, Ю. Решетаря, 

В. Салія, Р. Стахніва, В. Чумака, Ю. Чумака та ін.). Мистецькі досягнення 

представників Інституту музичного мистецтва переконливо засвідчують 

неповторність, оригінальність і прогресивність традицій школи, їх значення і 

перспективність у напрямках реалізації потенціалу виконавської 

майстерності, розробки новітніх наукових та методичних напрацювань, 

навчального та концертного репертуару, спадкоємність традицій авторської 

школи у діяльності її послідовників як на теренах України , так і за кордоном. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше: систематизовано типологію ознак дрогобицької музичної школи на 

прикладі Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка як автономної 

регіональної школи; розглянуто творчі досягнення та встановлено роль 

провідних науковців, педагогів, виконавців у процесі становлення 

регіональної школи (на прикладі творчої діяльності А. Душного, М. Копніна, 

Е. Мантулєва, В. Салія, К. Сятецького, П. Турянського, Є. Шуневич); 

висвітлено концертний, дидактичний та навчально-методичний доробок як 

результат розвитку інституції, у рамках якого здійснено аналіз наукових, 

педагогічних та виконавських здобутків; простежено й охарактеризовано 

концертно-гастрольну та конкурсно-фестивальну діяльність дрогобицьких 

митців Інституту музичного мистецтва; узагальнено здобутки та визначено 

роль дрогобицької музичної школи в контексті розвитку сучасного 

українського академічного мистецтва.  

Ключові слова: дрогобицька музична школа, Інститут музичного 

мистецтва ДДПУ ім. І. Франка, регіональна школа, академічне мистецтво, 

педагогічна діяльність, конкурсно-концертна діяльність, виконавство, 

композиторська творчість. 

 

ОСНОВНI НАУКОВI РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦIЙНОГО 
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наук. пр. / [Харків. держ. акад. культури; за заг. ред. А. Я. Сташевського]. 

Харків: ХДАК, 2020. Вип. 68. 239 с. С. 90–97. 

2. Сторонська Н. Книга про Романа Сов’яка. Українська музика: науковий 
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Стахніва). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. університету 

імені Івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 5. 280 с. 

С. 192–196. 

4. Сторонська Н. Феномен творчої постаті Євгенії Шуневич в контексті 

діяльності Дрогобицької вокально-педагогічної школи. Актуальні 

питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького держ. пед. університету імені Івана 

Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 5. 242 с. С. 203–209. 

Статті у наукових зарубіжних виданнях: 

5. Storonska N. Guide «Ring, banduro!» Yu. Chumak and N. Tsyhylyk-Chumak 

in the context of composing a bandura repertoire. Rozwój nowoczesnej edukacji 

i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VIIІ: dialog w rozwoju nauk i 

edukacji / [Red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – 

Chersoń: Poswit, 2020. 394 s. Рр. 55–57. 

6. Storonska N. The vector of scientific activity of the Institute of Musical Art in 

Drohobych in the context of the development of Ukrainian pedagogy, art and 

culture. Education for achieving sustainable development. Edited by Iryna 

Ostopolets and Michał Ekkert. Series of monographs Faculty of Architecture, 

Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. 

Monograph 35. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 

344 s. Pp. 182–188. ISBN 978-83-955125-9-9. 
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мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: зб. наук. праць 

інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного 
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музичної культури: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК 

ім. В. Барвінського, 12 березня 2020 р., м. Дрогобич) / [ред.-упоряд. 
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14. Сторонська Н. Творче компонування для баяна митців інституту 

музичного мистецтва Дрогобича (Е. Мантулєв, Ю. Чумак, А. Душний). У 

діалозі з музикою: зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 30 

квітня – 1 травня 2020 р.). Ужгород, 2020. 190 с. С. 107–109. 

15. Storonska N. Activities of representatives of Drohobych vocal school in the 
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ABSTRACT 

Storonska N. Z. Activities of Drohobych Music School in the context of 

Ukrainian academic art (on the example of the Institute of Music Art of 

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University). – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Art 

History (Doctor of Philosophy), specialty 17.00.03 – Music Art. – Drohobych Ivan 

Franko State Pedagogical University, Drohobych, 2021. – Sumy State Pedagogical 

University named after A.S. Makarenko, Sumy, 2021. 

CONTENTS OF ABSTRACT 

The thesis investigates the specifics of Drohobych Music School as a 

peculiar phenomenon of Ukrainian academic art. The basic center of Drohobych 

Music School is the Educational and Scientific Institute of Music Art of 

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Drohobych Music School is 

positioned as a regional, performing, pedagogical, scientific, which is confirmed 

by the activity of artistic processes, the formation and enrichment of scientific, 

pedagogical, performing traditions, etc. 
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The study systematizes and classifies the pedagogical principles of regional 

schools of vocal and instrumental arts, considers the features and principles 

underlying the performance interpretation, determines the artistic and practical 

value of original music and translations, the level and scope of methodological 

developments, potential and methods of scientific and theoretical understanding of 

artistic activities of Drohobych school representatives in the context of Ukrainian 

academic art. 

M. Kopnin and E. Mantuliev are considered to be the founders of 

Drohobych School of Vocal Art. They became the developers of professional 

regulations, which served as the basis for the development of a multilevel system 

of teaching vocal art and bayan playing in music institutions. Under their 

leadership, a regional vocal and bayan school of performing arts was created; 

participants and winners of international, all-Ukrainian and national competitions, 

public figures and heads of art institutions were trained. 

It is noted that the performing and pedagogical aspects of Drohobych Music 

School are the mastering of deep professional, pedagogical and performing 

traditions of the Institute of Music Art of Drohobych Ivan Franko State 

Pedagogical University, and heirs and successors of the whole complex of multi-

vector creative activity (B. Bazylykut, A. Bozhenskyi, Yu. Chumak, A. Dushniy, 

I. Klish, I. Kushpler, V. Salii, V. Shafeta, Yе. Shunevych, K. Siatetskyi, 

P. Turianskyi etc.). 

It is proved that the Drohobych Music School of the Institute of Music Art 

has numerous and significant achievements in world-class performing 

competitions, in which its representatives were winning participants, members and 

chairmen of the jury, in addition, they are initiators of competition-festival actions 

and international art projects directly in Drohobych region. Participation in such a 

plan of musical practice contributes to the popularization of methodological and 

pedagogical principles, interpretive approaches and creative achievements of 

school leaders. First of all, this is reflected in the achievements in the training of 

performers, who eventually conduct successful concert and touring activities in the 
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region and the country, as well as internationally, become initiators and organizers-

leaders of executive groups, educational institutions, art projects. Secondly, within 

the school there is an active formation and development of didactic approaches, 

which acquires specific features inherent in a particular ethnocultural space. 

The realization of the above trends is facilitated by the high-quality multi-

level professional training created in the region, the development of such a system 

together with close and effective interaction of all artistic units, the main purpose 

of which is the formation and systematization of methodological and pedagogical 

developments. Didactic collections, textbooks and manuals, methodical 

recommendations, scientific developments on executive-interpretative and 

methodical problems, created by the school representatives, become a priority 

within the region with further access to the national and international level. 

It is noted that the Drohobych school, on the example of the Institute of 

Music Art, has brought up a powerful group of professional musicians. Among 

them, winners of competitions of various levels, heads of art institutions and 

groups, teachers, scientists and public figures (I. Bermes, A. Bozhenskyi, 

Yu. Chumak, A. Dushniy, Ya. Dzendzerovych, M. Kornutiak, N. Kryskiv, 

R. Kundys, S. Mahera, M. Mazur, Yu. Medvedyk, Ye. Shunevych, K. Siatetskyi, 

H. Smolii, V. Sych, N. Tatsyshyn and others). The activity of a significant number 

of art educational institutions of the region, the country and abroad at different 

times was provided and is provided by the best specialists – graduates of 

Drohobych school: B. Bazylykut, A. Bozhenskyi, Yu. Chumak, P. Kapralyk, 

K. Korobko, R. Kundys, I. Kushpler, S. Kyshakevych, R. Mykhats, I. Pikho, 

S. Pinchak, V. Salii, O. Serhiienko, V. Shafeta, Ye. Shunevych, K. Siatetskyi, 

R. Yavorskyi, P. Yurchyk and others.  

The composer’s (didactic and concert) works of Drohobych school artists, 

which are translations and author’s editions of works by Ukrainian composers (in 

particular, V. Barvinskyi, Ya. Barnych, V. Chumak, Yu. Chumak, E. Mantuliev, 

N. Nyzhankivskyi, O. Nyzhankivskyi, Yu. Reshetar, V. Salii, R. Stakhniv and 

others), are analyzed. The artistic achievements of the Institute of Music Art 
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convincingly testify to the uniqueness, originality and progressiveness of school 

traditions, their importance and prospects in the realization of the potential of 

performing skills, development of the latest scientific and methodological 

developments, educational and concert repertoire, the continuity of the traditions of 

the author’s school in the activities of its followers both in Ukraine and abroad. 

The research novelty of the obtained results is that in the work for the first 

time: the typology of features of Drohobych music school is systematized on the 

example of the Institute of Music Art of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical 

University as an autonomous regional school; creative achievements are 

considered and the role of leading scientists, teachers, performers in the process of 

formation of the regional school is established (on the example of creative activity 

of A. Dushniy, M. Kopnin, E. Mantuliev, V. Salii, Ye. Shunevych, K. Siatetskyi, 

P. Turianskyi); the concert, didactic and educational-methodical achievements as a 

result of the development of the institution are covered, within the framework of 

which the analysis of scientific, pedagogical and performing achievements is 

carried out; the concert-touring and competition-festival activity of Drohobych 

artists of the Institute of Music Art is traced and characterized; the achievements 

are summarized and the role of Drohobych Music School in the context of the 

development of modern Ukrainian academic art is determined. 

Key words: Drohobych Music School, Institute of Music Art of Drohobych 

Ivan Franko State Pedagogical University, regional school, academic art, 

pedagogical activity, competition and concert activities, performance, composer 

creativity. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Процес академізації 

музичного мистецтва в Україні, розпочатий у 1920-х роках під впливом 

соціокультурних трансформацій, зумовив формування мистецького руху, 

який наприкінці ХХ століття характеризується значною активізацією 

освітньо-професійної та концертно-виконавської практики. Започатковані у 

крупних культурних центрах (київському, львівському одеському, 

харківському) вокальний, інструментальний, диригентський напрямки 

академічного мистецтва еволюціонували в окремі самостійні регіональні 

школи, діяльність яких згодом була багаторазово підтверджена успіхами їх 

представників на конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів, 

фестивальним рухом та відповідною науковою базою. Однією з вагомих 

осередків розвитку національного академічного мистецтва стала 

виконавсько-педагогічна школа Інституту музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  

Засновниками дрогобицької музичної школи як мистецького явища 

стали – Б. Базиликут, М. Бурбан, С. Дацюк, М. Копнін, Я. Кулешко, 

Е. Мантулєв, С. Салій, Я. Сорокер, К. Сятецький, О. Яцків та ін. Розуміючи 

важливість кадрового забезпечення в означеній галузі, підготовки 

висококваліфікованих фахівців виконавсько-педагогічного профілю, які були 

б здатні продовжувати та збагачувати досвід фундаторів у різних регіонах 

країни та світу, названі музичні діячі стали розробниками фахових положень, 

які слугували підґрунтям у процесі розбудови багаторівневої системи 

навчання у музичних закладах. Під їх керівництвом було створено 

вокальний, інструментальний, диригентський напрямки діяльності школи, 

створено композиторський доробок (М. Ластовецький, Е. Мантулєв, 

Ю. Решетар, В. Салій, Р. Стахнів, Ю. Чумак та ін.), підготовлено лауреатів 

міжнародних, всеукраїнських та республіканських конкурсів (А. Боженський, 

В. Бобанич, Р. Дидик, Я. Дзендзерович, Ю. Ісевич, М. Корнутяк, І. Куртий, 
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С. Кишакевич, Н. Криськів, С. Магера, М. Мазур, М. Михаць, В. Мицака, 

Н. Тацишин, Г. Смолій, Г. Стець, В. Шафета, Р. Стахнів, О. Сергієнко та ін.), 

науковців, громадських діячів та керівників мистецьких закладів і колективів 

(І. Бермес, О. Бобечко, А. Боженський, Ю. Добуш, С. Дацюк, А. Душний, 

П. Капралик, С. Кишакевич, У. Молчко, Ю. Медведик, М. Михаць, І. Піхо, 

К. Сятецький, Г. Стець, П. Юрчик, Р. Яворський та ін.). 

Аналіз спеціальної літератури і дисертаційних робіт, в яких висвітлено 

актуальні питання становлення та розвитку дрогобицької музично школи 

Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, надає підстави констатувати, що цілісного 

мистецтвознавчого дослідження зазначеного феномену здійснено не було. 

Недостатність теоретичної розробки з означеної проблематики й зумовила 

вибір теми дисертації «Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті 

українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного 

мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка)».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

народних музичних інструментів та вокалу в межах комплексної теми 

«Музична педагогіка в контексті розвитку інструментального та вокального 

мистецтва України» та узгоджено з тематичним планом наукових досліджень 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 

2015 – 2020 роки. Тему дисертації затверджено вченою радою Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 18 

від 24 грудня 2015 р.), подано у новій редакції (протокол № 9 від 30 червня 

2020 року). 

Мета дослідження – визначити історичні, виконавсько-педагогічні та 

мистецько-творчі тенденції становлення та розвитку дрогобицької музичної 

школи (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького 
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державного педагогічного університету імені Івана Франка) в контексті 

сучасного українського академічного музичного мистецтва. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. Визначити пріоритетні шляхи розвитку дрогобицької музичної 

школи як самостійного регіонального явища (на прикладі Інституту музичного 

мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка). 

2. Висвітлити наукові досягнення та визначити вплив відомих діячів на 

процес становлення дрогобицької музичної школи. 

3. Проаналізувати виконавський та дидактичний доробок представників 

школи в контексті напрацювань інших регіональних шкіл. 

4. Дослідити й охарактеризувати концертну та конкурсно-фестивальну 

діяльність митців Інституту музичного мистецтва в контексті розвитку 

музичного мистецтва регіону та виходу на мистецьку міжнародну арену. 

5. Визначити здобутки дрогобицької музичної школи в контексті 

розвитку сучасного українського музичного мистецтва (на прикладі Інституту 

музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка). 

Об’єкт дослідження – українське академічне музичне мистецтво в 

історичному контексті. 

Предмет дослідження – діяльність дрогобицької музичної школи (на 

прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка). 

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові положення 

про діалектичний взаємозв’язок, взаємообумовленість явищ і процесів; 

системно-структурний принцип пізнання творчо-педагогічних процесів, який 

передбачає цілісність розгляду предмета, виявлення специфіки взаємодії його 

складових частин, прогнозування подальшого розвитку, а також принципи 

наступності, інтеграції, зв’язку теорії з практикою. 
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Теоретичну основу дослідження становлять праці з історії 

українського мистецтва та музикознавства, пов’язані з педагогічною, 

науково-практичною та виконавською практикою, а також дослідження 

українських науковців, присвячені питанням розвитку дрогобицької музичної 

школи, зокрема діяльності її видатних представників – засновників 

авторських шкіл та методик, відомих виконавців та нової генерації 

послідовників та носіїв кращих її традицій в контексті вивчення методичних, 

історичних, виконавських аспектів означеного феномену, серед них: 

– загальнонаукові праці, в яких розглянуто поняття музичної 

(мистецької) школи, її національний, педагогічний, виконавський, 

регіональний типи (О. Алексєєв [4], Ж. Дедусенко [46; 48], Д. Кужелєв [102], 

Ю. Полянський [174], В. Сумарокова [225], Н. Терентьєва [233], 

О. Устименко-Косоріч [236], В. Чабан [251], В. Чинаєв [253] та ін.); 

– розвідки з історії українського академічного мистецтва (О. Бобечко 

[13], М. Давидов [44], А. Душний [62], Ю Чумак [255]); 

– історико-музикознавчі та довідково-енциклопедичні видання з 

розвитку музично-педагогічної галузі вокальної та інструментальної музики 

в Україні (М. Бурбан [19], С. Гончаренко [30], В. Заєць [82], В. Князєв [96], 

І. Котляревський [99], Г. Мазур [114], В. Мазурик [115] та ін.); 

– мистецтвознавчі дослідження, в яких проаналізовано діяльність 

представників Дрогобицької музичної школи (І. Бермес [11], А. Душний [57], 

Р. Кундис [106], Л. Мартинів [119; 120; 121], К. Сятецький [229], 

Л. Філоненко [238; 240], І. Фрайт [241]); 

– наукові праці, присвячені вивченню композиторського доробку, 

навчально-методична література представників дрогобицької музичної 

школи Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені І. Франка (А. Мельник [128], У. Молчко 

[133], А. Муха [140], О. Німилович [156], Ю. Чумак [254] та ін.). 

Методи дослідження. Для реалізації мети й розв’язання поставлених 

завдань у дисертаційному дослідженні використано комплекс 
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взаємоузгоджених методів: аналітичний – для вивчення наукових джерел, 

концертної, конкурсної та композиторської творчості; історичний – для 

обґрунтування особливостей розвитку в регіоні музичного мистецтва, фахової 

освіти, традицій виконавства та формування засад наукової школи в контексті 

мистецько-культурного життя України; структурно-системний – для 

систематизації пріоритетних ознак дрогобицької музичної школи; 

компаративного аналізу – для порівняльного визначення її ролі у розвитку 

сучасного українського музичного мистецтва; інші загальнонаукові 

(узагальнення, синтез, дедукція, індукція тощо) та спеціальні методи, зокрема 

музично-теоретичний – для аналізу наукового, методичного, педагогічного, 

виконавського доробку представників дрогобицької музичної школи. 

Джерельну базу дослідження становлять наукові та методичні праці, 

нотні видання дидактичних та концертних творів, матеріали конференцій, 

буклети та афіші конкурсів / фестивалів, відгуки в пресі, відео- та аудіо 

записи щодо діяльності дрогобицької музичної школи та її окремих 

представників. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше: систематизовано типологію ознак дрогобицької музичної школи на 

прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка; розглянуто наукові досягнення 

та встановлено роль провідних науковців у розвитку даної школи (І. Бермес, 

А. Душний, Ю. Медведик, Л. Філоненко), розглянуто творчі досягнення та 

встановлено роль провідних вокалістів, інструменталістів, хорових диригентів 

у процесі становлення даної регіональної школи (М. Бурбан, П. Гушоватий, 

С. Дацюк, М. Копнін, Е. Мантулєв, Р. Сов’як, Я. Сорокер); висвітлено 

концертний та дидактичний доробок композиторської діяльності а також 

перекладень оригінальних творів для різних складів (хорових, вокальних, 

інструментальних) митців дрогобицької музичної школи (А. Душного, 

Е. Мантулєва, В. Салія, Р. Стахніва, Ю. Чумака, В. Шафети); простежено й 

охарактеризовано концертно-гастрольну та конкурсну діяльність солістів й 
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колективів (Б. Базиликут, І. Кліш, М. Мазур, У. Молчко, О. Німилович, 

К. Сятецький, П. Турянський, Є. Шуневич, тріо «Гармоніка», дует сестер 

Дицьо, хорова капела «Гаудеамус», Ансамбль «Пролісок», хор «Боян 

Дрогобицький») в контексті розвитку сучасного академічного мистецтва. 

Уточнено сутність поняття «школа» з визначенням напрямків її діяльності, 

структури та функцій. 

Подальшого розвитку набули наукові уявлення про специфіку 

функціонування музичної школи за національним та регіональним критеріями. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

узагальнені наукові положення щодо сутності ключових понять дослідження, 

пріоритети діяльності дрогобицької музичної школи на прикладі Інституту 

музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка можуть слугувати основою для подальших наукових 

розвідок з теорії та практики музичного мистецтва в Україні. Теоретичні 

положення дисертації та фактичний матеріал можуть бути використані в 

процесі науково-дослідницької діяльності магістрантів, аспірантів, 

докторантів і викладачів, для проведення майстер-класів, спрямованих на 

підвищення рівня наукової, методичної, педагогічної та виконавської 

майстерності музикантів. Результати і матеріали дослідження можуть бути 

використані у процесі фахової підготовки виконавців зі спеціальності 

«Музичне мистецтво», а також курсів з історії музики, історії виконавського 

мистецтва, аналізу музичних творів тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (2015–2020 рр.) і були презентовані на 

наукових конференціях та семінарах різних рівнів, а саме: міжнародних – 

«Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» 

(Дрогобич, 2013), «Роль науки та освіти у сталому розвитку» (Польща, 

Катовіце, 2020), «У діалозі з музикою» (Ужгород, 2020), «Розвиток сучасної 
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освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». (Конін – Ужгород – Київ 

– Херсон, 2020), «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика» 

(Дрогобич, 2020), «Horizonty umenia 7» (Банська Бистриця, 2020) та 

всеукраїнських – «Музична Україніка: композитори України у парадигмі 

світової музичної культури» (Дрогобич, 2020); Всеукраїнському семінарі 

викладачів початкової мистецької освіти (Трускавець, 2020). 

Публікації. Отримані наукові результати дисертації відображено в 15 

публікаціях автора, з них 4 статті у наукових фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 2 – у наукових зарубіжних виданнях, 9 праць 

апробаційного характеру. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаної літератури (379 позицій, з яких нотографії – 85), додатків, 

приміток. Загальний обсяг дисертаційного дослідження становить 345 

сторінок, основний зміст викладено на 185 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ «ШКОЛИ»  

ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ СТУДІЙ СЬОГОДЕННЯ 

 

1.1 Джерелознавчий та теоретичний аспекти поняття «школа»  

 

На зламі ХХ – ХХІ століть постає нагальна потреба наукового 

осмислення і побудови освітнього процесу у вищій школі сьогодення. 

Фундаментом, що визначає провідні напрями досліджень теоретичних засад 

та практичних пошуків (за Г. Падалкою) щодо методології, змісту, форм, 

методів музичної освіти може стати концепція модернізації музичної 

педагогіки, до вихідних положень якої належать такі: музична освіта як 

невід’ємний компонент загальної освіти; музична освіта ґрунтується на 

загальних засадах педагогіки, теорія і методика навчання музики є складовою 

педагогіки мистецтва [232, с. 19]. Багатоступенева система професійної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва припускає 

розширення акмеологічного підходу в рамках викладання фахових 

дисциплін. Як зазначає А. Козир [232, с. 54], цей підхід дозволяє створити 

оптимальні умови для формування професійної майстерності майбутніх 

фахівців, а саме: сприяє самореалізації особистості; професійному 

саморозвитку та самопізнанню; розвитку творчості. Усе вищезазначене 

визначає актуальність даної роботи: у контексті акмеологічного підходу до 

якісної оцінки праці провідними стають поняття майстерність, 

професіоналізм, тобто будь-яка школа існує та актуалізується лише завдяки 

діяльності її представників. Саме вони є не лише носіями її (школи) традицій, 

але їх творцями, авторами.  

Саме поняття «школи» належить до двох площин, які є важливими і 

визначальними в сфері сучасної гуманітарної думки, а саме, методико-

категоріальної та предметно-джерелознавчої. Погляд на поняття «школи» з 

культурологічних позицій створює можливість таких аспектів її вивчення, як 
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історичного і теоретичного. Щодо теоретичного ракурсу в даному 

дослідженні основним завданням є усвідомлення школи як феномена, 

культурної традиції, завдяки чому здійснюється безпосередньо, маючи на 

увазі сферу музичну, узагальнення та наслідування досвіду саме 

виконавського. Сучасна наука так окреслює розуміння «школи»: це поняття 

близьке ключовим проблемам пізнання; усі розроблені в цьому руслі питання 

безпосередньо пов’язані зі школою, як з феноменом. У загально-

філософському контенті поняття набуває такого трактування: «школа (у 

мистецтві) – це художній напрям, течія, представлена групою учнів і 

послідовників, об’єднаних спільними творчими принципами» [260, с. 82]. 

Тому, школу розглядають як особливий тип комунікації, що 

здійснюється завдяки двоєдиному процесу, який включає в себе і творчість, і 

навчання. Колективний характер школи не означає нівелювання ролі творчої 

індивідуальності. Разом із тим, школа в мистецтві завжди представляє собою 

своєрідну творчо-педагогічну і творчо-наукову парадигми. 

Розкриття будь-якого національно-освітнього феномену як історико-

культурного явища в Україні потребує узгодження із прогресивною 

філософією культури та освіти, історією педагогічної думки, що визначило 

концепт розгляду музично-освітньої галузі та виокремлення в контексті її 

розвитку надбань української музично-педагогічної школи середини ХХ – 

початку ХХІ століття. 

У системі гуманітарних тверджень поняття «школа» і породжені нею 

загальнокультурні цінності потребують ретельного вивчення та історичного 

аналізу, науково-теоретичного узагальнення з подальшим застосуванням 

отриманих знань у загальній педагогіці, теорії і практиці музичної освіти.  

У наукознавстві поняття «школа» має широке висвітлення щодо історії 

та логіки її розвитку, мотивації і спадкоємності, теоретичних підходів та 

практичного застосування дослідницьких програм, типових і конкретних 

характеристик, перспективності й діалектичного взаємозв’язку наукової 
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«школи» з індивідуальними особистісними якостями її лідера та здібностями 

до суспільної комунікації. 

Особливості музично-педагогічної освіти загалом та теоретико-

методологічні підходи до модернізації підготовки магістрів музичного 

мистецтва зокрема розкрито у дослідженнях О. Єременко. У її численних 

напрацюваннях висвітлено теоретико-методологічні основи ефективної 

підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах, 

розкрито сутність та проаналізовано теоретичні підходи до підготовки 

фахівців з музичного мистецтва. Вченою обґрунтовано провідні узагальнені 

позиції щодо визначеної ролі консолідаційного підходу як теоретичної 

основи підготовки магістрів музичного мистецтва в педагогічних 

університетах [97, с.  119]. 

Основоположником сучасної школи мистецької освіти музично-

педагогічного профілю є доктор педагогічних наук, професор Г. Падалка. 

Вона розкрила базові засади розбудови музичної освіти в Україні, висвітлила 

теоретико-практичні підходи до її удосконалення і осучаснення. Як провідне, 

Г. Падалка визначає положення щодо функції музичного виховання у 

становленні особистості, чим окреслює рушійні сили процесу її музичного 

розвитку. Змістовою основою музичного навчання дітей та юнацтва, на 

думку автора, визначено національне мистецтво та наголошується на 

необхідності поєднання у змісті навчання трьох видів музичної діяльності 

учнів – пізнання, оцінювання, творення, визначаються вимоги до вибору 

навчального репертуару з виконавських музичних дисциплін. Г. Падалка 

підкреслює, що поза досягненням взаємозв’язку між професійною 

підготовкою педагогів-музикантів і музичним навчанням школярів якісне 

функціонування музичної освіти неможливе [97, с. 118]. 

В історії, теорії і практиці музичної освіти поняття «школа» не фігурує 

самостійним предметом вивчення. Проте лідери музично-педагогічної школи 

мають значний науково-теоретичний, інтелектуально-творчий потенціал, чим 

зумовлене визначення її у нашому дослідженні еталонним національно-
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освітнім явищем, запропоновано застосування його організації і змісту як 

засадничого проекту історико-аналітичного узагальнення у вивченні 

феномену національних шкіл різних музичних галузей. 

Щодо визначення поняття «школа», то це питання розглядається 

науковцями ХХІ століття у дослідженнях В. Посвалюка «Київська школа 

виконавства на трубі: історичні та методичні аспекти» (Київ, 2001) [178], 

Ж. Дедусенко «Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції» 

(Київ, 2002) [48], В. Князєва «Еволюція виконавської техніки Української 

баянної школи (друга половина ХХ століття)» (Київ, 2005) [96], Л. Садової 

«Виконавсько-методичні засади фортепіанної школи Вілема Курца як 

джерело розвитку львівської піаністики» (Львів, 2007) [184], В. Посвалюка 

«Шляхи становлення і проблеми розвитку української школи виконавства на 

трубі: історичний, професійно-виконавський, теоретико-методичний 

аспекти» (Київ, 2008) [179], С. Хананаєва «Взаємодія композиторської, 

виконавської та педагогічної шкіл у фортепіанному мистецтві Придніпров’я» 

(Одеса, 2009) [243], В. Зайця «Науково-практична школа М. А. Давидова як 

феномен формування виконавської майстерності баяніста» (Київ, 2012) [83], 

Р. Кундиса «Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського 

народно-інструментального мистецтва» (Суми, 2019) [105], та ін.  

Різновекторність школи та її важелів впливу на певний напрямок 

виховання індивідуума розкриває конференція «Феномен школи в музично-

виконавському мистецтві» (2005) [237], яка відбулась на базі НМАУ 

ім. П. Чайковського. Серед науковців, які активно піднімали питання школи 

у музичній науці ми зустрічаємо О. Самойленко [237, с. 10–12], 

Ж. Дедусенко [237, с. 9–10], М. Давидова [237, с. 5–7], В. Сумарокову [237, 

с. 7–9], І. Андрієвського [237, с. 14–15], О. Криса [237, с. 17–18], І. Власенко 

[237, с. 18–21], С. Соланського [237, с. 27–28], І. Панасюк [237, с. 39–41], 

В. Дутчак [237, с. 41–43], Р. Вовк [237, с. 43–45] та ін., котрі визначають 

поняття авторської, виконавської, регіональної та педагогічної школи в 
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системі формування особистості музиканта в контексті академічного 

сьогодення.  

Виконавська школа як предмет теоретичного дослідження стала 

актуальною в останнє десятиліття ХХ століття, що пов’язано з багатьма 

причинами. Серед них – бачення школи як регулятора виконавського 

процесу в двох основних іпостасях: творчість концертанта і творчість 

педагога, який його навчає. Об’єм школи як явища музичної практики 

набуває широких кордонів. Тому, проблема вивчення особливостей 

виконавської школи, як феномена, є справою непростою. Школа як напрямок 

музичного мистецтва найчастіше аналізується через особистий досвід 

виконавців, котрі залишаються в історії як автори оригінальних стильових 

еталонів виконавства (або методів навчання виконавству) окремих творів чи 

композиторських стилів в цілому; через практику історично сформованих 

регіональних інституцій (концертних, навчально-методичних закладів), а 

також через спільну традицію національної культури, в якій стабілізуються і 

зберігаються виконавські принципи на рівні універсалій (до прикладу, 

національний виконавський стиль, національна концепція виховання і 

навчання музикантів-виконавців). 

Пріоритетними у вивченні загальних закономірностей виконавської 

школи в українському музикознавстві потрібно розглядати наукові розвідки 

Ю. Полянського, котрий під виконавською школою розглядає складну 

систему професійної художньої діяльності людей, «яка представляє 

взаємодію трьох підсистем: систему принципів оперування інтонаційним 

матеріалом; систему прийомів гри, яким надається перевага та їх 

послідовного формування в процесі навчання; систему факторів, які 

визначають підхід до інтерпретації музичних творів» [173, с. 76]. 

Виконавська школа – багатогранне за формою й змістом поняття, що 

відображає єдність живого процесу пізнання і передачі накопичених знань 

наступному поколінню. Виконавську школу слід розуміти як перевірену 

практикою досконалу систему навчання, яка на даний період має значні 
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об’єктивні досягнення і тому вже визнана фахівцями. Навчання в системі 

виконавської школи базується на об’єктивних закономірностях розвитку 

технічних навичок, художнього мислення, має творче пошукове 

спрямування, а, отже, сама система школи носить характер 

самовдосконалення.  

Здобута в результаті виконавська школа – це неоціненний спадок, який 

отримує молодий музикант від свого викладача-наставника при входженні в 

активну творчу виконавську діяльність. Ключ, яким молодий музикант 

відкриває двері свого майбутнього, складається з комплексу розвитку 

природних здібностей, самодостатнього художнього мислення, 

сформованого виконавського апарату музиканта і отриманого виховання в 

широкому розумінні слова. Виконавська школа формує індивідуально 

визначену особистість майбутнього митця, враховуючи його 

психофізіологічні особливості, професійні знання та навички зі сформованим 

світоглядом та відношенням до людських цінностей. 

Так, під поняттям «виконавська школа», як правило, розуміють дві 

основні складові: досконалу систему виховання та навчання під 

керівництвом видатної творчої особистості; отриманий професіоналізм з 

системою відношення до культурних (людських) цінностей, з якими 

майбутній молодий музикант входить у велике творче життя. 

У зв’язку з особливістю передачі інформації на уроках і майстер-

класах, усним, незафіксованим методом, виникають певні складнощі з 

фіксацією узагальнення досвіду значної кількості видатних викладачів – 

еталонних виконавців, висококваліфікованих музикантів (Ю. Башмет, 

Г. Кремер, Д. Ойстрах, М. Ростропович, ін.). В той же час, існує значна 

кількість видатних виконавців-педагогів, які свою практичну діяльність 

поєднували з теоретичною, методичною роботою щодо узагальнення 

педагогічного досвіду (Л. Ауер, І. Менухін, Г. Нейгауз та ін.).  

Слід підкреслити, науково-методична робота засновника виконавської 

школи, враховуючи зміст і основні цілі діяльності, не є обов’язковою умовою 
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її існування. Хоча ця важлива складова діяльності видатної особистості може 

бути неоціненним скарбом для нащадків, фіксація (своєрідна матеріалізація) 

теоретичної складової школи не тільки робить цю складну систему більш 

цілісною, а й надає їй рис інноваційності, авторської спрямованості. 

Найважливішим елементом виконавської школи, що єднає як мінімум дві 

особистості – викладача (професора) і учня (студента), є живий спосіб 

отримання інформації, знань у процесі заняття. Саме в цьому живому 

спілкуванні вирішуються всі нагальні творчі проблеми.  

При всьому розмаїтті виконавських шкіл, їх поєднує загальна мета: 

навчити майстерності досконалого володіння інструментом, художнього 

виконання музичних творів, творчого підходу до вирішення виконавських і 

художніх проблем. Проте, шляхи досягнення мети у процесі очікуваного 

результату абсолютно різні, суто індивідуальні для кожного викладача 

(професора).  

Щодо пріоритетів розвитку учнів викладач (основоположник або 

реформатор школи) має власну методу як віддзеркалення досвіду попередніх 

поколінь музикантів-виконавців. Саме її він і передає у спадок своїм учням 

(студентам). В той самий час, якими різними б не були шляхи досягнення 

виконавської майстерності, зміст педагогічної діяльності включає 

формування та розвиток практичних виконавських навичок, виховання 

художнього мислення в процесі творчості, спираючись на ерудицію з 

музично-теоретичних дисциплін. Без вищезазначених підходів у педагогічній 

діяльності неможливий повноцінний і якісний педагогічний процес з 

позитивним результатом. І, незалежно від уподобань та музичних смаків 

педагога, саме зазначені напрямки педагогічної роботи обумовлюють процес 

формування майбутніх музикантів. 

Індивідуальність, несхожість педагогічних процесів у різних 

виконавських школах пов’язані з самою логікою алгоритму розвитку 

виконавських навичок, художнього мислення та творчих уподобань. 

Наприклад, при більш детальному розгляді виконавських навичок, 
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домінантою є дидактичний принцип художньої і технологічної складності 

завдань, що поступово зростають. 

Цілком природна несхожість виконавських шкіл детермінується 

більшою або меншою тривалістю засвоєння технічних навичок у часі та 

індивідуальністю бачення вчителем зв’язку між виконавськими технічними 

навичками, художнім мисленням і практичною діяльністю. На сьогодні ще 

зафіксовані наукові підходи щодо комплексного бачення розвитку учня від 

початкового до вузівського навчання. Винятком була методика підготовки 

музикантів Ю. Полянського [175], в основі якої покладено комплексну 

модель освіти у трьох стадіях (школа – коледж – ЗВО) з орієнтацією на три 

необхідні рівні розвитку музичного мислення: художнє сприйняття, 

практичні навички і творче усвідомлення. 

Велика увага до теоретичного обґрунтування поняття «виконавська 

школа» спостерігається протягом останніх десятиліть. Це пов’язано з 

необхідністю вивчення традицій вітчизняного музичного виконавства, 

генеалогічних музично-педагогічних зв’язків, виявлення індивідуальних 

особливостей творчого почерку найбільших представників музичної 

культури на тлі процесів загальної глобалізації музично-виконавського 

простору. Сучасне музичне мистецтво, завдяки інформаційним технологіям, 

розвитку музичного менеджменту, піддається впливу глобалізаційних 

процесів, що безпосередньо відбивається на функціонуванні національних 

музичних шкіл і призводить до розмитості їх кордонів. В цьому аспекті 

вивчення вітчизняних музично-виконавських традицій різного рівня 

локалізації і побутування є актуальним. 

Більшість дослідників сходяться в думці щодо застосування 

системного підходу до вивчення виконавської школи, розгляді взаємодії 

особливостей цього феномена за допомогою дедуктивного та індуктивного 

методів. Ж. Дедусенко, узагальнюючи досвід дослідження феномена школи в 

науковій практиці, виділяє критерій «колективності» в процесі творчості та 

навчання творчої діяльності [48, с. 9]. Феномен виконавської школи 
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продовжує бути в центрі уваги дослідників. А. Бородін визначає поняття 

фортепіанної школи як «неформальне об’єднання музикантів, яке має центр 

або відрізняється поліцентричністю, має індивідуальну парадигму, що 

включає естетичні, педагогічні, виконавські, професійні принципи, які 

характеризуються прямим або опосередкованим типом комунікації і 

здійснює збереження, передачу, генерування художніх ідей і вироблення 

технічних засобів для їх втілення в місцевому, національному або 

інтернаціональному масштабі в рамках конкретного історичного періоду» 

[18, с. 54]. Він доводить, що в мистецтві, а відповідно і в музично-

виконавській школі, основною ланкою виступає особистість творця. 

Дослідник виявляє і опорні змістовні аспекти, які об’єднують основні 

виконавські школи: статус музиканта і місію виконавця; вибір репертуару; 

спосіб постановки й рішення художніх і технічних завдань; трактування 

інструменту. Фортепіанна школа за А. Бородіним – це передача від учителя 

до учня естетичних поглядів, методів підходу до вивчення музичного твору, 

піаністичних навичок [18, с. 54]. 

Зародження і існування школи завжди пов’язане з наявністю 

особистісних якостей у її засновника, а також наявністю сприятливих 

зовнішніх умов. Д. Варламов виявляє у всіх засновників виконавських шкіл 

«здатність до персоналізації», тобто володіння набором індивідуально-

психологічних якостей, що дозволяють створювати певний вплив на 

оточуючих [23, с. 1408]. Крім самобутніх професійних якостей, лідер 

виконавської школи пропагуватиме естетичні ідеали і володітиме 

комунікативними особистісними якостями. Дослідник вказує на можливість 

говорити про існування школи вже при наявності декількох музикантів – 

виконавців і педагогів, об’єднаних загальними музично-естетичними і 

педагогічними принципами. Виходячи з аналізу масштабу діяльності 

представників виконавської школи, правомірно говорити про рівні її 

локалізації: особистісному, міському, регіональному, національному [23, 

с. 1410]. 
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Вивченню закономірностей розвитку різних виконавських шкіл в 

українському музикознавстві присвячені наукові дослідження Н. Гуральник, 

М. Жишковіч, Т. Зінської, Т. Рощиної, Ю. Полянського. Ю. Полянський під 

виконавською школою передбачає «систему професійної діяльності, яка 

ґрунтується на трьох підсистемах: системі принципів оперування 

інтонаційним матеріалом, системі оптимальних прийомів гри на музичному 

інструменті, системі формування факторів, що визначають підхід до 

інтерпретації твору [175, с. 10]. Н. Гуральник виділяє культуротворчу 

функцію виконавської школи, котра ґрунтується на просвітницькій, 

концертній та конкурсній діяльності відомих виконавців, а також 

безпосередньо впливає на їх індивідуальний педагогічний і виконавський 

стиль [34, с. 35]. Т. Зінська виявляє особливості функціонування вітчизняної 

музичної виконавської школи як культурної традиції, розкриває сутність 

принципу культурної відповідності та її пріоритетності в сучасному музично-

освітньому процесі. Національна музично-виконавська школа розглядається 

нею як сукупність виконавських шкіл окремих регіонів і спеціалізацій, що і 

створює загальну культурну традицію як спосіб існування колективної 

пам’яті [88, с. 121]. 

Вивчаючи виконавські школи в музичних культурах різних країн і 

регіонів, мистецтвознавці відзначають певну єдність їх професійних ознак. 

Всі значні школи пропагують точне дотримання авторського тексту, роботу 

над технічною майстерністю виконавця, пошуки звуковидобування, які 

максимально передаватимуть задум композитора, той глибокий емоційно-

психологічний підтекст, котрий присутній у всьому, від характеру звучання, 

його інтонаційного й тембрального забарвлення та найтоншого нюансування 

до розкриття музично-образного змісту твору в цілому, а також виховання 

артистичної індивідуальності музикантів. Однак, яскраві представники 

виконавської школи відрізняються неоднорідністю художнього світогляду і 

творчих принципів. Це особистості, які мають свою неповторну життєву 

філософію, виражену в звуках. Таким чином, фактор особистісної 
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індивідуальності вкрай важливий при дослідженні регіональних 

виконавських шкіл, представники яких доволі часто були не лише взірцями 

професійної майстерності, а й також і духовними просвітниками свого краю. 

Термін «виконавська школа» стосується проблематики теорії та історії 

інструментального виконавського мистецтва, методики, педагогіки, 

культурології, музичної соціології, він широко застосовується у фаховій 

літературі та наукових розвідках, що свідчить про актуальну потребу 

окреслення певного кола явищ і наявність загальних закономірностей, які 

зумовлюють його застосування. Він має велику шкалу видової диференціації: 

1. Як засіб диференціації специфіки історичних (наприклад: 

дорадянський період), стильових (романтичний, постмодерний), 

територіальних (європейський), національних, регіональних, фахово-освітніх 

(консерваторія, відділ, кафедра), індивідуально-педагогічних ознак певної 

сукупності засобів, що зумовлюють інструментальне виконавство як вид 

мистецтва та рівень професіоналізму; 

2. Як система напрацювань з опанування і засвоєння принципів 

виконавства на інструментах певної групи (струнні, духові), певного виду 

(цимбальне, баянне) чи певної традиції (академічне, аматорське, автентичне); 

3. Як зафіксований результат методичних напрацювань, теоретичних 

положень, методичних рекомендацій та дидактичного репертуару, що слугує 

матеріалом у співпраці наставника і учня; 

4. Як певна ланка чи етап фахової професіоналізації музиканта 

(початкова, середня, вища школа); 

5. Як модель канону підготовки професіонала-виконавця (осмислення, 

реалізація в навчальному процесі через підготовку до концертної діяльності). 

На підставі низки праць, у яких окреслена проблематика фігурує як 

дотична (Д. Зербіно [87, с. 67], Н. Побірченко [172], Г. Штейнера і 

М. Ярошевського [261]), поняття виконавської школи позиціонується як 

«особливий тип комунікації, що здійснюється в синкрезисі двоєдиного 

процесу творення і навчання у творчій діяльності» [48, с. 7]. У 
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музикознавчих і педагогічних дослідженнях О. Алексєєва [4], Н. Терентьєвої 

[233], В. Чинаєва [253] та інших поняття «школи» трактується у широкому 

узагальнюючому сенсі як частина культурного простору конкретної 

історичної епохи. 

Чимало дослідників приділяє увагу вивченню характерних рис окремих 

інструментальних чи національних виконавських шкіл. Серед них, праці 

М. Давидова, присвячені українській академічній школі народно-

інструментального виконавства [42; 43; 44], Д. Кужелєва – проблематиці 

української баянної школи, національного академічного баянного 

виконавства та творчості [100; 101; 102] та робота В. Чабана «Білоруське 

баянне мистецтво: формування академічної виконавської школи» [251]. 

Звернемо увагу на стабільну наявність, єдність і взаємодію двох 

компонентів музично-мистецької школи – це виконавський та педагогічний. 

Перший – поєднує у єдиному комплексі спільні принципи підготовки в 

процесі роботи над програмою в цілому та специфічні закономірності 

інтерпретації окремих композицій у передконцертний період, пріоритети у 

царині репертуарної політики, інтенсивність і географічні межі концертів та 

гастролей, наявність і масштаби здобутків у виконавських конкурсах, рівень 

виконавської майстерності та визначних надбань композиторської творчості 

на національному й міжнародному рівнях. Другий включає наявність 

досягнень у сфері підготовки як виконавців-інтерпретаторів, так і педагогів, 

організацію найрізноманітніших форм мистецького життя, вдосконалення та 

розбудову фахово-освітньої системи, формування багажу методико-

педагогічних напрацювань, які стають константними в межах регіону з 

подальшим виходом на національний та міжнародний рівень. 

У діяльності провідних представників інструментальних шкіл ми 

бачимо, як правило, поєднання обох складових: напрацювання, сформовані 

на підставі власної виконавської практики із високими мистецькими 

здобутками, у процесі педагогічної діяльності засвоюються і примножуються 

представниками класу (для послідовників школи універсалізм самовияву 
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притаманний різною мірою). Згодом вони осмислюються та узагальнюються 

у методичних працях, репертуарних збірниках, музично-критичних та 

публіцистичних нарисах, наукових дослідженнях, надають поштовх для 

розвитку та виникнення й функціонування нових форм концертної та 

педагогічної практики. Диференціюючи поняття виконавської та педагогічної 

школи, Т. Баран у монографічній праці констатує значимість саме 

регіональних осередків: «Об’єднувальним фактором у становленні 

академічного професіоналізму стало формування дидактичних підходів у 

певному етнокультурному просторі та виокремлення ряду педагогічних та 

виконавських шкіл, роль яких є, без сумніву, визначальною для всіх 

еволюційних процесів – як технологічного, так і мистецького характеру» [6, 

с. 100]. 

Сучасне українське музикознавство дедалі докладніше розробляє 

дефініцію, термінологічний апарат, систему типологічних ознак та 

класифікацію виконавських шкіл. Саме визначення поняття, його змістове 

наповнення, ознаки, структура, коло функцій істотно відрізняються у працях 

різних дослідників, що свідчить про пошук і активне формування найбільш 

відповідного наукового апарату (категоріального, термінологічного, 

типологічного та ін.). Метою спеціального дисертаційного дослідження 

Ж. Дедусенко «Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції» 

(2002) [48] було створення типологічної моделі виконавської школи та 

апробація її евристичних можливостей на конкретному історичному 

матеріалі (у названій праці – регіональної піаністичної школи на прикладі 

Петербурзької консерваторії та авторської школи Теодора Лешетицького). 

Вводячи поняття «виконавська модель» як «єдиного інструменту пізнання, 

єдиної програми», яка фігурує як «напрацьована система нормативів, що 

містить як первинні компоненти … діяльності (постановка руки, рухові 

прийоми, посадка…), так і художні завдання (організація роботи над твором і 

концертне висловлювання)» [48, с. 6], авторка праці подає цілу низку 

визначень основного поняття. Зокрема, вона пропонує розглядати 
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виконавську школу як «тип діа-синхронічного колективу, реально чи 

віртуально існуючої спільності суб’єктів, члени якого об’єднані за двома 

ознаками: спільністю виконавської моделі; рольовими функціями вчителя та 

учня» [48, с. 8]. Поняття визначається також як: «виконавська модель, яка 

забезпечує осмисленість … дій і відтак є способом діяльності, її технологією, 

тобто школою» [48, с. 11], «складний структурований організм (система), в 

якому формується та вдосконалюється професіоналізм, як культурна 

традиція виконавської школи» [48, с. 14]. 

Виконавську школу як об’єкт музикознавства вивчала В. Сумарокова, 

трактуючи її через систему позицій, методів і методики, тобто через традиції 

виховання та навчання музичного професіоналізму через дидактичний 

пошук, акумулювання, розвиток або реформування академічних форм 

викладання, актуалізацію і підвищення якості підготовки майбутніх 

спеціалістів [225].  

Інші соціально-політичні умови сформувалися в другій половині ХХ 

століття й соціокультурні зміни стали могутнім імпульсом до розвитку та 

зростання кількості авторських шкіл, а водночас – до формування 

відповідних понять. Саме авторські школи визначали особливості 

педагогічного процесу, виконуючи низку важливих функцій, а саме: 

• поширення гуманістичних цінностей і пріоритетів особистісно 

орієнтованої педагогіки; 

• у порівнянні зі звичайним більш високий рівень виховання, що 

визначається взаємовідносинами співробітництва і партнерства всіх 

суб’єктів навчально-виховного процесу; 

• спрямованість на творче й професійне зростання, а також постійне 

стимулювання механізму, що сприяє трансформації існуючої 

педагогічної практики і розвитку інноваційного мислення, виконуючи 

при цьому роль «ключової школи»; 

• опредмечення вже самим фактом свого існування нового простору, 

який випереджає педагогічні традиції сучасності й виводить педагогів 
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зі школи в інші часові поля, створюючи основи для формування 

«школи майбутнього» [250, с. 28–29]. 

Достатньо нестабільним і не завжди точним залишається трактування 

поняття «авторської виконавської школи», насамперед через функціональні 

ознаки. Це свідчить про актуальність обраної проблематики та необхідність 

напрацювання і обґрунтування основних критеріїв поняття.  

У словнику С. Гончаренка (1997) явище «авторська школа» – 

визначається як: «оригінальна загальнопедагогічна, дидактична, методична 

чи виховна система, опрацьована з урахуванням надбань психології, 

педагогіки, вікової фізіології та інших наук, вітчизняного й зарубіжного 

досвіду, яка реалізується під керівництвом чи за участю її автора (авторів) 

принаймні в одному навчально-виховному закладі (наприклад, школа 

В. Сухомлинського, школа М. Гузика та ін.)» [30, с. 14–15]. 

Переконливе визначення поняття пропонує О. Юрченко, стверджуючи, 

що авторська школа «має на увазі існування конкретної особи з яскравими 

індивідуальними стильовими рисами, її попередників і послідовників. В 

даному випадку важлива саме особистісна передача виконавської 

майстерності, потужний творчий імпульс» [267, с. 113–122.]. За визначенням, 

наданим В. Сумароковою, авторська школа – феномен, в якому об’єднуються 

загальнонаціональні, історичні, культурні, регіональні традиції з 

індивідуальним, авторським началом [225, с. 186]. Досліджуючи поняття 

«школи», В. Заєць виокремлює поняття школи авторської [81, с. 72–74]. 

Відповідно до прояву цього індивідуального явища в педагогіці (як музичній, 

так і загальній) дедалі частіше і такі дослідники, як В. Сумарокова [225], 

А. Адамський [2] та інші оперують поняттям авторська школа.  

Розглядаючи сферу музичного виконавського мистецтва, слід 

відзначити, що здебільшого багатовекторність діяльності митців уособлює 

всі риси, притаманні сучасній моделі передової виконавської школи (сучасна 

виконавська школа – це багатоспектральне явище музичного мистецтва, яке 

концентрує в собі високий рівень професійної майстерності та здатність до 
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філософського теоретико-естетичного сприйняття навколишнього світу, його 

усвідомлення і на цій основі якісного видозмінення), і водночас, має свої 

індивідуально-якісні характеристики, що й характеризує її по суті як 

авторську [81]. 

Для визначення особливостей, параметрів, показників, векторів 

діяльності та спадкоємності регіональної інструментальної / виконавської 

школи та окремих авторських шкіл, як її складових, необхідно чітко 

позиціонувати понятійний апарат як основу базової концепції дослідження. 

На кожному з рівнів у різний спосіб реалізуються основні функції школи: 

пізнавальна, комунікативна та дидактична. Пізнавальна функція спрямована 

на підсумування й осмислення творчого, методичного, педагогічного, 

пізнавального, виховного досвіду через створення навчальної літератури, 

репертуарних збірників, самовияв через інтерпретаційну, композиторську та 

інші види творчої діяльності. Комунікативна та дидактична функції 

полягають у відборі та розбудові дидактично вивіреної системи передачі та 

засвоєння знань, співпраці педагога та учня на всіх етапах підготовки до 

концертного виконання, формуванні у цьому процесі творчої особистості 

молодого музиканта, вихованні емоційної, художньої, інтелектуальної, 

технічної та виразової складових, спрямованих на реалізацію процесу 

виконання. 

Відтак утворюється симетрична система: педагог-наставник, який 

пройшов стадію формування у лоні певної виконавської та навчальної 

традиції, творчо переосмисливши її, доповнивши власним практичним 

виконавським досвідом та навичками, набутими у процесі інших видів 

діяльності (організації, керівництва, участі в колективах, ініціювання 

концертного виконавства, наукової, методичної, публіцистичної, 

фольклористичної, композиторської діяльності), з одного боку, – та учень, 

для якого взірцем слугує мистецька позиція, методична система та 

виконавський приклад педагога, є визначальними його методи творчої та 

технічної роботи, які в подальшому проектуються на власний стиль творчої і 
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педагогічної діяльності, свідомо обраний соціальний статус та громадянську 

позицію, з іншого боку. 

Авторська школа в музичному мистецтві є феноменом інноваційної 

освітньої практики в умовах сучасності, яка базується на оригінальному 

концептуальному проекті в контексті загальноприйнятої традиції чи традиції 

національного або локального осередку. В її формуванні беруть участь як 

педагоги-методисти, так і виконавці-практики, й науковці-дослідники. 

Авторська школа передбачає наявність наставника-лідера, який скеровує 

роботу колективу, згуртованого навколо ідеї реалізації його світоглядної 

концепції. Колектив формується за участю його учнів та послідовників, 

спираючись на генеральні концептуальні засади та діяльність найяскравіших 

представників, демонструє їх самобутнє творче переосмислення, адаптацію в 

різних соціокультурних умовах, має пошуковий та експериментальний 

характер. В перебігу функціонування авторських шкіл реалізуються 

прогресивні ідеї, що в подальшому стають складовою регіональної чи 

національної традиції або стимулом для розвитку окремих напрямків. 

Різновиди авторських шкіл класифікуються за наступними критеріями: 

як комплексна система виховання музиканта, сформована діячем-

універсалом з багатовимірною перспективою практичної реалізації і стійкою 

високою результативністю; як освітньо-фаховий осередок, започаткований 

автором педагогіко-виконавського концепту, якому характерна 

спадкоємніcть різних напрямків діяльності вихованців та послідовників. 

Оскільки розгляд певної школи передбачає аналіз напрацювань 

педагогів-виконавців, чия діяльність реалізувалася в межах одного 

навчального закладу, слід враховувати, що власне вони уособлюють собою 

форму збереження складеної локальної, регіональної традиції педагогіки, 

виконавства, наукової та композиторської творчості. Динамічним елементом 

цієї системи, засобом збагачення закріпленої і сформованої традиції, 

спадковості, внеску, наступності постає яскраве авторське начало. Аналізу 

тут підлягає специфіка базиcної і дочірньої (за Ж. Дедусенко) моделей 
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об’єктів наслідування. Так, наприклад, аналізуючи авторську модель 

педагогічних принципів Т. Лешетицького як педагога по фортепіано у 

Петербурзькій консерваторії, дослідниця враховувала рівень засвоєння його 

учнями локальної традиції і напрацювань піаністичної педагогіки регіону, 

способи синтезування з індивідуальними здобутками педагога, рівень їх 

універсалізму й масштаби впливу.  

Таким чином, поняття авторської школи диференціюється як: 

• освітня установа певного рівня і спрямування, що базується на 

оригінальних індивідуальних авторських засадах і має автономну 

форму функціонування; 

• як унікальна одинична система педагогічних, творчих, виконавських 

(та інших) принципів і методів певного напрямку фахової освіти; 

• як багаторівневий комплекс роботи над прочитанням авторського 

тексту, що позначений неповторною своєрідністю установок і 

напрацювань наставника, що передаються учневі. 

Варто зауважити, що в основі різних аспектів діяльності школи, як 

гнучкої балансуючої системи взаємодії педагога і учня є діалектика 

константних та динамічних елементів: 

• вчитель, як носій та взірець комплексу музичного професіоналізму, та 

учень, що переймає, реалізує і творчо переосмислює цей комплекс 

крізь власні особливості; 

• певна амбівалентність стереотипів та новацій у контексті традиції (за 

Ю. Левадою); 

• школи навчального закладу як носія сформованої традиції, канону та 

школи окремого педагога, як чинника розвитку, збагачення, 

примноження традиції; 

• кінцевий результат навчання – концертне виконання, як співвіднесення 

виконавської інтерпретації (індивідуально-авторського начала) та 

віртуозності (як прояву особистості); 
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• взаємозв’язок і співвідношення педагогічної, дослідницької, 

виконавської і композиторської діяльності; 

• єдність і взаємозумовленість просвітництва і рівня фахової підготовки; 

• централізація фахової освіти (педагогіки, методики, наукової 

діяльності, виконавської і композиторської творчості) у провідному 

осередку і поширення його здобутків на різні освітні рівні та види 

діяльності, асиміляція у інші регіональні школи із збереженням 

комплексу ознак первинної моделі, охоплення концертною практикою 

нових національно-географічних теренів та соціальних груп; 

• виховання, формування установок творчої особистості та 

вдосконалення професійно-технічних навичок. 

На думку М. Кононової, «музично-виконавська школа є носієм високої 

традиції, а також тих механізмів, які забезпечують передачу традицій в усній 

формі або на практиці. Найвищим досягненням музично-виконавської 

школи, її здобуттям, кінцевим результатом і, водночас, носієм традиції є 

виконавець, котрий, реалізуючи традиції на практиці, створюючи 

виконавські моделі, формує у своїй творчості актуальні для того чи іншого 

історичного періоду виконавські еталони» [98, с. 50–51].  

Вокальна та інструментальна школи націлені на виконавство і містять в 

системі нормативів певні методико-теоретичні установки, свого роду 

узагальнені моделі підходу до голосу співака, чи володіння інструментом і 

виконуваного ним твору. Ці моделі мають, як і моделі-схеми, характер 

програмних маніфестів. Однак, вони є для представників даної школи 

загальновизнаними, що не суперечить їх індивідуалізованому трактуванню 

кожним педагогом і його вихованцями. У моделі виконавських нормативів 

фіксується комплекс завдань, «створюється цілісна програма дій музиканта-

виконавця, яка націлена на досягнення певного результату і поширюється на 

всі етапи (види) роботи над його досягненням (адаптаційний, репетиційний, 

демонстраційний)» [48, с. 6]. 



43 

У цьому зв’язку необхідно у ширшому масштабі зосередитись на 

вокальній та інструментальній підготовці, оскільки це важливий елемент для 

спроби дефініції дрогобицької вокально-педагогічної та інструментальної 

школи. Cутність виконавської моделі полягає не тільки в досягненні 

кінцевого результату – досконалого оволодіння голосом (інструментом) на 

еталонній основі, а й в тому, що вона постає як «предмет, що передається по 

“естафеті знань”, тобто передбачає індивідуальні для даної школи методики 

оволодіння цим еталоном і ієрархію відносин того, хто навчає і того, хто 

навчається» [48, с. 6]. Іншими словами, колективна сутність виконавської 

школи як сукупності знань і навичок щодо виконавського мистецтва 

«виявляє свої феноменологічні особливості тільки тоді, коли програма 

“лідера” (вчителя) – авангардна чи консервативна – приймається 

колективом» [48, с.  6]. 

Поняття «виконавська школа» контекстно, оскільки будь-яка 

виконавська школа функціонує в складній системі соціо-комунікації. Саме в 

цій системі «колективність» і «моделювання» як атрибути творчої 

виконавської школи немов оживають, стають реальністю творчого процесу. 

У цьому поняття школи зближується зі стилем, про який А. Лосєв говорить 

як про особливий тип художньої реальності: «Стиль діалектично необхідний 

і в ньому остання реальність художнього образу» [110, с. 512]. Якщо «школа» 

є «стиль» – композиторський, педагогічний, виконавський, а також 

слухацький, то вона виступає у цій якості в культурному просторі і 

проявляється в діахронії (послідовності) і синхронії (немов би у 

вертикальному «зрізі»). З огляду на це, виконавську школу слід розуміти як 

«тип діа-синхронічного колективу, реально чи віртуально існуючої 

спільності суб’єктів, члени якої об’єднані за двома ознаками: спільністю 

виконавської моделі; рольовими функціями вчителя і учня» [48, с. 6]. 

На формування стилю вокальної школи, яка розуміється в єдності 

зазначених ознак, впливають різноманітні фактори. Адже стиль в музиці – 

ієрархічна система, в якій утворюються своєрідні «сходи» рівні, за 
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В. Холоповою, – «сходи стильової ієрархії» [246, с. 222]. Визначальне 

значення для формування і функціонування виконавської школи мають у 

кінцевому підсумку всі «поверхи» системи музичного стилю, яка виділяє 

науковця від «верхнього» («стиль високий, середній, низький») до 

«нижнього» («стиль одного епохального твору») [246, с. 222]. 

Разом з тим, ієрархічність стилю в музиці умовна. В системі видів 

стилю, що розташовуються по «поверхах», діє критерій «від загального – до 

особливого і конкретного», тобто загальнонауковий метод дедукції. Стиль у 

мистецтві твориться художніми особистостями, про що сказано у відомій 

формулі Ж. Бюффона «Стиль – це людина». Тому для виконавської школи, 

якщо її розуміти як музично-стильову систему, вирішальне значення мають 

«стиль національної школи», «стилі творчих особистостей» [246, с. 222]. Це 

не означає, що інші рівні не впливають на формування школи як колективної 

педагогічно-виконавської парадигми. Для функціонування виконавської 

школи як системи необхідний облік і «жанрового стилю» (виконання музики 

різних жанрів), і «видових стилів» (мелодичного, гармонічного, 

поліфонічного тощо), не кажучи вже про «епохальні стилі» (бароко, 

класицизм, неостилістика та ін.) та стилі індивідуальної композиторської і 

виконавської творчості (вокальний стиль М. Глінки, М. Лисенка, 

Д. Шостаковича та ін., Ф. Шаляпіна, Б. Гмирі, І. Архипової та ін.). 

Відтак, стильова якість є «діалектично необхідною» (О. Лосєв) в 

розпізнаванні закономірностей і специфічних особливостей вокальної школи, 

яка в широкому сенсі також відноситься до стильових явищ: «стиль 

італійської вокальної школи», «стиль російської вокальної школи», «стиль 

української вокальної школи», «консерваторські» стилі вокальних шкіл – 

петербурзької, київської, львівської, харківської та ін. Та виконавська 

модель, що виділяється як ядро творчої школи, не є власне художньо-

творчою, а повинна мати міцний науково-методичний фундамент, 

зафіксований у різного роду матеріалах – книгах, методичних розробках, 

навчальних програмах, записах уроків провідних педагогів тощо. Через ці 
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матеріали здійснюється, по-перше, контакт вчителів і учнів, а по-друге, 

завдяки їх відкритості та загальнодоступності, принципи школи 

поширюються, вивчаються, школа набуває певного якісного статусу, має 

своїх прихильників і противників. Через поширення ідей цієї школи, а також 

інших шкіл, здійснюється взаємообмін інформацією, що сприяє включенню 

вокально-інструментальних шкіл країн, регіонів в загальний простір 

виконавської культури певної епохи або періоду. Таким способом 

здійснюється «укрупнення» парадигми тієї чи іншої виконавської школи, яка 

може набувати провідне значення в стильових системах більш масштабного 

рівня – національної або епохальної. 

Функціонування вокальної та інструментальної виконавських шкіл в 

культурному просторі передбачає наявність у них структурної тріади, в 

якості якої, за Ю. Лотманом [111, с. 487–506], виступають: культура знань, 

нормативи кодування і способи трансляції. Застосовуючи цю тріаду до 

виконавської школи, слід підкреслити значення виконавської моделі як 

«кодуючої» частини системи. «Код» забезпечує осмисленість виконавських 

дій і постає, таким чином, як «спосіб діяльності», «технологія, тобто школа» 

[48, с. 6].  

Підсумовуючи розглянуті концепції музично-виконавських шкіл, 

можна зробити висновок, що національна або регіональна виконавська школа 

– це територіальний конгломерат авторських виконавських шкіл, 

сформованих у загальному національно-культурному руслі. В зв’язку з цим, 

доцільно виділити основні критерії, що характеризують авторські 

виконавські школи. До таких можна віднести: 

• соціально-історичні умови існування авторської школи і її 

взаємозв’язок із загальними закономірностями музично-історичного 

розвитку; 

• філософська і музично-естетична платформи авторської творчості; 

• індивідуальна система використання засобів музичної виразності, 

спрямована на втілення ідейно-образного змісту крізь призму 
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суб’єктивного і у взаємодії з пануючими стильовими тенденціями 

епохи; 

• ступінь впливу національно-фольклорних традицій на процес 

інтонаційного інтонування музики в рамках регіональної авторської 

школи; 

• репертуарні уподобання авторської школи як чинник використання тих 

чи інших технічних прийомів і засобів художньої виразності; 

• зовнішні впливи на виконавську школу і становлення регіональної 

композиторської школи, які висувають перед виконавцями певні 

художньо-виконавські вимоги; 

• культуротворча функція авторської виконавської школи, яка 

ґрунтується на концертно-конкурсній діяльності засновника школи, 

його учнів і їх творчих здобутків; 

• вивчення науково-дослідної, педагогічної спадщини, іноді і 

композиторської, засновника виконавської школи та аспектів 

взаємозв’язку цих різновидів творчості. 

Отже, школа в контексті культури є одним із механізмів перетворення 

ідеальної світоглядної моделі «на систему нормативних технологій і 

оціночних критеріїв». Тому вона має здатність адаптації до нових умов 

існування. Нормативи набувають значення цінності. Школа є 

саморегулюючою системою, яка забезпечує внутрішню єдність специфічної 

форми діяльності – виконавства. 

Що стосується школи авторської, то така школа обов’язково повинна 

мати автора, який є лідером у втіленні ідеї, стабільні й стійкі результати, а 

головне – синтез світоглядної концепції (напр., антропософської ідеї чи 

концепції справедливих співтовариств) з технологічним супроводом. Цьому 

сприяє новизна і значущість концепції, що реалізується, і, безперечно, 

харизматична особистість творця школи. Базуючись на думці одного з 

дослідників виконавської школи [88, с. 99–100], можна обґрунтувати успішне 
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функціонування такого явища культури, як «виконавська школа», наведеною 

системою позицій.  

1. Наявність лідера. Створення виконавської і педагогічної школи – 

виховання послідовників свого методу – виконавців та педагогів, визначення 

напрямів її подальшого розвитку.  

2. Історико-географічний та часовий чинники і метод запозичення.  

3. Стан наукового обґрунтування. Мистецьке явище можна визначити 

поняттям «школа», якщо його діяльність підкріплена певними публікаціями. 

4. Рівень результативності. Школа формує у своєму розвитку 

продовжувачів традицій у виконавській та педагогічній сферах у системі 

«вчитель-учень».  

Виконавська модель, пропонована до вивчення вокальною й 

інструментальною школою, структурує знання про вокальне й 

інструментальне мистецтво, немов би запам’ятовує їх, з часом формує в 

«готові взірці», завдяки чому може відбуватися трансляція не лише 

виконавського досвіду, а й досвіду школи. Трансляція означає передачу 

цього досвіду по естафеті поколінь, де основним каналом є система «вчитель 

– учень». Структурованість школи як творчої майстерності є доказом її 

«культурного статусу», оскільки семіотична структурна тріада «знання, код, 

трансляція» відбивається в ній, як в дзеркалі [48, с. 6]. 

Суть діяльності педагога як представника вокальної (інструментальної) 

школи передбачає визначальним у навчанні учня технології майстерності. 

Цінність та істинність цього розкривається в осмисленості дій, у доказі 

«правильності» обраних педагогом методів і рекомендацій, які сприймаються 

і творчо реалізуються учнем. Стабільність структури школи, що 

забезпечується через культурогенез, поєднується з чинниками динаміки – 

«новими обставинами», в яких здійснюється виконавська діяльність і які 

«забезпечують змінність програм при стабільності структури школи як 

феномена» [48, с. 6].  
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1.2 Дрогобицька музична школа: дефініція поняття 

та основні вектори діяльності 

 

Значення Дрогобицької музичної школи в контексті національної 

музичної культури України позиціонує наявність комплексу специфічних 

параметрів даної мистецької традиції в межах окремого регіону. Її 

обумовлює наявність і співвідношення і спадкоємне тяжіння яскравих 

виконавських шкіл (львівської та харківської) в роботі фахових навчальних 

закладів, результативність методико-педагогічної та гастрольно-концертної 

діяльності, національного та міжнародного конкурсно-фестивального 

представництва, науково-дослідна робота та композиторська творчість. 

Центром, де зосереджено діяльність школи, є Інститут музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Щодо нашого дослідження, то у цей сфері відомі праці представників 

вокальної (Л. Мартинів [117], І. Околович [157]) та баянної школи 

(А. Боженський [15], І. Фрайт [241]); хорового руху (І. Бермес [7]); 

колективного музикування на народних інструментах (В. Шафета [256, 257 

258]); значення науково-мистецьких проектів (Р. Кундис [106]) та конкурсів 

(М. Давидов [39; 40; 41], А. Душний [54; 62]); внеску певних підрозділів 

інституції у сферу академічної школи гри на народних інструментах 

(А. Душний та Б. Пиц [67]); довідниково-популярні видання [51; 93; 94; 38]. 

Переконливими аргументами на користь функціонування Дрогобицької 

музичної школи на прикладі ІММ є прагнення передачі авторських 

концепцій у трьох аспектах: 

1. наявність спадкоємності педагогічних та виконавських принципів у 

декількох поколіннях педагогів-наставників; 

2. розгортанні позицій школи в глибину (триєдність педагогічних 

ланок: школа – коледж – ЗВО); 
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3. розвитку установчих засад школи у ширину (діяльність учнів 

послідовників у містах і селах краю, їх концертування та викладання поза 

регіоном на теренах України й за кордоном). 

Отже, ці положення підтверджує наявність низки певних авторських 

шкіл, їх спадкоємність, узагальнення досвіду провідних постатей 

Дрогобицької школи, які заклали підвалини системи педагогічних принципів 

та засад формування виконавця, педагога, композитора, вченого й музичного 

діяча, дослідження провідних аспектів творчої реалізації яскравих 

представників, педагогів-новаторів, які навчають мистецтву молоде 

покоління саме на сучасному етапі, із використанням новітніх методик, 

широкого репертуару та можливостей сучасних технологій. 

Результативність методичних положень школи підтверджено 

численними успіхами виконавців, що пройшли стадію формування 

виконавського досвіду під керівництвом наставників – представників даної 

школи - на конкурсах різних рівнів. Авторитетність суспільно-громадянської, 

етичної, мистецької позицій засвідчує спадкоємність активності вихованців 

школи у пріоритетних видах творчої, виконавської, наукової, краєзнавчої 

діяльності, їх залучення до широкої галузі напрямків самореалізації, 

дотичних до фахової освіти та практичного виконавського досвіду, 

спрямованих на просвітництво, безперервне навчання, спадкоємність у 

передачі традиції фахових засад. 

Вивчення Дрогобицької школи як окремого мистецького явища зі 

специфічними установками, творчою традицією, напрямками реалізації і 

яскравими здобутками на сьогодні має потужну базу емпіричних і 

теоретичних напрацювань. Так, її основу становлять матеріали низки 

конференцій приурочених певним етапам, напрямкам, здобуткам школи та 

діяльності окремих яскравих персоналій («Львівська баянна школа та її 

видатні представники», «Українські композитори дітям», «Народно-

інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть», «Творчість для 

народних інструментів композиторів України та зарубіжжя», «Академічне 
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народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини», 

«Музична освіта України – проблеми теорії, методики, практики», «Музичне 

мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика»), узагальнюючі праці з 

історії української школи народно-інструментального мистецтва, довідники 

А. Душного та Б. Пица, Л. Філоненка, О. Німилович, У. Молчко, публікації 

І. Бермес, А. Боженського, А. Душного, Р. Кундиса, І. Куртого, Л. Мартиніва, 

І. Околовича, А. Олексюка, Ю. Ісевича, Б. Пица, Г. Савчин, І. Собіля, 

В. Суворова, І. Фрайта, Ю. Чумака, В. Шафети та ін. 

Відтак, структуризація школи за етнічно-територіальним принципом 

відбувається на національному, регіональному (периферійному, локальному), 

авторському (індивідуально-педагогічному) рівнях. На кожному з рівнів у 

різний спосіб реалізуються функції школи: пізнавальна, комунікативна та 

дидактична. Пізнавальна функція спрямована на підсумування й осмислення 

творчого, методичного, педагогічного, виховного досвіду через створення 

навчальної літератури, репертуарних збірників, самовияв через 

інтерпретацію і композицію та інші види творчої діяльності. Комунікативна 

та дидактична функції полягають у відборі та розбудові дидактично 

вивіреної системи передачі та засвоєння знань, співпраці педагога та учня на 

кожному етапі підготовки концертних виконань, формуванні у цьому процесі 

творчої особистості молодого музиканта, вихованні емоційної, художньої, 

інтелектуальної, технічної та виразової складових виконання.  

Отже, утворюється симетрична система: педагог-наставник, який 

пройшов стадію формування у лоні певної виконавської та навчальної 

традиції, творчо переосмисливши її, доповнивши власним практичним 

виконавським досвідом та навичками, набутими у процесі інших видів 

діяльності (організації, керівництва, участі в колективах, ініціювання 

концертного виконавства, наукової, методичної, публіцистичної 

фольклористичної, композиторської діяльності), з одного боку, – та учень, 

для якого взірцем слугує мистецька позиція, методична система та 

виконавський приклад педагога, є визначальними його методи творчої та 
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технічної роботи, що згодом проектуються на власний стиль мистецької і 

педагогічної діяльності, свідомо обраний соціальний статус та громадянську 

позицію, – з іншого.  

Цікаво відзначити, що в основі різних аспектів діяльності школи, як 

гнучкої збалансованої системи взаємодії викладача і учня, є діалектика 

константних та динамічних елементів: 

• викладач, як носій та взірець комплексу музичного професіоналізму, та 

учень, що переймає, реалізує і творчо переосмислює цей комплекс 

крізь власну особистість; 

• певна амбівалентність стереотипу та новацій у контексті традиції (за 

Ю. Левадою); 

• школи навчального закладу, як носія сформованої традиції, канону, та 

школи окремого викладача, як чинника розвитку, збагачення, 

примноження традиції; 

• кінцевий результат навчання – концертне виконання, як 

співвідношення виконавської інтерпретації (індивідуально-авторського 

начала) та віртуозності (як прояву особистості);  

• співставлення музичного професіоналізму та виконавської творчості; 

• взаємозв’язок педагогічної, дослідницької та виконавської і 

композиторської діяльності; 

• єдність і взаємозумовленість просвітництва та рівня професійної 

підготовки; 

• централізація фахової освіти (педагогіки, методики, наукової 

діяльності, виконавської і композиторської творчості) у провідному 

осередку і поширення його здобутків на різні освітні рівні та види 

діяльності, асиміляція у інші регіональні школи зі збереженням 

комплексу ознак первинної моделі, охоплення концертною практикою 

нових національно-географічних теренів та соціальних груп цільової 

аудиторії; 
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• виховання й формування установок творчої особистості та 

вдосконалення професійно-технічних навичок. 

Особливістю регіональної школи є її проміжне положення між 

явищами загальнонаціонального масштабу і вузько локальними сферами 

реалізації з налагодженою системою двосторонніх взаємозв’язків. 

Формування регіональної школи тісно пов’язане з основними фаховими 

осередками країни. Так, біля витоків формування фахового професіоналізму, 

закладання методико-педагогічних принципів та виконавської традиції були 

вихованці класу М. Копніна – основоположника традицій академічного 

вокалу у Дрогобичі; Я. Сорокера, який започаткував скрипкове виконавство 

на музично-педагогічному факультеті; Е. Мантулєва, який своєю 

педагогічною, виконавською, композиторською та науковою діяльністю 

закладав основи розвитку баянно-акордеонного мистецтва Дрогобицької 

школи.  

Зворотній зв’язок реалізується через успіхи представників 

регіональних шкіл на міжнародних конкурсах, їх концертно-гастрольну 

практику, реалізацію аудіо записів, які засвідчують зрілість і перспективність 

методико-педагогічних принципів національної школи в цілому, сприяють 

популяризації творів забутих чи заборонених у радянську добу композиторів, 

українського оригінального репертуару та перекладень на світових теренах. 

Визначні випускники поповнюють склад провідних виконавців вітчизняних і 

зарубіжних оперних і концертних сцен, професійних вокально-

інструментальних колективів (Р. Герилів, Я. Дзендзерович, С. Магера, 

М. Мазур, М. Корнутяк, Н. Криськів, В. Паньків, Г. Смолій, Н. Тацишин, 

М. Шуневич, В. Янковський), педагогічний склад провідних навчальних 

закладів України (А. Боженський, С. Кишакевич, Р. Кундис, І. Кушплер, 

С. Магера, В. Салій, Р. Стахнів, Г. Стець, В. Шафета), тим самим втілюючи 

засвоєні і творчо переосмислені засади фахової освіти і виховання у нових 

моделях творчої традиції, які забезпечують розвиток фахових мистецьких та 

дидактичних принципів регіону. 
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В той самий час актуальність напрацювань регіональної школи виявляє 

себе в підготовці різнобічних у своїй діяльності висококваліфікованих 

педагогів, для навчальних закладів середнього та початкового рівнів. Це 

створює належні передумови для забезпечення спадкоємності методико-

виконавських принципів на рівні всіх ланок освітньої системи, де вихованці 

проявляють себе як солісти та ансамблісти, організатори та керівники 

виконавських колективів, творці навчального та концертного репертуару.  

Навіть побіжний перелік основних спрямувань багатопланової системи, 

створеної діяльністю представників музично-педагогічної школи навчально-

наукового інституту музичного мистецтва ДДПУ імені І. Франка, 

переконливо засвідчує неповторність, оригінальність і прогресивність 

реалізації особистості в контексті традицій, їх вагу і перспективність у 

напрямках роботи над реалізацією потенціалу виконавської майстерності, яка 

отримала міжнародне визнання, внесок у розробку новітніх наукових та 

методичних напрацювань, репертуарну базу навчального й концертного 

(перекладення, аранжування, інструментування) та оригінального доробку, 

спадкоємність традицій авторської школи у діяльності її вихідців, як на 

батьківщині, так і за кордоном. 

Таким чином, Дрогобицька музична школа є сформованою 

регіональною школою, що відрізняється вагомістю внеску в розвиток 

українського академічного мистецтва, наявністю розроблених, осмислених у 

струнку методичну систему і сформульованих у численних публікаціях 

теоретико-методичних напрацювань, які отримали загальнонаціональне 

значення. Результативність методичних положень школи підтверджена 

численними успіхами її виконавців, що пройшли стадію формування 

виконавського досвіду під керівництвом наставників – представників школи, 

на різного рівню конкурсах і концертної діяльності. Авторитетність 

суспільно-громадянської, етичної, мистецької позиції засвідчує 

спадкоємність активності вихованців школи у пріоритетних видах творчої, 

виконавської, наукової, краєзнавчої діяльності, їх залучення до широкої 
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сфери напрямків самореалізації, дотичних до фахової освіти та практичного 

виконавського досвіду, спрямованих на просвітництво, навчання, 

спадкоємність у передачі традиції фахових засад.  

Висновки до розділу 1. 

1. Отже, школа в контексті культури постає одним із механізмів 

перетворення ідеальної світоглядної моделі «на систему нормативних 

технологій і оціночних критеріїв». Тому вона має здатність адаптації до 

нових умов існування. Школу розглядають як особливий тип комунікації, що 

здійснюється завдяки двоєдиному процесу, який включає в себе і творчість, і 

навчання. Колективний характер школи не означає нівелювання ролі творчої 

індивідуальності. Разом із тим, школа в мистецтві завжди представляє собою 

своєрідну творчо-педагогічну і творчо-наукову парадигми. 

У феномені музичної школи важливо зосередити увагу на єдності і 

взаємодії двох компонентів – виконавському та педагогічному. Перший – 

поєднує у єдиному комплексі спільні принципи підготовки в процесі роботи 

над програмою в цілому та специфічні закономірності інтерпретації окремих 

композицій у передконцертний період, пріоритети у царині репертуарної 

політики, інтенсивність і географічні межі концертування й гастролювання, 

наявність і масштаби здобутків у виконавських конкурсах, рівень 

виконавської майстерності та визначних надбань композиторської творчості 

на національному й міжнародному рівнях. Другий включає наявність 

досягнень у сфері підготовки як виконавців-інтерпретаторів, так і педагогів, 

організацію найрізноманітніших форм мистецького життя, вдосконалення та 

розбудову фахово-освітньої системи, формування багажу методико-

педагогічних напрацювань, які стають константними в межах регіону з 

подальшим виходом на національний та міжнародний рівень. Сучасна 

виконавська школа – це багатоспектральне явище музичного мистецтва, яке 

концентрує в собі високий рівень професійної майстерності та здатність до 

філософського теоретико-естетичного сприйняття навколишнього світу, його 
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усвідомлення і на цій основі якісного видозмінення. Водночас вона має свої 

індивідуально-якісні характеристики, що й визначає її по суті як авторську. 

2. Вивчення Дрогобицької школи на прикладі Інституту музичного 

мистецтва ДДПУ ім. І. Франка як окремного мистецького явища зі 

специфічними установками, творчою традицією, напрямками реалізації і 

яскравими здобутками на сьогоднішній день має потужну базу емпіричних 

напрацювань. Так, її основу становлять праці, довідники та матеріали низки 

конференцій приурочених певним етапам, напрямкам, здобуткам школи та 

діяльності окремих яскравих персоналій, зокрема А. Душного, Р. Кундиса, 

І. Куртого, Е. Мантулєва, У. Молчко, О. Німилович, Б. Пица, Л. Філоненка, 

І. Фрайта, Ю. Чумака, В. Шафети та ін. 

Відтак, структуризація школи відбувається на рівнях національної, 

регіональної (периферійної, локальної), авторської (індивідуально-

педагогічної). На кожному з рівнів у різний спосіб реалізуються функції 

школи: пізнавальна, комунікативна та дидактична. Пізнавальна функція 

спрямована на підсумок й осмислення творчого, методичного, педагогічного, 

пізнавального, виховного досвіду через створення навчальної літератури, 

репертуарних збірників, самовияв через інтерпретацію і композицію та інші 

види творчої діяльності. Комунікативна та дидактична функції полягають у 

відборі та розбудові дидактично вивіреної системи передачі та засвоєння 

знань, співпраці викладача та учня над етапами підготовки концертних 

виконань, формуванні у цьому процесі творчої особистості молодого 

музиканта, вихованні емоційності, художньості, інтелектуальності, 

технічності та виразності виконання.  

Саме тому утворюється симетрична система: педагог-наставник, який 

пройшов стадію формування у лоні певної виконавської та навчальної 

традиції, творчо переосмисливши її, доповнивши власним практичним 

досвідом та навичками, набутими у процесі інших видів діяльності 

(організації, керівництва, участі в колективах, ініціювання концертного 

виконавства, наукової, методичної, публіцистичної фольклористичної, 
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композиторської діяльності), та учень, взірцем для якого слугує мистецька 

позиція, методична система та виконавський приклад педагога, що 

визначають його методи творчої та технічної роботи, які в подальшому 

проектуються на власний стиль творчої та педагогічної діяльності, свідомо 

обраний соціальний статус та громадянську позицію.  

Підсумовуючи розглянуті вище концепції, можна зробити висновок, 

що національна або регіональна виконавська школа – це територіальний 

конгломерат авторських виконавських шкіл, сформованих в загальному 

національно-культурному руслі. Суть діяльності викладача як представника 

школи полягає, в першу чергу, в навчанні учня технології майстерності. 

Цінність і істинність цього навчання розкривається в осмисленості дій, в 

доказі «правильності» обраних методів і рекомендацій, які сприймаються і 

творчо реалізуються учнем. Стабільність структури школи поєднується з 

факторами динаміки – новими обставинами, в яких здійснюється 

виконавська діяльність і які забезпечують змінність програм при стабільності 

структури школи як феномена. 

Загальнотеоретичні установки визначають методику дослідницької 

роботи, присвячену певному виконавському аспекту Дрогобицької школи на 

прикладі Інституту музичного мистецтва ДДПУ імені І. Франка, котра в 

процесі свого формування пройшла ті ж етапи, що і інші виконавські – 

інструментальні та вокальні, а також диригентські школи.  

В контексті проаналізованого матеріалу, було окреслено пріоритети 

діяльності Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка як ключової 

інституції дрогобицької музичної школи у світлі історії та традицій. У стінах 

даного закладу здобували освіту майбутні науковці, педагоги, виконавці, 

композитори, які в соціумі сьогодення відіграють важливу роль у підготовці 

молодих фахових музикантів.  

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[211; 217]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФЕНОМЕН ДРОГОБИЦЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 

В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

На зламі ХХ–ХХІ століть в Україні потужним осередком популяризації 

вокального, інструментального та хорового мистецтва й науки виступає 

Дрогобич. Здобутки музичного мистецтва, напрацьовані представниками 

регіону обумовлюють його розуміння як школи, а відтак, трактування 

Дрогобицької музичної школи як певного самостійного явища. Взявши за 

основу низку досліджень різновекторних визначень «школи» та їх 

ідентифікації з-поміж музикознавчих, педагогічних, виконавських, 

регіональних, авторських, наукових трактувань [81; 104; 67; 237], у нашому 

дослідженні окреслена сутність поняття на тому чи іншому векторі 

дослідницького феномену. У загальному контексті національного мистецько-

культурного надбання школи, із притаманними цьому поняттю традиціями та 

послідовністю, вирізняється саме Дрогобицька музична школа, 

започаткована на базі Університету імені Івана Франка.  

За історичними відомостями музично-педагогічний факультет (нині – 

Навчально-науковий інститут музичного мистецтва) засновано згідно наказу 

Міністерства освіти УРСР № 137 від 7 липня 1962 року із метою підготовки 

вчителів музики загальноосвітніх шкіл та викладачів музичних дисциплін 

педагогічних училищ. На ньому діяли вечірня (1962–1964), денна та заочна 

форми навчання (від 1964 року). Викладання виконавських інструментальних 

дисциплін в цьому навчальному закладі мало підпорядкований характер, 

натомість цінною складовою його діяльності у сфері професійної підготовки 

музикантів була наукова робота в аспекті хорового виконавства, музичної 

україніки та спеціальнопедагогічних проблем.  

Еволюція, кристалізація структури закладу та виокремлення провідних 

напрямків педагогічної та музикознавчої дослідницької роботи пов’язані з 

діяльністю низки високопрофесійних науковців та виконавців-практиків. З 
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педагогічного складу відділення музичного виховання при Станіславівській 

учительській семінарії до складу фахівців як викладач кафедри музики і 

співів був запрошений В. Якуб’як. На той час митець був відомий як 

досконалий знавець гуцульського фольклору, автор музики до драми 

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», низки хорів, солоспівів, обробок 

народних пісень, камерно-інструментальних композицій, естрадних 

мініатюр, творів для дітей. Наказом по Міністерству освіти УРСР від 

1 лютого 1960 р. № 19 у ДДПІ було затверджено Кафедру музики і співів (як 

самостійну структуру серед 11 кафедр закладу). Вона виникла завдяки 

цілеспрямованим зусиллям музиканта і організатора А. Рябчуна1 з метою 

підвищення фахового рівня підготовки педагогів до викладання музичних 

дисциплін у загальноосвітній школі (на філологічному факультеті та на 

факультеті підготовки вчителів). Він же виступив ініціатором створення 

музично-педагогічного факультету, а після виокремлення в складі 

факультету кафедри «Методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування» у 1966 році, очолював її діяльність до вересня 1972 року.  

До педагогічного складу вищеназваної кафедри входили старші 

викладачі Є. Їжак, С. Стельмащук, викладачі та асистенти О. Аврамчук, 

М. Бакаєв, С. Дубицька, І. Івашкевич, В. Їжак, Л. Коцан, С. Масний, 

В. Орлюк, Н. Пономаренко, М. Розпутько, Ю. Сеньо, Л. Слабковська, 

Т. Снігоренко, Е. Стахів, Л. Тучинська, С. Шологон. Серед спеціалістів, які в 

подальшому закладали підвалини музично-педагогічної освіти, були: 

О. Аврамчук, В. Базилько, М. Бакаєв, І. Івашкевич, К. Іщенко, Є. Їжак, 

В. Їжак, А. Карцуб, І. Копейко, М. Копнін, І. Корпало, А. Ларіонова, 

С. Масний, М. Матвійчук, А. Олексюк, В. Орлюк, П. Погорецький, 

Н. Пономаренко, У. Ратальська, Ю. Сеньо, Е. Стахів, В. Степанова, 

С. Сурікова, Л. Тучинська, О. Трунко (Шевчук), І. Фільварків, О. Ярко та ін. 

[118, с. 133]. 

У 1963–1964 н. р. на кафедрі налічувалось 30 викладачів. Від 23 грудня 

1964 року В. Якуб’як був призначений в. о. декана музично-педагогічного 
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факультету, 20 жовтня цього ж року він стає керівником секції музично-

теоретичних предметів, а із 1 вересня 1965 року – деканом музично-

педагогічного факультету та факультету підготовки вчителів початкових 

класів, який очолював у період 1965–1968 років. Водночас за сумісництвом 

В. Якуб’як працював у Дрогобицькому музичному училищі. До 

педагогічного складу у тому навчальному році долучилися Л. Коцан, 

Е. Мантулєв, С. Торічна на низка інших фахівців. Тоді ж на музично-

педагогічному факультеті було створене методичне об’єднання викладачів 

народних інструментів, яке очолив майбутній корифей закладу Е. Мантулєв 

(1965–2004)2 [233, с. 116–123]. У 1965 році В. Їжаком закладаються 

підвалини Народної хорової капели «Gaudeamus» ДДПІ ім. І. Франка, 

керівництво якої у різні роки очолювали З. Антонішак (1968–1979), Г. Голик 

(1979–1980); С. Дацюк (з 1980 – до сьогодні).  

В листопаді 1966 року «Кафедру музики і співів» було розділено на дві 

підструктури: «Кафедру теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах» та «Кафедру методики музичного виховання, співів та 

хорового диригування». Ця структура залишалася актуальною до 2001 року.  

Педагогічний і мистецький досвід та авторитет привели на посаду 

декана музично-педагогічного факультету ДДПІ імені Івана Франка Лева 

Коцана (перебував від 1968 року до грудня 1976 року). Як декан, Л. Коцан 

прагнув продовжити національну лінію у мистецько-культурній діяльності 

підрозділу навчального закладу, започатковану В. Якуб’яком, і розвинуту і 

збагачену деканами наступних поколінь – К. Сятецьким та С. Дацюком (від 

1987). Він зумів згуртувати навколо себе найкращих фахівців: «Степан 

Стельмащук, Семен Масний, Василь Якуб’як, Остап Ярка, Олександр 

Аврамчук, Орест Яцків, Зенон Антонішак, Роман Сов’як, Ярослав Кулешко, 

Святослав Процик, Орест Ліщинський та інші. Таким чином, факультет, який 

до 1968 року мав виразні риси русифікованості та псевдоінтернаціоналізації, 

протягом восьми років керування Лева Глібовича непомітно 

трансформувався у бік українства» [105].  
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На посаді декана Л. Коцана замінив К. Сятецький3, а із 1987 року декан 

(сьогодні – директор інституту) – С. Дацюк4. Багатовекторність мистецького 

вишкілу закладу засвідчує професорсько-викладацький склад Інституту 

музичного мистецтва, який цілеспрямовано налаштований на якісну 

підготовку студентів у класах вокалу, гри на музичних інструментах, 

хорового диригування.  

Нині діяльність інституції зосереджено на трьох кафедрах: кафедра 

методики музичного виховання та диригування (завідувач – доктор 

мистецтвознавства, професор Ірина Бермес); кафедра народних музичних 

інструментів та вокалу (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент 

Андрій Душний); кафедра музикознавства та фортепіано (завідувач – 

кандидат педагогічних наук, доцент Людомир Філоненко). 

До 1989 року підготовка та випуск фахівців на денному і заочному 

відділеннях здійснювалася за однопрофільною спеціальністю «Музика». З 

1989 року розпочато підготовку з двопрофільних спеціальностей – «Музика 

та методика виховної роботи», з 1990 року – «Музика та українознавство», з 

2002 року – «Музика. Спеціалізація: художня культура». З 2005 року – 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Музика». З 2007 року здійснюється 

набір студентів за напрямом підготовки / спеціальністю «Музичне 

мистецтво», з 2016 по 2019 роки – «Середня освіта (Музичне мистецтво) та 

художня культура». Зараз студентів готують за напрямом підготовки 

«Середня освіта (Музичне мистецтво)». В Інституті проводиться підготовка 

фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр», «Магістр». Діє 

денна, вечірня та заочна аспірантура зі спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво».  

Активна увага зосереджена на організації щорічних науково-

практичних конференцій, семінарів та творчих змагань: регіональний 

конкурс молодих вокалістів імені Миколи Копніна, Міжнародний «Perpetuum 

mobile» та Всеукраїнський Відкритий «Візерунки Прикарпаття» конкурси 
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баяністів-акордеоністів, хоровий конкурс імені Северина Сапруна, фестиваль 

дитячої пісні «Ми діти твої, Україно», концерти «Шкільної філармонії». 

 

2.1 Вокальна школа Інституту музичного мистецтва:  

минуле та сучасність 

 

Засновником дрогобицької вокальної школи (академічного співу) 

вважається Микола Якович Копнін – відомий педагог-вокаліст. Серед його 

учнів: народні артисти України Богдан Базиликут, Ігор Кушплер, Іван 

Мацялко, Марія Шалайкевич, Мар’ян Шуневич; заслужений діяч мистецтв 

Олег Цигилик; заслужений працівник освіти України Корнель Сятецький; 

заслужені працівники культури України Степан Дацюк, Богдан Щурик, а 

також низка співаків, серед яких Галина Баб’як, Микола Багрій, Ірина 

Василюк, Григорій Вільховий, Ігор Возний, Роман Зарицький, Клавдія 

Ковшевацька, Марія Лев, Степан Тимчишак, Галина Цимбала, Валентин 

Чубріков. 

Сам М. Копнін навчався у харківського професора П. Голубєва й 

вдосконалював свою вокальну майстерність у відомого італійського 

педагога-вокаліста Карло Баррера. Протягом усього свого життя він завжди з 

великою вдячністю згадував цього видатного співака-педагога, який навчив 

його мистецтву «витонченого співу» – bel canto.  

У передвоєнні роки, М. Копнін – соліст Харківського та Київського 

оперних театрів. Його творчий доробок на оперній сцені налічує понад 40 (!) 

оперних партій5, які сприяли виконавському вдосконаленню його як 

вокаліста та актора, із особливим тембром, вокальною харизмою й 

витонченістю естетики співу. У повоєнні роки сім’я М. Копніна переїжджає 

до Дрогобича. До 1959 року митець працює солістом Дрогобицької 

філармонії, часто виступаючи в дуеті з С. Ільїним. Паралельно розпочинає 

педагогічну діяльність із солістами філармонії, а з часом – його запрошують 
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викладати постановку голосу на кафедру музики і співу Дрогобицького 

педагогічного інституту імені І. Франка (ДПІ імені І. Франка).  

У 1959–1963 роках М. Копнін працює викладачем вокалу ДПІ 

імені І. Франка, а також у вокальній студії при міському Будинку вчителя, 

яку відкрили на початку 1960-х років за ініціативи групи молодих співаків-

ентузіастів на чолі з Богданом Базиликутом (згодом – народним артистом 

України, професором). Тут педагогічний талант Миколи Копніна розкрився 

особливо яскраво. Протягом 15 років роботи вокальної студії маестро Копнін 

щедро передавав професійні знання своїм учням Б. Базиликуту, М. Гірняк, 

І. Возному, С. Дацюку, Б. Куреку, І. Кушплеру, І. Мацялку, М. Саноцькому, 

К. Сятецькому, О. Цигилику, М. Шалайкевич, М. Шуневичу, Б. Щурику та 

ін., які стали професійними співаками, хормейстерами. 

Студійці, поряд з виконанням масових авторських та народних пісень, 

розвивали та вдосконалювали свій голос у роботі над класичним оперним та 

камерним репертуаром. Так, Б. Базиликут (у майбутньому соліст Львівського 

театру опери та балету) працював над окремими партіями Ленського 

(«Євгеній Онєгін» П. Чайковського), Герцога («Ріголетто» Дж. Верді), 

Пінкертона («Чіо–Чіо–Сан» Дж. Пуччіні). Співак пригадує: «М. Копнін – 

людина великої душі та порядності, видатний майстер вокалу, … співав з 

видатними майстрами української опери Ю. Кипоренко-Даманським, 

О. Петрусенко, З. Гайдай, М. Литвиненко-Вольгемут, Б. Гмирею, 

І. Паторжинським, М. Гришком, В. Гужовою та ін., отримуючи такі ж самі 

схвальні рецензії як і вони. М. Копнін першим навчив мене науково 

підходити до вокальної справи, ознайомив з методичною літературою, 

навчив правильно її використовувати, що мені потім дуже допомагало як у 

виконавстві, так і в педагогічній діяльності» [284]. 

Особливе місце відводилось інтонації, яка в заняттях студійців служила 

індикатором правильного звучання і визначала рівень майстерності кожного 

співака. На заняттях ретельне місце займала робота над правильним 

диханням, яке мало бути змішаним (нижньо-реберне, діафрагмальне). Для 
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відчуття опускання діафрагми дуже часто проводились вправи на дихання 

без участі голосових зв’язок. Такі вправи регулювали правильний акт 

дихання, виробляли вокальну компресію, від якої залежить динаміка звуку, 

призвичаювали співати виключно «на опорі» діафрагми і, нарешті, давали 

можливість проконтролювати у всіх стадіях цей найважливіший і 

вирішальний акт процесу звукоутворення. Мистецтвом правильного дихання 

«на опорі», педагог володів досконало і вищою мірою майстерно. Маестро 

прагнув, як досвідчений оперний співак «прищепити своїм учням звучання, 

яке могло би пронестись через оркестр, заповнило б звуком будь-яку 

аудиторію, звучання багате на художньо-обертонове забарвлення» [284]. 

М. Копнін намагався донести учням свідоме розуміння надзвичайно 

складних фізіологічних процесів звукоутворення, науково обґрунтованих 

принципів вокальної майстерності, пам’ятаючи, що людський голос – при 

вмілому підході до нього – найкращий за виразовістю музичний інструмент. 

Автори ґрунтовної публікації «Mykola Kopnin’s vocal and pedagogical school» 

[284] провели доволі вагоме дослідження, здійснивши низку інтерв’ю з 

учнями та колегами педагога, на основі яких вивели формулу секрету успіху 

його педагогічної майстерності: «Перш за все – в умінні “витягнути” звук, 

особливо у початкуючих співаків, в умінні “загострити”, “звузити”, 

“сконцентрувати”, “приблизити” його так, щоб в ньому з’явився “метал” – 

польотність, легкість» [284, с. 452]. Варто зазначити, що вокально-

викладацька діяльність М. Копніна в Дрогобичі була надзвичайно плідною і 

яскравою. Завдяки потужному творчому потенціалу ним було виховано не 

лише гроно професійних співаків, а й на регіональному рівні прищепити смак 

до високохудожнього академічного співу, який його послідовники 

розвивають і сьогодні, як у жанрі сольного, так і хорового співу. 

Одним із найвідоміших продовжувачів вокальних традицій, і, зокрема, 

«школи» М. Копніна є Корнель Сятецький6 [117]. Митець навчався співу у 

вчителя понад 15 років, що дало йому змогу узагальнити вокальні принципи 

свого наставника, котрі базуються на засадах кращих методик, які існували 
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на той час у вокальній педагогіці. На заняттях, студійці беззаперечно 

заглиблювалися у певні теоретичні положення співу. Настільними книгами 

були «Основи вокальної методики» Л. Дмитрієва, «Мистецтво співу» 

І. Назаренка, методичні та теоретичні праці Є. Малініна, В. Морозова, 

С. Юдіна, Р. Юссона, А. Яковлева, мемуарні праці відомих італійських та 

українських співаків – П. Голубєва, П. Домінго, Е. Карузо, М. Микиші, 

О. Мишуги, Т. Руффо та ін. 

Серед його учнів, лауреати Всеукраїнських та міжнародних конкурсів: 

Ростислав Герилів, сьогодні – соліст Львівського академічного музично-

драматичного театру імені Юрія Дрогобича; Софія Костирко, Віктор 

Янковський та ін. Володіючи унікальною гнучкістю тенорового тембру, в 

практичній роботі професор з легкістю втілює власні професійні можливості 

для відпрацювання різноманітних технік співу у високо-теситурних ділянках, 

як з чоловічими, так і жіночими голосами.  

У 2003 році за ініціативи К. Сятецького було організовано вокальний 

конкурс, присвячений 100-річчю від дня народження Миколи Копніна. Його 

метою стало: виховання виконавської культури студентів музичних відділень 

та факультетів педагогічних навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації; 

продовження традицій національної вокально-виконавської школи; обмін 

досвідом з питань професійної підготовки студентів; виявлення вокально-

обдарованих молодих виконавців з метою подальшого удосконалення їх 

фахових навичок [277]. 

Серед відомих представників дрогобицької вокальної школи імена 

тенора Петра Турянського [67, с. 22], сопрано Євгенії Шуневич [67, с. 24], 

баритона Богдана Щурика [67, с. 25] – носіїв професійних традицій 

академічного співу в Дрогобичі, котрі, успадкувавши вокальну школу своїх 

наставників, навчають молоде покоління мистецтву академічного 

виконавства на основі української та зарубіжної класики з використанням 

різновекторних підходів щодо постановки голосу, принципів збереження 
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голосового апарату, роботи голосових зв’язок з дотриманням гігієни голосу 

та правил часового режиму7. 

Висвітлення постаті Є. Шуневич та її вокально-педагогічної діяльності 

може трактуватись як сполучна ланка між наставниками та послідовниками в 

галузі академічного вокалу дрогобицької музично-педагогічної школи. 

Доречно навести вислів мисткині, що красномовно і чітко окреслює її 

приналежність до школи М. Копніна, увібравши в себе найвагоміші фахові 

якості його кращих учнів: «Про себе зазначу, що співачку-вокалістку відкрив 

у мені Олег Цигилик, навчалась вокалу у народного артиста України, 

професора Богдана Базиликута, далі професійну освіту здобула у Львівській 

державній музичній академії ім. М. Лисенка (клас заслуженої артистки 

України, професора В. Чайки). Пріоритетним напрямком у своїй педагогічній 

роботі вважаю навчання академічної манери співу, що відбивається і на моїй 

виконавській практиці» [264, с. 68]. Символічно, що педагоги О. Цигилик та 

Б. Базиликут (учні М. Копніна) наче ті два крила, які підняли Є. Шуневич до 

вершин майстерності вокального мистецтва, звичайно, завдяки її таланту, 

неймовірній працездатності, жертовній відданості улюбленій справі – справі 

усього її життя! 

Народний артист України, оперний та концертно-камерний співак 

(тенор), соліст Львівського театру опери та балету, професор Львівської 

національної музичної академії імені М. Лисенка Б. Базиликут, який 

виконував партії Ленського («Євгеній Онєгін» П. Чайковського), Герцога 

(«Ріголетто» Дж. Верді), Пінкертона («Чіо–Чіо–Сан» Дж. Пуччіні) передавав 

своїм багаточисленним учням, у тому числі і Є. Шуневич, знання і вміння 

вокальної майстерності, застосовуючи науковий підхід із використанням 

методичної літератури, якому його навчив М. Копнін.  

Заслужений діяч мистецтв України, професор ЛНМА імені М. Лисенка, 

хоровий диригент, співак, педагог, музично-громадський діяч, засновник і 

керівник хорової капели «Легенда», чоловічого хору «Гомін», головний 

диригент і художній керівник заслуженої хорової капели «Трембіта» 
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О. Цигилик, будучи професійним хормейстером, а також педагогом у класі 

вокалу, сам займався підготовкою та вихованням солістів, зокрема, для 

камерного хору «Легенда», адже солістами були кращі учні його вокального 

класу. Його вимоги стосувались не лише якості звучання соліста, окремої 

партії, але й хору загалом. Своєю діяльністю неперевершеного хормейстера 

та диригента, який отримав якісну фахову вокальну освіту в М. Копніна, 

О. Цигилик спростовує думку педагогів-вокалістів про те, що хоровий спів 

може зіпсувати співака. Адже в усіх його хорових колективах здійснювалась 

робота з вокального виховання, а важливим пріоритетом і диригентською 

метою були вокальна якість і фаховість. Про це свідчить дотримання усіх 

засад вокальної методики, врахування природи кожного типу голосу, 

вокалізація хорових партій, домагання високопозиційного звучання, не 

форсованого, а опертого звуку.  

У такій творчій атмосфері і здобувала свою вокальну освіту 

Є. Шуневич – концертно-камерна співачка (сопрано), доцент кафедри 

народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ імені І. Франка, 

співзасновниця (разом із К. Сятецьким) регіонального конкурсу молодих 

вокалістів імені М. Копніна (2003, 2005, 2009). Крім того вона є автором 

статей у наукових виданнях та часописах з питань культури, професійного 

вокального виконавства, вокальної педагогіки; навчальних посібників8 та 

програм з дисципліни «Постановка голосу» для підготовки фахівців ОР 

«Бакалавр» та «Магістр». Середню спеціальну освіту здобула в 

Дрогобицькому державному музичному училищі (1983, клас фортепіано 

О. Мундяк), і протягом усієї творчої кар’єри чудово володіє інструментом, що 

позитивно позначається на педагогічній діяльності вокалістки. Як було 

зазначено, Є. Шуневич продовжила своє навчання на музично-педагогічному 

факультеті, де педагоги з вокалу відкрили у ній співочий талант.  

Чому саме Б. Базиликут та О. Цигилик є знаковими фігурами у 

становленні Є. Шуневич як вокалістки? Пояснення криється у тому, що усю 

свою виконавську діяльність Є. Шуневич розвивалась і як сольна співачка 
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(активно концертує – близько 200 афішованих виступів протягом 1987–2020 

років в Україні та за її межами)9, і як учасниця хорових колективів, зокрема 

камерного хору «Легенда» (солістка понад 30 років), створеного під орудою 

О. Цигилика. З цим колективом співачка виконала сольні партії при запису 

двох аудіо-альбомів (1999) та двох компакт-дисків, виступила на 

міжнародних хорових конкурсах: Німеччина (1993, 1996, 1997, 2000), 

Угорщина (1993, 1995), Польща (1992, у 2002 – отримала Диплом кращої 

солістки конкурсу духовної музики у м. Гайнувка). Згодом, вирішивши 

вдосконалити свою виконавську майстерність, розширити репертуарний та 

культурно-світоглядний обрій, Є. Шуневич поступила до ЛМА імені 

М. Лисенка, де шліфувала уміння та навички у класі В. Чайки.  

З набутими знаннями, продовжуючи сольні виступи в різноманітних 

концертах імпрезах та як учасниця хорових колективів, Є. Шуневич 

приступає до праці на педагогічній ниві. За понад 30-літній період 

педагогічної роботи в класі вокалу, поряд з незмінною концертмейстеркою 

Тамарою Козій (а в 2012–2020 роках також і з Наталією Сторонською), нею 

було виховано і сформовано низку професійних вокалістів, які продовжують 

благородну справу свого учителя. Послідовники мисткині, як виконавці, 

науковці, педагоги різних ланок мистецької освіти, несуть у світ традиції 

Дрогобицької вокально-педагогічної школи, а саме фанатично-віддане 

служіння високому мистецтву. Поміж учнів Є. Шуневич – лауреати 

міжнародних і всеукраїнських конкурсів: С. Барна, С. Кишакевич (соло) та у 

складі дуету сестер Дицьо (С. Кишакевич, Г. Стець), О. Горда, Н. Криськів, 

О. Луцик, М. Мазур, Н. Тацишин, М. Трощило, В. Шуневич та ін.  

Як підтвердження розвитку традицій Дрогобицької музичної школи, 

треба відзначити конструктивні здобутки учнів Є. Шуневич: Н. Тацишин 

(тенор) – Гран-прі Міжнародного фестивалю української пісні «Золоті 

трембіти» (Моршин, 2004), переможець Міжнародного конкурсу вокалістів 

«Усмішки моря» (Болгарія – Балчік, 2004), сьогодні засновник та керівник 

гурту тенорів «LeonVoci», який гастролює в Україні та Європі; С. Кишакевич 
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(Дицьо, сопрано) – переможиця ІІ регіонального конкурсу молодих вокалістів 

імені М. Копніна (Дрогобич, 2005), І конкурсу імені М. Копніна (Дрогобич, 

2003, диплом І ступеня) у складі дуету сестер Дицьо (з Г. Стець, мецо-

сопрано), диплом ІІІ ступеня І всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів 

імені І. Падеревського, участь у концертній діяльності в Україні та за 

кордоном. С. Кишакевич одна із небагатьох учениць Є. Шуневич, яка, 

наслідуючи свою наставницю, приступивши до педагогічної діяльності, 

також готувала своїх студентів до Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 

(Ілона Реут – п’яте покоління професійних вокалістів Дрогобицької вокальної 

школи М. Копніна – лауреат конкурсу «Кришталевий Трускавець» 

(Трускавець, 2013) та «Золота троянда» (Львів, 2013; 2014)).  

Визначним є факт, що С. Кишакевич і Г. Стець, крім виконавської і 

педагогічної діяльності, мають вагомі наукові досягнення – ними було 

захищено дисертації в галузі педагогіки10; О. Горда (сопрано) – сьогодні 

викладач мистецтв у ЗОШ (Броди) і М. Трощило (мецо-сопрано) – солістка 

Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю України «Верховина» 

(Дрогобич) – лауреатки «Золотої троянди» (Львів, 2013; 2014; 2015), VI, VII 

«International Music Competition» (Сербія, м. Бєлград, 2015; 2016); О. Луцик 

(сопрано) – володарка Гран-прі ІІ Міжнародного конкурсу молодих вокалістів 

«Кримська весна» (Ялта, 2002); Н. Криськів (сопрано) – лауреатка І премії ІІІ 

Всеукраїнського конкурсу солістів-вокалістів імені О. Петрусенко (Херсон, 

2008), сьогодні – солістка Львівського обласного академічного музично-

драматичного театру імені Юрія Дрогобича; В. Шуневич (бас) – володар 

Золотої медалі та диплому І ступеню ХІІ молодіжного міжнародного 

музичного фестивалю імені Ісидора Вимера «Золота троянда» (Львів, 2015) 

та VI, VII «International Music Competition» (Сербія, м. Бєлград, 2015; 2016), 

сьогодні – соліст муніципального камерного хору «Легенда», а також 

фольклорного ансамблю «Джерело»; М. Мазур (сопрано) – лауреатка І премії 

VІ всеукраїнського конкурсу солістів-вокалістів імені О. Петрусенко (Херсон, 

2011), «Київський колорит» (Київ, 2012, І премія), «World, Art аnd Sea» 
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(Болгарія, Софія, 2012, І премія), «Bel Canto» (Київ, 2013), «Золота троянда» 

(Львів, 2012; 2013, І премія), всеукраїнського конкурсу молодих вокалістів 

імені Ірини Маланюк (Івано-Франківськ, 2013, Гран-Прі), ІІІ, IV 

«International Music Competition» (Сербія, м. Бєлград, 2012; 2013), володарка 

Гран-прі V Міжнародного конкурсу оперних співаків імені 

С. Крушельницької (Львів, 2019), сьогодні М. Мазур – солістка Львівської 

Національної Опери11. 

В своєму класі при роботі з учнями Є. Шуневич завжди дотримується 

відповідних критеріїв: сольний спів вимагає найповнішого розкриття всіх 

якостей вокального голосу, перш за все характерного індивідуального, 

неповторного тембру, сили звуку, власної виконавської манери; важливим 

етапом в роботі над творами є інтерпретація, яка вимагає художнього 

осмислення музичного образу композиції, втілення задуму композитора в 

реальне звучання. Особливу увагу приділяється чистоті інтонації, 

регулюванню правильності дихання, від якого залежить динаміка звуку, спів 

«на опорі» діафрагми. Зважаючи на широку і різнопланову репертуарну 

палітру, над збагаченням і оновленням якої проводиться постійна пошуково-

творча робота, застосовується вокальний, виконавський, музичний та 

життєвий досвід, музично-теоретичні знання, а деколи – інтуїтивні відчуття 

трактування сольної партії залежно від жанру, стилю, епохи виконуваного 

твору (свідченням цього є багаточисленна кількість афіш, з проведених 

звітних, тематичних та ін. концертів).  

Є. Шуневич вражає своїм умінням вдало підбирати репертуар 

конкретному виконавцю, що відповідає не лише типу його характеру чи 

темпераменту, а й розвиває голос і виконавську майстерність загалом. Багато 

викладачів вокалу активно застосовують техніку наслідування, хоча, як 

показує практика, ще не повністю сформований як музикант співак звикає до 

цього, і залишившись на самоті – губиться, йому бракує поруч звучання 

голосу педагога. Є. Шуневич ніколи цим не зловживає, підключаючи усі 

музичні та інтелектуальні здібності студента, вона надає йому повну і 
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багатогранну інформацію про те, як правильно взяти звук.  

Володарка неперевершеного ліричного сопрано Є. Шуневич 

надзвичайно вимоглива, перш за все, до себе, а також і до своїх учнів. Коли 

звучить її голос – будь це навчальна аудиторія, концертний зал чи культова 

споруда – увесь простір наповнюється вібраціями, багатими на тембральні 

обертони, які можуть бути породжені лише співаком, який опанував 

мистецтво bel canto. У Євгенії Вікторівни відношення до кожного звуку (до 

того, що вже звучить, і до того, який тільки має з’явитись) є особливим, вона 

вкладає в нього значення божественного походження, вважає, що людський 

голос це найдосконаліший інструмент, який потребує до себе грамотного 

ставлення. Тому, на її заняттях учень не буде багаторазово переспівувати твір, 

чи навіть окрему фразу, якщо його звучання не відповідатиме певним 

вимогам: звук повинен бути об’ємним, не «плоским», дихання вільне, не 

затиснуте, чітка артикуляція, легкість, польотність, прагнення до відтворення 

динамічних відтінків, градація яких сягає багаторівневої емоційно-смислової 

та інтонаційно-психологічної значущості (від ppp, pp, p до ƒ і ƒƒ) в 

залежності від виконуваного твору.  

Одним із найвідоміших продовжувачів вокальних традицій, і, зокрема, 

«школи» М. Копніна є Корнель Сятецький12 [117], декан музично-

педагогічного факультету (1977–1987), професор, багаторічний завідувач 

кафедри народних музичних інструментів та вокалу. Водночас, К. Сятецький 

не залишався осторонь аматорсько-самодіяльного руху: в 1970–1980-ті pоки 

обіймав посаду керівника хору швейної фірми «Зоря». Як соліст 

співпрацював з жіночим хором «Барвінок» (кер. П. Гушоватий), також 

виступав як cпівак (перший тенор) і соліст камерного хору «Бояна 

Дрогобицького» (з 1991), чоловічої хорової капели «Бескид», де за його 

участі виконувалися знакові в репертуарі колективу композиції «Закувала та 

сива зозуля» П. Ніщинського на текст Т. Шевченка, «Ніч яка місячна» 

М. Старицького, «Співанка з Бескиду» С. Стельмащука на сл. М. Шалати, 

«Владико неба і землі» з опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за 
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Дунаєм». Співак концертував з численними колективами Дрогобича 

(«Бескид», «Gaudeamus», «Намисто»), Стрия («Ватра»), Львова («Трембіта», 

«Гомін») та ін.  

Обширними за обсягом та численними є сольні виступи К. Сятецького, 

в програмах яких простежується послідовна лінія на популяризацію 

українського камерного мистецтва, першопрочитання новітніх композицій 

вітчизняних митців. Концертний репертуар співака включав романси та пісні 

Ш. Гуно («Аве Марія»), Р. Шумана («Я не серджусь», «Наспівом скрипка 

чарує», «У сні я гірко плакав» та «Коли б квіти уміли» з вокального циклу 

«Любов поета» на слова Г. Гейне), Й. Брамса, Р. Глієра, М. Глінки, Ф. Ліста, 

С. Рахманінова, Дж. Россіні, Ф. Шуберта, оперні арії Ж. Бізе, Ш. Гуно, 

К. Данькевича, О. Даргомижського, Г. Доніцеті, Р. Леонкавало, Дж. Пучіні, 

П. Чайковського, Ф. Чілеа, а також обробки українських, російських та 

італійських народних пісень. У вокально-виконавській діяльності його 

стабільними партнерами були концертмейстери О. Сятецька та різнобічно 

обдарований піаніст В. Баб’як.  

З композитором А. Кос-Анатольським співака пов’язувала тривала 

творча співпраця, низка солоспівів була редагована з огляду на його 

виконавський потенціал. А. Кос-Анатольський слідкував за творчістю 

музиканта, неодноразово висловлюючи в своєму епістолярії захоплення його 

даними та інтерпретацією. Зокрема, у листі від 15.11.1980 року після 

тріумфального успіху виконання К. Сятецьким своїх композицій на київській 

сцені композитор писав: «Слідкуючи на протязі багатьох років за розвитком 

Вашої вокально-виконавської майстерності, я з радістю спостерігав темброву 

вирівняність широкого діапазону, блискучу металічність верхів і їх все 

більшу еластичність і природну свободу емісії. Тому не дивно, що багато 

хорів нашої території запрошують Вас постійно на всі можливі сольові 

партії, а Ваші сольні виступи при різних оказіях є завжди окрасою 

концертних програм. Коли ведуча заповідає якийсь мій твір у Вашому 

виконанні – я завжди впевнений в успіху» [118, с. 175].  
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У 1986 році співаком у співпраці з концертмейстером В. Баб’яком та 

музикознавцем Л. Кияновською був підготований масштабний сольний 

концерт камерно-вокальної лірики, що відбувся в актовій залі ДДПІ імені 

І. Франка. «К. Сятецький показав справжнє, професійне володіння голосом 

(лірико-драматичний тенор), вміння відчути й передати різноманітну 

жанрово-стильову палітру виконуваних творів, здатність заглибитися то в 

інтимно-ліричну, то в емоційно-напружену, драматичну сферу», – акцентував 

рецензент мистецької події Р. Сов’як [118, с. 175].  

У період 1987–1991 років митець був солістом Львівського 

академічного театру опери та балету імені І. Франка та оперної студії 

Львівської консерваторії. Тут К. Сятецький створив яскраві партії-образи у 

творах М. Аркаса, О. Бородіна, С. Гулака-Артемовського, П. Масканьї, 

С. Рахманінова, що викликали схвалення у численних знавців та аматорів 

оперного мистецтва. «Корнель Сятецький міг би співати у будь-якому театрі 

Європи. І найславетніші змушені були б поступитися йому місцем», – 

стверджував М. Головащенко [118, с. 176]. Репертуар співака включав оперні 

партії – Андрій («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Андрій 

(«Катерина» М. Аркаса), Молодий циган («Алеко» С. Рахманінова), 

Владимир Ігоревич («Князь Ігор» О. Бородіна), Водемон («Іоланта» 

П. Чайковського), Туріду («Сільська честь» П. Масканьї).  

У 1990-ті роки концертна діяльність митця вийшла на національний та 

міжнародний рівень. Відтоді К. Сятецький співпрацював із славетною Санкт-

Петербурзькою хоровою капелою імені М. Глінки під керівництвом відомого 

диригента, ректора Санкт-Петербурзької консерваторії В. Чернушенка, 

успішно виконавши партію тенора у «Реквіємі» Дж. Верді. Співав з капелою 

«Трембіта», капелою хлопчиків і юнаків «Дударик» (Львів), симфонічним 

оркестром Львівської філармонії, Заслуженим ансамблем пісні й танцю 

«Верховина», зведеним чоловічим хором України. На окрему увагу 

заслуговує гастрольна діяльність К. Сятецького, який разом із львівським 

чоловічим хором «Гомін» та колективом з тією ж назвою з Манчестера брав 
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участь у концертних програмах у Великій Британії. У цій творчій подорожі 

солоспів «Виростеш ти, сину» (П. Майборода, слова В. Симоненка, 

транскрипція для чоловічого хору С. Стельмащука), виконаний співаком, 

став одним із визначних прочитань цього твору [118, с. 176].  

Як соліст К. Сятецький представляв Україну на «Фольклорамі – 97» 

(Вінніпег, Канада), брав участь в урочистостях з нагоди 400-річчя 

Берестейської унії (Ватикан, 1996), про що згадував у інтерв’ю: «У липні 

1996 року у Базиліці Св. Петра у Римі відзначалося 400-ліття Берестейської 

Унії. І прошу собі уявити: 250-особовий хор, що співає Службу Божу, 

виголошується на весь світ українською мовою для світової (біло-, чорно- і 

жовтолицьої) спільноти, я співаю соло (у супроводі хору) “Вірую” Андрія 

Гнатишина та “У царстві Твоїм” Миколи Леонтовича… а пізніше – отримую 

благословення від Понтифіка» [118, с. 176]. Доречно зауважити, що згаданий 

співаком композитор А. Гнатишин був присутній на цей акції.  

Вокаліст був залучений до українсько-польських проєктів, являвся 

учасником міжнародного музичного фестивалю «Віртуози», Всеукраїнських 

мистецьких проектів «Чорнобиль – молодь буде пам’ятати» (Київ, 2006, 

2007), «Дні українсько-польської культури» (травень 2006); постановка 

ораторії «Шлюби Яна Казимира» М. Солтиса (Львів, Ченстохов, Буско-

Здруй, Варшава, Краків, 2008), «Українська музика у світовій культурі» 

(2008), Концерту-реквієму, присвяченому жертвам голодомору в Україні 

(Стрий, Львів, 2007), III Міжнародного фестивалю «Арка уяви Бруно 

Шульца» у Дрогобичі (2008), Шевченківського свята «Прометей» у 

Національній філармонії України (2008).  

Його виконавська майстерність відзначена у численних схвальних 

рецензіях, співак був визнаний професійною критикою як один з кращих 

виконавців у кантатно-ораторіальному жанрі [118, с. 177]. Однією з вагомих 

сторін концертної діяльності митця є участь та ініціювання монографічних 

авторських програм. В рамках V фестивалю української музики «Струни 

душі нашої» (Дрогобич, грудень 1999) за ініціативи К. Сятецького відбувся 



74 

сольний концерт вокальної лірики А. Кос-Анатольського (у його програмі 

прозвучали «Любов і музика» на слова В. Шекспіра, «Біля річки Черемоша», 

«Стоїть гора високая», «Темна ноченька» на слова С. Єсеніна, «Ніч на 

Підгір’ю», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» на слова І. Франка) та спільно з 

І. Кліш («Білі троянди» і «Незабутній вальс») [118, с. 177].  

Концерт-лекція «Михайло Вербицький – автор Національного Гимну», 

що відбувся 13 грудня 2010 року в Національному будинку органної і 

камерної музики в Києві, був організований у творчій співпраці із 

професорами Л. Кияновською зі Львова і В. Федоришиним із Києва. До 

участі в ньому були запрошені камерний чоловічий хор «Боян 

Дрогобицький», капела «Gaudeamus» ДДПУ імені І. Франка та хор регентів 

Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені 

М. Драгоманова з солістами: тенором – К. Сятецьким, мецо-сопрано – 

М. Головко та басом С. Магерою, які виконали вокальні твори композитора 

[118, с. 177]. До таких мистецьких акцій слід віднести і участь співака у 

авторських концертах І. Соневицького, В. Балея (США), М.Кузана (Франція).  

Поряд з цим, росте визнання К. Сятецького як педагога та організатора: 

за заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток і 

впровадження наукових досліджень у 1991 році йому присвоєне почесне 

звання «Заслужений працівник народної освіти Української РСР». В 2001–

2019 роках він – завідувач кафедри народних музичних інструментів та 

вокалу, професор (2004) ДДПУ імені І. Франка, водночас з 2006 – доцент 

Львівської національної академії музики імені М. Лисенка. 

Багатий практичний та педагогічний досвід К. Сятецького зумовив 

можливість заснування Регіонального конкурсу молодих вокалістів 

імені М. Копніна (Дрогобич, 2003, 2005, 2009), що проводився на базі 

очолюваної ним кафедри народних музичних інструментів та вокалу. «Він 

став першою спробою усвідомити й виокремити роль М. Копніна у 

формуванні професійно-вокальних підвалин на Дрогобиччині, які з часом, 

через його учнів, потужно вплинули на культуру вокального й вокально-
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хорового виконавства краю» [118, с. 178]. В перебігу ІV-го фестивалю 

«Струни душі нашої» (Дрогобич, 2007) відбувся концерт-академія, 

присвячений цьому видатному вокалісту-педагогу [118, с. 178].  

К. Сятецький – автор статей у наукових виданнях та часописах з питань 

культури, музичної освіти та педагогіки, методичних порад для студентів 

музично-педагогічних факультетів, програм та методичних посібників. За 

особисті досягнення на освітянській ниві, творче використання новітніх 

педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти його 

нагороджено «Золотою медаллю імені М. Драгоманова» – почесною 

відзнакою НПУ імені М. Драгоманова [118, с. 178].  

На сьогоднішній день одним із найуспішніших учнів К. Сятецького, 

який пішов по стопам наставника, є Віктор Янковський. Свою музичну освіту 

цей митець розпочав у музичному коледжі в Дрогобичі по спеціальності гри 

на гітарі та сольного співу й продовжив навчання вокалу в Музичній академії 

у Львові, де здобув ступінь бакалавра. Вдосконалював свою вокальну техніку 

під керівництвом К. Сятецького. В даний час він є студентом Музичної 

академії Кароля Шимановського в Катовіцах (Польща) в класі сольного співу 

доктора габілітованого Еви Бігас.  

В. Янковський є лауреатом численних національних та міжнародних 

конкурсів вокалістів, а саме: Премія Гран-прі на вокальному конкурсі 

«Золота троянда» (Львів, 2015); Премія Гран-прі Річарда Вагнера, отримана 

під час IV конкурсу Фонду Майкла Стрихарза для молодих оперних співаків 

(Львів, 2019); І місце на міжнародному вокальному конкурсі «Bella voce» в 

Бусько-Здруй (Busko-Zdrój, 2019); ІІ премія на Міжнародному вокальному 

конкурсі Яна, Едуарда та Юзефіни Решкув (Ченстохов, 2019); спеціальний 

приз за найкраще виконання польської оперної арії під час IV Міжнародного 

оперного вокального конкурсу Адама Дідура (Битом, 2019); відзнака під час 

польського вокального конкурсу Здзіслава Сквара в Млаві (Mława, 2019); 

фіналіст Конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака (Львів, 2017); 
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фіналіст Міжнародного вокального конкурсу імені Яна Кіпури в Криниці-

Здруй (Krynica-Zdrój, 2019) [289].  

В. Янковський провадить активну мистецьку діяльність. Як соліст 

виступав із оркестром Сілезької опери, симфонічним оркестром Львівської 

філармонії, Національним президентським оркестром України, оркестром 

«Orchestre de Chambre Nouvelle Europe», Симфонічним оркестром Каліської 

філармонії, Симфонічним оркестром Забжанської філармонії, філармонічним 

оркестром Хмельницького. Він співпрацював з багатьма диригентами в 

Україні та за кордоном, в тому числі з Г. Брейєром, Ф. Коломб’є, Є. Косеком, 

Т. Козловським, Н. Краузе, Т. Мартинюком, В. Сивохіпом, В. Василенком. 

У 2017 році співак гастролював у Італії, виступивши в Мілані, Венеції 

та Брешії. Того ж року дав численні концерти із симфонічним оркестром 

Львівської філармонії та камерні концерти у Львівській опері. В травні 2019 

року В. Янковський взяв участь у серії оперних концертів під акомпанемент 

«Оркестера де Шамбре», проведеного Н. Краузе у Парижі, а в жовтні – 

виступив як соліст Львівського філармонічного оркестру під час Фестивалю 

імені Князя Владислава Любомирського, виконуючи партію баритону в 

«Stabat Mater» К. Шимановського.  

З 2019 року В. Янковський – соліст Львівської опери. У червні 2019 

року він дебютував у цьому театрі, зігравши головну роль у виставі «Дон 

Жуан» В. А. Моцарта. У листопаді того ж року він дебютує в Сілезькій опері 

у Битомі, виконавши роль Станіслава в опері С. Монюшка «Verbum nobile» 

режисера Генріка Конвіньського. Репертуар співака є досить вагомим, 

постійно змінюється та поповнюється новими творами. Концертна діяльність 

В. Янковського включає й численні сольно-камерні концерти під 

акомпанемент фортепіано. З 2019 року баритон працює з піаністкою 

Д. Пешко, популяризуючи українську й польську вокальну лірику, а також 

таку, яка була незаслужено забута. 

В інтерв’ю зі З. Полєвічем до порталу «Maestro», В. Янковський 

відзначив, що першим, кращим і єдиним учителем співу, який навчив його 
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мистецтву bel canto, був Корнелій Сятецький – яскравий представник і 

продовжувач традицій Дрогобицької музично-педагогічної школи [283].  

Ще один відомий учень К. Сятецького – це Юрій Трицецький (бас), 

який здобув вокальну освіту у Львівській консерваторії імені М. Лисенка та 

Музичній академії імені Гнєсіних в Москві. У 2006–2009 роках 

Ю. Трицецький навчався вокалу в магістратурі ДДПУ імені І. Франка у 

К. Сятецького. Його трудова діяльність розпочалась у 1987 році. У 1987–1992 

роках Ю. Трицецький працював у Челябінському театрі опери та балету імені 

М. Глінки. З 1992 року він є солістом опери Львівського національного 

академічного театру опери та балету імені С. Крушельницької. Гастролював 

у Австрії, Бельгії, Голландії, Данії, Італії, Лівані, Німеччині, Польщі, Росії, 

Україні, Франції. Його репертуар доволі обширний і різноманітний.  

Багатогранною постає діяльність Богдана Базиликута13, оперного та 

концертно-камерного співака (тенор), педагога, науковця-практика. В 

репертуарі виконавця оперні партії: Андрія («Запорожець за Дунаєм» 

С. Гулака-Артемовського), Петра («Наталка Полтавка» М. Лисенка), 

Голіцина («Хованщина» М. Мусоргського), Володимира («Дубровський» 

Е. Направника), Водемона («Іоланта» П. Чайковського), Герцога, Альфреда 

(«Ріголетто», «Травіата» Дж. Верді), Надіра («Шукачі перлів» Ж. Бізе). У 

концертах виконує твори українських (В. Барвінський, М. Лисенко, 

С. Людкевич, Д. Січинський, Я. Степовий, К. Стеценко, Б. Фільц та ін.) та 

зарубіжних композиторів, а також пісні народів світу. Гастролював у Австрії, 

Бельгії, Нідерландах, Росії, Угорщині, колишній Югославії, на Кубі.  

У фонд Держтелерадіо виконавець записав понад 70 пісень. Крім того, 

він наспівав на грамплатівку 15 народних пісень «Богдан Базиликут поет 

песни народов СРСР» (Москва, «Мелодия», 1979), в т. ч. і українську 

народну пісню «Чорнії брови, карії очі». Співаком записано аудіо-альбоми: 

«З Різдвом Христовим» (1990), «Стрілецькі пісні Р. Купчинського» (1993) – 

обидва на «Аудіо Україна» в супроводі Національного оркестру народних 
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інструментів України, а також «Романси Д. Січинського» та колядки у його 

обробці (Львів). 

Поміж учнів педагога Б. Базиликута: Є. Шуневич (Аудерська) (доцент 

ДДПУ імені І. Франка), Г. Смолій (лауреат міжнародного конкурсу імені 

А. Дворжака, соліст опери у Франції), О. Харачко (лауреат міжнародного 

конкурсу імені Р. Тебальді, солістка опери м. Парма в Італії), Р. Бровдій, 

В. Паньків, Р. Приставська, Б. Полюга, В. Загорбенський (два останні – 

співаки Львівського національного театру опери та балету імені 

С. Крушельницької) та ін. Педагогічні принципи та виконавська діяльність 

Б. Базиликута сприяли написанню монографії «Орфоепія в співі», 

упорядкуванню репертуарних збірників, опрацюванню методичних 

матеріалів.  

Згаданий учень Б. Базиликута – Григорій Смолій, вже понад 15 років 

працює солістом Паризького оперного театру «Лімож». Завдячуючи 

вокальній школі, яку дав йому педагог, він несе меседж європейській і 

світовій музично-академічній спільноті про вокальну школу Дрогобича як 

складову музично-педагогічної школи, і завжди наголошує на тому, що 

вчився вокалу саме в Дрогобичі.  

Про професійну діяльність Смолія влучно наголошують статті 

французьких музичних критиків, зокрема Деміен Дутільє у есе «Євгеній 

Онєгін у Ліможі змальовує смертельну нудьгу єльцинських років у Росії» від 

10 квітня 2016 року: «Enfin, Gregory Smoliy tire parti de ses courtes 

interventions pour afficher son charisme et sa voix éclatante / Нарешті, Григорій 

Смолій використовує свою невеличку роль, щоб продемонструвати свою 

харизму та свій яскравий голос!» [274]. 

Лоран Бері у своїй публікації від 7 березня 2018 року. «Баттерфляй – 

Лімож» пише: «De ses pupitres se détachent néanmoins les différents invités, et 

surtout le très digne Commissaire impérial de Gregory Smoliy / Доволі гідно з-

поміж усіх гостей вирізняється Григорій Смолій, який блискуче виконав роль 

імператорського комісара» [273]. Жан-Люк Клер у критичній публікації «Від 

https://www.olyrix.com/artistes/16791/gregory-smoliy
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Ліможа до Нагасакі дуетом Кларак-Делуель» від 16 березня 2018 року пише: 

«L’Opéra de Limoges a également apporté le plus grand soin à la partie musicale. 

Il révèle la Butterfly aux sombres couleurs …ainsi qu’une poignée de comprimarii 

dont la plupart sont issus de l’excellent chœur maison, mention spéciale au timbre 

chaleureux de Gregory Smoliy / Паризька опера Лімож здивувала і потішила 

чудовим виконанням і виконавським складом “Мадам Баттерфляй” ... тут, 

понад усім хором, вирізняється теплий тон Григорія Смолія» [274].  

Володимир Паньків - наступний учень Б. Базиликута, який несе славне 

ім’я свого учителя і базові засади школи у європейський академічний 

музичний простір. Уродженець Дрогобича, який мистецтво співу опановував 

на вокальному відділенні Вищого державного музичного інституту імені 

М. Лисенка у Львові, потім в Академії музики у Кракові. У Польщі він 

дебютував у ролі Сарастро (Зороастро) в «Чарівній флейті» В. А. Моцарта в 

Замковій опері в Щецині. В. Паньків виконав багато партій на нашій сцені, в 

тому числі Коліна в «Богемі» Дж. Пуччіні, Стольника в «Гальці» 

С. Монюшка, Командора в «Дон Жуані» В. А. Моцарта, Мефістофеля з 

однойменної опери Арріґо Бойто, Германа (Ландграфа) в «Тангейзері» 

Р. Вагнера, а нещодавно Дона Базиліо в «Севільському цирульнику» 

Дж. Россіні, Інквізитора в «Дон Карлосі» та Талбота у «Жанні д’Арк» 

Дж. Верді. Він співпрацює з Національною оперою у Варшаві, Вроцлавською 

оперою та Оперою в замку в Щецині [285]. На офіційному сайті Краківської 

опери зазначено: «Ми раді повідомити, що Володимир Паньків приєднався 

до солістів, які виступатимуть на спеціальному благодійному концерті для 

постраждалих в Австралії!» [281].  

Діяльність співака-баритона та педагога Богдана Щурика14, ідентифікує 

його особистість крізь призму власної діяльності та здобутків учнів. Як 

виконавець, він постійно концертує Дрогобиччиною, презентує слухацькій 

аудиторії низку сольних програм, присвячених роковинам М. Вербицького, 

М. Лисенка, І. Франка, Т. Шевченка, Лесі Українки, творчості Р. Шумана, 

приймав участь у авторських вечорах А. Кос-Анатольського, 
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І. Соневицького, Б. Фільц, фестивалях «Віртуози Львова» (Львів) та «Струни 

душі нашої» (Дрогобич, 1993), телепрограмі («Сонячні кларнети», Львів, 

1985). У кінці 1980-х – на початку 1990-х років з гастрольними поїздками 

співак відвідав Румунію (1987), Польщу (1989), Німеччину (1994). 

У репертуарі виконавця оперні партії Жермона («Травіата» Дж. Верді) 

та Онєгіна («Євгеній Онєгін» П. Чайковського), арії українських та 

зарубіжних композиторів, солоспіви О. Даргомижського, М. Лисенка, 

С. Людкевича, О. Нижанківського, М. Римського-Корсакова, Я. Степового, 

П. Чайковського, Ф. Шуберта, твори сучасних українських композиторів – 

О. Білаша, І. Поклада, І. Шамо та ін., українські народні пісні. Музична 

критика відзначає красу та силу голосу, емоційність та індивідуальність 

інтерпретацій творів, професійність виконавства Б. Щурика. 

Серед учнів маестро заслужені діячі мистецтв України брати Юрій та 

Володимир Курачі, Микола Гобдич; соліст Львівської опери імені 

С. Крушельницької С. Тарасович; соліст Галицького камерного хору (Львів), 

заслужений артист України П. Петрик; лауреат міжнародних конкурсів, 

соліст Національного театру опери і балету (Київ), народний артист України, 

лауреат Національної премії імені Т. Шевченка С. Магера; народний артист 

України, професор ЛНМА імені М. Лисенка І. Кушплер; кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва 

ЛНУ імені І. Франка А. Ковбасюк та ін. 

У педагогічній діяльності, Б. Щурик намагається розкрити талант 

студента завдяки вірі у власні сили та можливості. Підходячи творчо і 

водночас скрупульозно до виховання співочих навичок, педагог робить 

акцент на опорні низькі звуки, які формують звучання у басів, розкриває 

потенціал середнього регістру в баритона та максимально точно формулює 

потенціал високих нот у тенора. Величезний викладацький досвід, 

особливості методики і талант педагога дозволяють вихованцям Б. Щурика 

уже зі студентських років брати участь у конкурсах. Серед них лауреатами є: 

М. Гриньчук-Середяк - всеукраїнський конкурс молодих вокалістів (Ніжин, 
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2002); М. Корнутяк - володар Гран-Прі всеукраїнського конкурсу імені 

О. Петрусенко та В. Сич - лауреат І премії того ж конкурсу (Херсон, 2007); 

М. Герчак - лауреат ІІ премії міжнародного конкурсу в Кракові (Польща, 2003). 

Учень Б. Щурика Народний артист України, лауреат Національної 

премії України імені Тараса Шевченка Сергій Магера. Закінчив Львівський 

вищий державний музичний інститут імені М. Лисенка (1997), співав на 

сцені Львівського академічного театру опери та балету імені 

С. Крушельницької, з 1998 року – соліст Національної опери України імені 

Т. Шевченка в Києві, Вагнерівський стипендіат (1995), лауреат 

найпрестижніших конкурсів вокалістів світу15. Творча харизма С. Магери та 

вправне перевтілення на сцені, художній образ й мистецтво спілкування з 

глядацькою аудиторією сприяли масштабній гастрольній діяльності співака в 

Бельгії, Голландії, Данії, Італії, Німеччині, Польщі, США, Угорщині, 

Франції, Швейцарії та інших країнах. Нагороджений орденом «Зірка Італії» 

(2016), орденом «За заслуги» III ступеня (2017) [164]. 

В контексті нашого дослідження, варто звернутися до доволі 

непересічної події, яка відбулась 10 вересні 2019 року в Австрії в місті Ґрац 

(Musikverein). На відкритті філармонійного сезону звучала Дев’ята симфонія 

Бетховена під орудою О. Линів у виконанні Молодіжного симфонічного 

оркестру, славетної хорової капели «Дударик», та солістів С. Чахоян, 

І. Житинської, Н. Тацишина та С. Магери [282]. Відбувся блискучий концерт, 

який до нашої тематики має безпосереднє відношення, адже обидва солісти – 

Н. Тацишин (тенор) і С. Магера (бас) є випускниками ДДПУ імені І. Франка, 

а відтак, і носіями традицій Дрогобицької вокальної школи.  

Ще один учень Б. Щурика і випускник ДДПУ імені І. Франка, лауреат 

міжнародних конкурсів, соліст опери Львівського національного 

академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької та Львівської 

національної філармонії Микола Корнутяк16. Формування творчого 

потенціалу співака відбувалось зі студентських років. Перемоги у 

конкурсах17 сприяли визнанню його таланту мистецькою спільнотою 
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України та зарубіжжя. Цілеспрямована робота у філармонії та театрі, 

концертна та гастрольна діяльність стали стимулом до нагородження 

М. Корнутяка Грамотою Міжнародного літературного конгресу й Почесним 

дипломом Академії мистецтв України (2009), а згодом – Срібною медаллю 

Гамбурзької філармонії (2011). 

Діяльність Петра Турянського18, співака та педагога, котрий вправно 

володіючи ліричним тенором, передає свої знання наступним поколінням, є 

вельми знаковою. Його особистість як педагога, здатність оперувати 

голосовими зв’язками як чоловічим так і жіночим голосом. Такі перевтілення 

з легкістю придаються до навчання співу жінок, особливо із високою 

теситурою.  

Серед учнів та послідовників – І. Михайлова, Я. Дзендзерович (соліст 

Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені 

Юрія Дрогобича), А. Боженський19. П. Турянский, учасник та соліст 

різноманітних колективів, з якими систематично гастролює у Австрії, Англії, 

Голландії, Греції, Естонії, Ірландії, Литві, Польщі, Швейцарії, містами 

України. Особливим успіхом в його виконанні в супроводі «Бояна 

Дрогобицького» користується лірницький кант в опрацюванні Д. Котка «Через 

поле широкеє». Серед найзначніших виступів треба відзначити два авторських 

концерти в Дрогобичі (1995, 2003). Здійснив низку записів у фонди студії 

грамзапису «Мелодія» (Москва) та Львівського радіо й телебачення.  

Водночас, митець розкриває себе як композитор: він є автором вокалізів, 

пісень та романсів на власні тексти, збірок «Вокалізи для різних голосів» 

(Дрогобич, 1995), «Вокальні твори» (Дрогобич, 2004). Його твори увійшли до 

репертуару відомих співаків Є. Дударя, В. Ігнатенка, І. Кліш, С. Степана, 

К. Сятецького, Б. Щурика та ін.  

Ірина Кліш20 – співачка (ліричне сопрано), педагог, відмінник освіти 

України (1995, 2005). Представниця Львівської та Харківської вокальних шкіл 

(підготовче відділення Львівської державної консерваторії імені М. Лисенка, 

1966–1969; Харківський інститут мистецтв, 1976, клас Т. Веске, учениці 
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П. Голубєва), доцент музично-педагогічного факультету ДДПУ імені 

І. Франка. Поміж учнів мисткині: заслужений працівник культури України 

В. Шумлянська, заслужена артистка України О. Ульгурська, старші 

викладачі НН ІММ С. Пінчак, О. Тимків, М. Ковальчук, кандидат 

мистецтвознавства, доцент О. Бобечко, викладачі Дрогобицького державного 

музичного училища імені В. Барвінського Н. Цигилик-Чумак, Н. Цехмейстер, 

лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів 

Р. Солань та ін.  

Узагальнюючи педагогічний досвід, Ірина Йосипівна виступила з 

лекцією-концертом та майстер-класом у Інституті музичної едукації в 

м. Кєльци (Польща, 2006) на тему «Особливості розвитку співочої емісії». 

Вона є автором навчальних програм, методичних рекомендацій, посібників 

для студентів музично-педагогічних факультетів. За активну концертну 

діяльність та успіхи в навчальній, науково-методичній та громадській роботі 

І. Кліш відзначена численними грамотами, дипломами та подяками ректорату 

ДДПУ імені І.Франка, управління культури міста та області. 

Дрогобицька вокальна школа прославлена своїми відомими випускниками, 

які отримавши базову освіту в інституті музичного мистецтва розвинули свій 

талант в академічному та естрадному вокалі, прославляючи свою Аlma Mater в 

Україні та за її межами.  

Ігор Кушплер21 (1949–2012), навчався на музично-педагогічному 

факультеті (клас вокалу Б. Щурика) – оперний співак (баритон), педагог, 

композитор. Митець удостоєний звання народного артиста України. Він є 

лауреатом республіканської премії імені М. Островського. Учасник оперних 

фестивалів у Іспанії, Польщі, Росії, Угорщині, Україні, здійснив ряд 

концертних турне містами Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Канади, 

США, де гастролював із сольними.  

І. Кушплер здійснив численні фондові записи; знявся у телеверсіях 

опер «Маестро капели» Д. Чімарози та «Телефон» Дж. Менотті. Серед учнів 

лауреати та дипломанти престижних міжнародних конкурсів, зокрема в 
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Україні: імені М. Лисенка, імені I. Алчевського, імені I. Паторжинського, 

імені С. Крушельницької; та зарубіжжі: Вердіївські голоси та імені 

Дж. Віотті (Італія), імені С. Монюшка та імені Ади Сарі (Польща), імені 

Королеви Єлизавети (Бельгія), Бельведер (Австрія), імені П. Чайковського 

(Росія), Асоціації радіо Німеччини (АКГ) та ін. Це заслужені артисти України 

– лауреат національної премії України імені Т. Шевченка, соліст Варшавської 

національної опери А. Шкурган, Г. Кульба, I. Дерда, Г. Тітова, солістка 

Віденської штатсопери З. Кушплер, соліст Національної опери України 

(Київ) В. Дудар, солісти Львівської опери – заслужений артист України 

О. Сидір, В. Загорбенський, А. Бенюк, Т. Вахновська, в оперних театрах 

Італії, Канади, США працюють О. Ситницька, С. Сех, С. Соловей та ін.  

І. Кушплер був членом журі різноманітних конкурсів співаків, в т. ч.: 

IІІ міжнародного конкурсу імені С. Крушельницької (2003), II міжнародного 

конкурсу імені А. Дідура (Польща, 2008) та ін. Провадив майстер-класи в 

музичних навчальних закладах Німеччини та Польщі. Автор солоспівів і 

творів для вокальних ансамблів і хорів, обробок народних пісень, що 

надруковані в авторських збірках «Із глибинних джерел» (1999), «Шукай 

любов» (2000), «В передчутті весни» (2004) та у збірках інших авторів. Як 

видатний співак і педагог, відзначений численними нагородами, в т. ч.: 

дипломом «Кращий викладач» конкурсу імені I. Паторжинського (1999).  

Мар’ян Шуневич22 – соліст Львівської обласної філармонії (з 1978), 

ВІА «Ватра» (з 1980 року кер. І. Білозір). У репертуарі співака оперні арії 

(Дж. Верді, Г. Доніцетті, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччіні, Дж. Россіні, 

П. Чайковського), романси А. Кос-Анатольського, М. Лисенка, 

С. Людкевича, Я. Степового, К. Стеценка, Ф. Шуберта, Б. Янівського та ін., 

народні та авторські пісні (понад 150), в т.ч. тематичні сольні концертні 

програми: «Пісня буде поміж нас» (з творів В. Івасюка), «Світлиця» (з творів 

І. Білозіра), «Пісенний Львів» (з творів львівських композиторів і поетів), 

«Щедрий вечір» (українські колядки та щедрівки) та ін. 

http://solospiv.com/vikladachi-kafedri/teperishnii-sklad-kafedri/orest-sidir/
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Гастролював у Австралії, Англії, Аргентині, Афганістані, Бразилії, 

Іспанії, Канаді, Польщі, США, Угорщині, Франції. Учасник Днів української 

культури в Азербайджані, на Алтаї, в Білорусі, Молдові, культурних програм 

«Олімпіада – 80» (Москва), ХІІ-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів 

(Москва, 1986). Знявся у музичних телевізійних фільмах: «Ватра запрошує на 

свято», «Ватра в Карпатах», «Осінній сонет», «Ніби вчора», «Нас єднає 

пісня» (всі на Львівському ТБ), «Світлиця» (Укртелефільм). Записав аудіо-

альбоми: «Пісні В. Івасюка», «Сповідь» (пісні І. Білозіра), «Не забудь» (пісні 

Б. Янівського), «Дві мелодії» (на вірші М. Петренка). Постійний голова 

міжнародного конкурсу молодих виконавців «Молода Галичина» 

(м. Новояворівськ) та всеукраїнських конкурсів «Різдвяні дзвіночки» 

(м. Червоноград), «Володимир» (м. Володимир-Волинський). Ініціатор 

щорічного пісенного фестивалю «Музика весни» у Львові, присвяченого 

життю і творчості Володимира Івасюка та Ігоря Білозіра. 

Оксана Білозір23 навчалася на музично-педагогічному факультеті ДДПІ 

імені І. Франка (1976-1977 н. р.) – естрадна співачка, політична діячка, 

народна артистка України (1994), депутат Верховної Ради України (з 2005), 

міністр культури і туризму України (2005). З 2005 року - професор кафедри 

естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв 

та завідувач кафедрою Київського державного училища естрадно-циркового 

мистецтва. Творчий доробок: записала 15 компакт-дисків та 1 DVD, знялася 

у 10 музичних фільмах. 

Іван Мацялко (1956–2007), випускник (клас скрипки О. Яцківа) – 

естрадний співак (тенор). Народний артист України (2004). Соліст 

Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» (1983–

1990), гурту «Соколи» (з 1990). Гастролював у Великій Британії, Канаді, 

Німеччині, Польщі, США, Югославії. Записав сольні CD «Приїжджай до 

Львова» та «Україно, краю мій...». 

Марія Шалайкевич24 випускниця ДДПІ імені І. Франка 1977 року (клас 

вокалу Б. Щурика) – естрадна співачка, композитор, народна артистка 
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України (1999), лауреат та володар Гран-Прі численних пісенних фестивалів 

в Україні та зарубіжжі. Серед авторських пісень – «Не вір словам», 

«Соломія» (сл. А. Канич), «Усі ми прагнемо любові» (сл. В. Крищенка), «Я 

піду з тобою на край світу», «Усе це дари божі» (сл. невідомого українця з 

Канади), «Український звичай», «Нічого вічного немає» (сл. В. Романюка), 

«Коні на вигоні» (сл. М. Воньо), «Мова колискова» (сл. Й. Фиштика) та ін. 

Записала з «Соколами» 3 магнітоальбоми – «З Києва до Мукачева» 

(2003 перевидано на CD), «Гілка калини» і «Все це дари божі»; сольні 

альбоми «Дві зорі», «Усі ми прагнемо любові» (1996, спільно з 

М. Мацялком), підсумковий збірник «Усі ми прагнемо любові» (1998), «Вона 

одна» (2003). Знялася у DVD-фільмі «Український звичай». У репертуарі 

стрілецькі пісні, пісні УПА, українські народні пісні, авторські пісні 

М. Шалайкевич та інших сучасних українських композиторів, шедеври 

світової естрадної музики. 

Іван Попович25 – артист Київського державного мюзик-холу (1982–

1987), соліст Театру естради (1987). Саме на цей час припадає пік 

популярності співака – з ефіру не зникали «Карпатське весілля», «Василина», 

«Розлук не буде», «Мене радує світ». Художній керівник Державної 

театрально-видовищної агенції (з 2005). Соліст Державного духового 

оркестру. Засновник міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Іван 

Попович збирає таланти» (с. Осій, Іршавського р-ну, Закарпатської обл., 

2011). Гастролював у Бразилії, Греції, Індії, Італії, Канаді, США та ін. 

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня «за особистий внесок у 

розвиток української культури та вагомі творчі здобутки» (1999).  

Андрій Миколайчук26 випускник ДДПІ імені І. Франка 1995 року 

(клас фортепіано О. Німилович) – співак, поет, композитор, педагог. Лауреат 

фестивалю «Червона рута» (1989). Записав 15 аудіоальбомів, серед яких 

«Піду втоплюся», «Отаман», «Бензобаки», «Про Туніс і Багами» та ін., 

численні пісні у фонд Держтелерадіо України. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_%28%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%29
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Отже, в розділі проаналізовано й простежено зв’язок і безперервність 

вокальних виконавських та педагогічних традицій від основоположника 

дрогобицької вокальної школи М. Копніна та його учнів до їх послідовників. 

Вони повною мірою ввібрати в себе характерні риси цієї школи, 

помноживши на унікальні індивідуальні вокальні дані кожного митця, в 

результаті чого їм вдалось здобути визнання та досягти успіху на провідних 

вітчизняних та європейських оперних і естрадних сценах. 

 

2.2 Інструментальна школа виконавської майстерності  

ДДПУ імені І. Франка 

 

Інструментальне мистецтво в Інституті музичного мистецтва ДДПУ 

імені І. Франка було впроваджено понад півстоліття тому. Сформована від 

того часу педагогічна школа та школа виконавської майстерності гри на 

музичних інструментах постійно розвивається, й на сьогодні є відомою та 

легко ідентифікованою за межами Дрогобиччини та України.  

Школу баянно-акордеонного мистецтва на музично-педагогічному 

факультеті започаткував Ернест Мантулєв [199]27 – професор, диригент 

оркестру народних інструментів «Ліра» (1965–1995), керівник ансамблю 

баяністів «Гармоніка» (1965–1985), студентського ансамблю «Прикарпатські 

музики» (2002–2010), голова методичного об’єднання викладачів народних 

музичних інструментів (1965–2004), голова художньої ради (1975–1991) 

ДДПУ імені І. Франка. У певний період він був концертмейстером 

заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» (1952–

1958); активно концертував у складі баянного дуету (Е. Мантулєв – 

Б. Зарайський, 1959–1963) та тріо (Е. Мантулєв – Р. Пукас – М. Мамайчук, 

1965–1984). Викладав клас баяна та очолював оркестр Львівського музично-

педагогічного училища, вів методику викладання гри на баяні та 

інструментознавство у Дрогобицькому музичному училищі (1965–2003).  
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Оркестр народних музичних інструментів «Ліра» під керування 

Е. Мантулєва став справжньою навчальною лабораторією, де студенти 

опановували майстерністю гри на народних музичних інструментах, 

ознайомлювалися з методами організації такого колективу в загальноосвітній 

школі, кожен учасник колективу отримував посвідчення керівника оркестру 

народних музичних інструментів. Оркестр «Ліра» став дипломантом 

Всесоюзного фестивалю народної творчості (1987) та лауреатом 

міжвузівського конкурсу (1989). А студентський ансамбль «Прикарпатські 

музики» був активним учасником щорічних концертів, присвячених Дню 

міста Дрогобича, університетських свят, міжнародного фестивалю 

«Карнавал, карнавал» у Академії Свєнтокшиській (25.02.2005, м. Кєльце і 

Петровка, Польща).  

Поміж учнів Е. Мантулєва численні лауреати міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів баяністів-акордеоністів, серед яких Г. Андрушко, 

В. Бондаренко, Є. Коломієць, О. П’ятачук, О. Тудуй, В. Шафета; заслужені 

працівники культури України С. Дацюк, П. Гушоватий, І. Мамайчук, 

професори Є. Димченко, О. Музальов, доценти та кандидати педагогічних 

наук Є. Марченко, С. Процик, С. Торічна та ін.  

Метод спілкування наставника з молодими виконавцями був 

неавторитарний, доказовий, дискутивний, відкритий до пошуку та втілення їх 

власних творчих рішень. В інтерпретації важливим аспектом було виявити 

індивідуально-композиторське начало, досягти узгодження особистих уявлень 

виконавця із завданням, покладеним в основу творчого задуму кожного 

виконуваного твору. Таким чином, пошук технічно-виразових засобів набував 

вторинного значення у прагненні адекватного відтворення стилістики мистецтва 

кожної доби, а технічне та художнє виховання здійснювалися у безпосередній 

гнучкій взаємодії. У процесі роботи вчитель використовував метод особистого 

показу з високим технічним рівнем і тембральним і нюансовим багатством 

виразової палітри, якої домагався і від вихованців. На заключному етапі 
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вивчення твору великого значення набувала емоційність вислову, відкритість 

спілкування виконавця з концертною аудиторією. 

Серед проблем, яким педагог приділяв велику увагу, як у практичній 

діяльності, так і на сторінках наукових видань, були проблеми міховедення та 

звукоутворення, естетики звуковидобування, артикуляції, фразування, стилістика 

баянної інтерпретації органної барокової та класичної клавірної музики. 

Дбайливе ставлення до звуку, за переконанням Е. Мантулєва, - це важливий 

момент будь-якого художнього виконання. Отже, повсякденна робота над якістю 

звучання велась ним від азів навчання. Тому педагог навчав своїх учнів бути 

особливо уважними до кінцевого звукового результату, контролюючи усі 

виразно-технічні засоби баянного виконавства.  

Яскраву характеристику діяльності цього ентузіаста баянного 

мистецтва Дрогобиччини надав професор С. Димченко, відзначаючи, що 

«інтенсивна виконавська, педагогічна та просвітницька діяльність 

Е. І. Мантулєва послужила основою для створення його авторської баянної 

школи, яка узагальнила нагромаджений досвід у галузі виконавської 

творчості, педагогіки і методики» [67, с. 16]. Маестро був активним 

учасником низки колективів, зокрема – «Прикарпатського тріо баяністів» 

(Е. Мантулєв, Р. Пукас, М. Мамайчук), автор наукових публікацій28 й 

оригінальної дидактичної літератури для дітей, оркестрів та ансамблів 

народних інструментів, керівник та засновник народно-інструментальних 

колективів Франкового ЗВО [67; 105; 256; 257].  

Видним представником дрогобицької інструментальної школи є Віктор 

Чумак29 – викладач кафедри теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах ДДПІ імені І. Франка (1972–1978), а відтак – викладач-

методист, голова циклової комісії відділу народних інструментів 

Дрогобицького ДМУ імені В. Барвінського. Разом із С. Максимовим він став 

співзасновником «Прикарпатського дуету баяністів» (1982), з яким 

концертував Італією, Канадою, Польщею, Росією, США, Україною. Записав 

грамплатівку на фірмі «Мелодія» (1990, з передмовою А. Онуфрієнка), аудіо-
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альбом (Дрогобич, студія «Фенікс», 1995) та компакт-диск (Дрогобич, студія 

«Фенікс», 2007). В репертуарі дуету понад 60 творів різних стилів, форм і 

жанрів. Один із засновників і організаторів регіональних, зональних, 

всеукраїнських конкурсних змагань виконавців на народних інструментах у 

м. Дрогобичі. 

Серед учнів лауреати регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів баяністів-акордеоністів В. Верхоляк, Н. Гатайло, А. Душний, 

О. Кривозірка, І. Онисів, Л. Ониськів, М. Паньків, Н. Федина та ін.; викладачі 

Дрогобицького ДМУ імені В. Барвінського В. Гамар, Н. Гатайло, Р. Кабало, 

О. Кривозірка; ДДПУ імені І. Франка – кандидат педагогічних наук доцент 

А. Душний, заслужений працівник культури України М. Паньків. В. Чумак є 

автором обробок і перекладень для соло та дуету баяністів, методичних 

матеріалів для студентів музичних училищ, котрі упорядковані його учнем 

А. Душним у навчальні посібники та нотні збірники й рекомендовані до 

використання в навчальному процесі музичних навчальних закладів України. 

Вагомий внесок у популяризацію мистецтва гри на народних 

інструментах здійснює Андрій Душний30, автор методики активізації творчої 

діяльності музиканта-інструменталіста крізь призму «творчого 

наслідування», «зумовленої» та «вільної» творчості [60]. Пріоритетними 

напрямками діяльності науковця-митця виступають:  

- педагогічний (виховання молодого покоління баяністів-акордеоністів 

на прикладі різножанрових репертуарних зразків, прийомів та методів 

виконавської вправності та культури, прояв виконавської майстерності через 

концертну та конкурсно-фестивальну діяльність)31; 

- науковий (має науковий ступінь кандидата педагогічних наук, автор 

понад 150 статей у фахових збірниках України та зарубіжжя, журналах що 

внесені до науково-метричних баз; упорядник понад 50 збірників наукових 

праць, видань навчально-педагогічного репертуару; монографій, довідників 

тощо). Наукові інтереси торкаються певного спектру проблем (історія, 

виконавство, репертуар, представники баянно-акордеонного мистецтва 
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тощо), у т. ч. соціокультурного побутування баяна-акордеона у Західній 

Україні періоду Незалежності (Додаток Ж. 1). Під керівництвом А. Душного, 

написав та захистив дисертацію Р. Кундис (2019) [105] та здійснюють 

наукові дослідження аспіранти А. Бойчук, А. Олексюк, Г. Савчин, Р. Стахнів;  

- творчий (опрацювання, редагування та упорядкування музики для 

баяна-акордеона, бандури, оркестру народних інструментів (Додаток А. 2.); 

членство у журі міжнародних конкурсів в Україні, Білорусі, Литві, Латвії, 

Польщі, Італії, Португалії (на «Трофеї світу – 2019»); 

- організаційний (ініціатор та організатор цілої низки всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференцій та конкурсів, зокрема 

«Perpetuum mobile» та «Візерунки Прикарпаття» [74], спрямованих на 

популяризацію баянно-акордеонного та народного-інструментального 

мистецтва загалом; 

- адміністративний (голова ради молодих вчених факультету та 

заступних голови Ради молодих вчених Університету, член Вченої ради 

Інституту та Університету, завідувач кафедри). Серед учнів та колективів 

(ансамблі та оркестр) понад 50 лауреатів всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів і фестивалів, як в Україні (Дрогобич, Київ, Кропивницький, 

Луганськ, Луцьк, Львів, Ужгород, Харків, АР Крим та ін.), так і в Білорусі, 

Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Росії, Сербії (Додаток Ж. 2).  

Школа бандурного мистецтва представлена на Дрогобиччині такими 

непересічними митцями, як Олександр Верещинський, Ореста Пришляк та їх 

учнями і послідовниками – Стефанією Пінчак і Оксаною Бобечко.  

Олександр Верещинський32 – бандурист, педагог, кобзарознавець, 

засновник класу бандури на музично-педагогічному факультеті ДДПУ імені 

І. Франка. На громадських засадах створив домашню студію «Кобзарська 

світлиця», що стала духовним центром розвитку кобзарства на Дрогобиччині, 

місцем зустрічі кобзарів, літераторів, науковців, учнів-бандуристів.  

Під час фольклорних експедицій у с. Лавіркове на Чернігівщині та 

м. Ромни на Сумщині О. Верещинський здійснив унікальні записи кобзарів 
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І. Бедрина, В. Заворотька, І. Рачка. З часом зібрав рідкісні фонозаписи 

бандуристів Полтавщини, а також кобзарів-побратимів Є. Адамцевича та 

Г. Спиці, які передав краєзнавчому музею м. Ромни. Має понад сотню учнів, 

котрі продовжили діяльність свого наставника у ДМШ та ЗВО, в тому числі 

заслужена артистка України М. Сорока (Буднік), Н. Лемішка (Панчишин), 

М. Мошик, лауреат міжнародного конкурсу Н. Ватаманюк (Худак) та ін. 

Ореста Пришляк33 – бандуристка, педагог. Активно працює над 

оновленням педагогічного та концертного репертуару в сольному та 

колективному музикуванні, очолює капелу бандуристів у ДМФК імені 

В. Барвінського, поєднує звучання бандури і спів з хором, камерним 

оркестром, струнним квартетом, флейтою, скрипкою, віолончеллю, баяном, 

кларнетом. 

Справу свого викладача продовжують її випускники у різних 

навчальних закладах, серед яких заслужена артистка України О. Ластов’як 

(Ульгурська), солістка Київського дитячого оперного театру Л. Канюка, 

солістка Вроцлавської філармонії О. Марко, солісти Укрконцерту Л. Кіцак та 

Л. Гірник, солістка квартету бандуристок Львівської ОФ «Львів’янка» 

Л. Нікітіна, лауреати Всеукраїнських конкурсів Н. Ференц та Н. Цехмейстер, 

старший викладач ДДПУ імені І. Франка С. Пінчак та ін. 

Стефанія Пінчак34 – бандуристка, педагог, керівник народного 

ансамблю бандуристок. У різні роки учасниця ВІА «Веселка» (1977–1981, 

керівник О. Яцків), народного вокально-хореографічного ансамблю 

«Пролісок» (художній керівник Я. Кулешко), тріо бандуристок (керівник 

О. Пришляк). У навчальному процесі, особлива увага педагога зосереджена 

на виховання юних бандуристів засобами колективної гри. Репертуарна 

політика мисткині формується на основі творів сучасних авторів, української 

пісенної спадщині, перекладеннях класичних творів. Основою методичних 

принципів є опанування технічним матеріалом, сучасними прийомами 

звуковидобування, робота над артистизмом та створенням сценічного 

художнього образу. Серед учнів низка переможців виконавських конкурсів: 
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М. Горішна, Л. Михалюк, С. Осташ, М. Скільська – лауреати і дипломанти 

І всеукраїнського конкурсу бандуристів-студентів педагогічних інститутів 

України (Луцьк, 1992); Л. Крочак, Н. Кузик, М. Стручинський – дипломанти 

міжнародного музичного фестивалю «Срібні струни» (Тернопіль, 2000); 

О. Дуліба, Н. Захарчин, І. Мельник, Р. Стецула – лауреати конкурсу 

студентів-виконавців на народних музичних інструментах «Прикарпатські 

музики» (Дрогобич, 2002, 2004, 2006). 

Яскравою представницею дрогобицької школи бандурного мистецтва є 

Оксана Бобечко35 – кандидат мистецтвознавства (2014), бандуристка, 

співачка (мецо-сопрано), педагог, науковець. Оксана Юріївна бере активну 

участь у концертному житті Дрогобиччини як бандуристка, співачка соло та 

в дуеті «Два кольори» (2007) разом з Н. Цехмейстер, є солісткою ансамблю 

народної музики «Барви Карпат» (2007). Активно концертує як солістка-

бандуристка та ансамблістка. У репертуарі виконавиці, інструментальні 

композиції (твори Й. Баха, С. Баштана, О. Герасименко, А. Вівальді, 

М. Дремлюги, К. Мяскова, Ю. Олійника та ін.), думи («Плач Ярославни» 

Ф. Кучеренка, «Дума про козака Нечая» Д. Січинського та ін.), українські 

народні («Ой, весною зеленою» в обр. О. Герасименко, «Ой, я знаю, що гріх 

маю» в обр. І. Хуторянського, «Ой, де ти ідеш» в обр. С. Павлюченка, «Спать 

мені не хочеться» в обр. Л. Кауфмана, «Ой, там на горі» в обр. 

Я. Ярославенка, «Ой, заграйте музики» в обр. Г. Майбороди та ін.) та 

авторські пісні («Ой, казала мені мати» С. Гулака-Артемовського, «Тече вода 

в синє море» Г. Хоткевича, «Материнська доля» О. Зуєва, «Гудуть вітри» 

О. Герасименко, «Галичино моя» Г. Шніцара та ін.), а також романси 

(«Утоптала стежечку» та «Розвійтеся з вітром» Я. Степового, «І молилася я» 

О. Нижанківського та ін.). 

Як педагог О. Бобечко значну увагу приділяє роботі над звуком, 

динамічній рефлексії, штриховій координації. Серед випускників М. Ширій - 

лауреат конкурсу виконавців на народних музичних інструментах 

«Прикарпатські музики» (Дрогобич, 2006), О. Сурма - викладач бандури 
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Самбірського коледжу культури і мистецтв. Науковий бік діяльності митцині 

розкриває горизонти напрацювань, присвячених історії кобзарства, та сприяє 

забезпеченню освітнього процесу навчально-методичними матеріалами. 

Самобутньою є і Дрогобицька школа гри на духових інструментах, 

яскравими представниками якої є Роман Катинський, Михайло Тиновський, 

Роман Михаць.  

Роман Катинський36 – скрипаль, акордеоніст, кларнетист, педагог, 

аранжувальник, звукорежисер, засновник студентського вокально-

інструментального ансамблю «Перехрестя» (учасника першого конкурсу 

«Червона рута»). Організатор студії звукозапису та звукорежисури, у якій 

здійснено записи аудіо-альбомів хорів «Гаудеамус», «Боян Дрогобицький», 

ансамблю «Пролісок», низки виконавців-солістів та ін.  

Михайло Тиновський37 – кларнетист, саксофоніст, педагог. Поміж учнів 

дует кларнетистів Р. Михаць – Т. Орсуляк, які є лауреатами всеукраїнського та 

міжнародного конкурсів виконавців на духових інструментах. У творчому 

сенсі митець реалізує себе як учасник ряду колективів області, зокрема: у 

народному вокально-інструментальному ансамблі «Галич» (м. Дрогобич), 

народному вокально-інструментальному ансамблі «Барви Карпат» 

(м. Трускавець), народному інструментальному ансамблі «Відгомін» 

(м. Трускавець), Стрийському та Трускавецькому оркестрах джазової музики, 

народному вокально-інструментальному ансамблі «Джерела Карпат» 

(м. Трускавець), народному інструментальному ансамблі «Галичина» 

(м. Львів), народному інструментальному ансамблі «Намисто» тощо. В складі 

цих колективів гастролює Європою та бере участь у конкурсах та фестивалях 

в Бельгії, Болгарії, Голландії, Іспанії, Польщі, Румунії, Угорщині, Франції, 

Чехословаччині, Югославії.  

Роман Михаць38 – кларнетист, саксофоніст, хоровий диригент, педагог, 

співак (бас), науковець, дослідник театрального життя Дрогобиччини. Як 

співак, реалізував себе у хорах ДДМУ імені В. Барвінського, «Кайрос», 

«Гаудеамус», «Боян Дрогобицький», чоловічому квартеті «Підгіряни». Як 
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кларнетист є дипломантом і лауреатом всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів виконавців на духових інструментах (Чернівці, 2004; Рівне, 2006, 

ІІІ премія; Рівне, 2007, ІІ премія). У складі квартету «Підгіряни» став 

переможцем ІІІ всеукраїнського конкурсу-фестивалю молодіжного 

музичного мистецтва «Кришталевий Трускавець» (м. Трускавець, 2008, Гран-

Прі) та призу «Глядацьких симпатій» всеукраїнського фестивалю вокально-

хорового мистецтва, присвяченого 175-річниці НПУ імені М. Драгоманова 

(Київ, 2010, І премія). 

Фортепіанна виконавська школа Інституту музичного мистецтва ДДПУ 

імені І. Франка представлена Людомиром Філоненком [94, с. 29], Оксаною 

Фрайт [94, с. 49], Олександрою Німилович [94, с. 71], Уляною Молчко [94, 

с. 79]. Провідними теоретиками кафедри музикознавства та фортепіано ІММ 

– музикознавцями, композиторами, фольклористами є Юрій Медведик, 

Микола Ластовецький, Марія Ярко, Лідія Федоронько. 

Людомир Філоненко39 – піаніст, педагог, виконавець, науковець. Поряд 

з викладанням гри на фортепіано в Інституті, активно концертує як піаніст-

виконавець, популяризуючи забуті шедеври української й світової класики 

(Я. Барнича, Й. С. Баха, М. Вербицького, М. Вериківського, Й. Гайдна, 

Дж. Гершвіна, М. Завадського, М. Лисенка, С. Людкевича, С. Рахманінова, 

Ф. Шопена, Р. Шумана), як соліст, а також у дуеті з О. Корчинським 

(ансамблеві фортепіанні твори Д. Бортнянського, М. Завадського, 

М. Лисенка, В. Лютославського, О. Нижанківського, В. Пащенка, 

Л. Ревуцького, Г. Саська) [94, с. 13]. Серед його учнів переможці 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів піаністів та фортепіанних 

ансамблів, студентських олімпіад - Я. Лензіон (нині працює у Люблінській 

філармонії, Польща), Євген Сов’як та ін. 

Л. Філоненко систематично готує студентів Інституту музичного 

мистецтва до науково-практичних конференцій, виконавських конкурсів. Ряд 

студентів - А. Бібла, С. Гарасимчук, О. Голодняк, С. Кодлубай, У. Конарська, 

О. Кондратишин, О. Корчинська, Я. Лензіон, Х. Лозанчин, О. Мачайло, 
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А. Могила, В. Сенкевич, Є. Сов’як, Н. Якимів - брали участь у сольних 

фортепіанних концертах [94, с. 14]. 

У науковому доробку Л. Філоненка низка публікацій, присвячених 

українським композиторам, які тривалий час були у забутті: В. Барвінському, 

Я. Барничу, М. Вербицькому, С. Воробкевичу, М. Гайворонському, 

Б. Кудрику, З. Лиську, А. Річинському, Д. Січинському, М. Тележинському, 

виконавцям Й. Гошуляку, Р. Кухару, І. Рубчаку, Р. Савицькому та ін., а також 

сучасним композиторам – Р. Сов’яку, М. Тимофіїву, Ю. Філоненку, Б. Фільц, 

А. Школьніковій [94, с. 14].  

Олександра Німилович40 – піаністка, педагог, виконавиця. Концертну 

діяльність розпочала в 1989 році у фортепіанному дуеті спільно з У. Молчко, 

здійснивши серію виступів на регіональному телебаченні та радіо, давши 

понад 200 концертів. Їх дует – учасник численних музичних фестивалів 

(«Музика українського зарубіжжя», 1991; ІХ Музичний фестиваль імені 

А. Кос-Анатольського, 1995; «Дні американської та української музики» у 

Львові, 1996; «Струни душі нашої, 1993, 1996–1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 

2009, 2011, 2016; «Musica Galiciana», 1998; Фестиваль хорової та 

інструментальної музики, 2001; Міжнародний фестиваль «Стравінський і 

Україна» (Луцьк, 2006); фестиваль «Дні української та європейської музики» 

у Вищій школі музики і театру у Мюнхені, 2009, 2010).  

Дует тісно співпрацює з відомими митцями В. Годзяцьким, Л. Дичко, 

Г. Ляшенком, Б. Фільц, у т. ч. з М. Скориком, виконуючи його нові 

композиції. Пропагуючи шедеври світової класики, піаністки у своїх 

програмах виконують віднайдені ними кращі зразки української музики – 

твори В. Витвицького, Б. Кудрика, Я. Лопатинського, С. Людкевича, 

Д. Січинського та ін. Найкращі твори їх репертуару ввійшли до 

магнітоальбому «Українська музика для двох фортепіано» (2000), що був 

прихильно зустрінутий музичною критикою як краю, так і зарубіжжя.  

У виконанні дуету в стереозаписі прозвучала «Сонатина» 

В. Витвицького на конференції, присвяченій пам’яті композитора і 
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музикознавця, яка була організована Науковим Товариством імені 

Т. Шевченка в Америці 31 березня 2001 року в Нью-Йорку. Ансамбль брав 

участь у концертних проектах ЛНМА імені М.  Лисенка, ДДПУ імені 

І. Франка і Львівської філармонії імені С. Людкевича, зокрема «Й. Брамс. 

Пісні кохання» та «Нові пісні кохання» (2006–2008) для вокального квартету 

(Л. Коструба – сопрано, С. Паламар – мецо-сопрано, В. Понайда – тенор, 

Ю. Трицецький – бас) і фортепіанного дуету (Дрогобич, Івано-Франківськ, 

Львів, Тернопіль). У 2009–2010 роках дует виступав із сольними програмами 

в Hochschule für Music in München на «Днях України в Німеччині».  

У 2015 році відбувся ювілейний концерт ансамблю до 25-річчя творчої 

діяльності, а 11 і 13 березня 2017 року О. Німилович і У. Молчко здійснили 

виконання циклів Р. Шумана «Іспанські пісні кохання» і Г. Гофмана 

«Любовні ігри» для вокального квартету (заслужені артисти України: 

Л. Коструба – сопрано, В. Понайда – тенор, солісти Львівського 

національного театру опери і балету імені С. Крушельницької М. Шумкова – 

мецо-сопрано і Ю. Трицецький – бас) і фортепіанного дуету (Дрогобич, 

Львів, Стрий, Тернопіль, керівник проекту – заслужена артистка України, 

професор, завідувачка кафедри концертмейстерства Львівської національної 

музичної академії імені М. Лисенка Ярослава Матюха) [94, с. 25]. 

Серед учнів О. Німилович - Р. Хрипун – концертмейстер Інституту. 

Вихованцями класу було підготовлено цикли студентських концертів, 

присвячених фортепіанній творчості українських композиторів 

В. Барвінського, В. Косенка, С. Людкевича, Е. Мертке, Н. Нижанківського, 

Ю. Решетара, Д. Січинського, Б. Фільц, М. Халітової [94, с. 26]. Сама 

виконавиця, на запрошення оргкомітету увійшла до складу журі 

міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців «Кримська весна» 

(Ялта, 2008, 2010). Як науковець-дослідник О. Німилович брала участь у 

Конгресах міжнародної асоціації україністів41 [94, с. 27].  

Уляна Молчко42 – піаністка, педагог, виконавиця, науковець. 

Концертна діяльність здійснюється в дуеті з О. Німилович. Їх тандем вже 
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кілька десятиліть активно пропагує фортепіанне мистецтво ансамблю на 

теренах України та зарубіжжя [94, с. 38]. Серед учнів – лауреати 

фортепіанних конкурсів У. Конарська, О. Фенцик. Впродовж кількох років 

У. Молчко із студентами класу готувала цикли вечорів, присвячених 

фортепіанній творчості українських композиторів: В. Барвінського, 

В. Косенка, С. Людкевича, Н. Нижанківського; звітні концерти з І. Ільків та 

О. Царенською (2003), О. Береською (2005), О. Фенцик (2010), М. Токарчук 

(2012), Ю. Олач (2011–2013), А. Зинич (2014).  

Широку пропаганду української фортепіанної музики провадить в 

Інституті музичного мистецтва Оксана Фрайт43 – піаністка, педагог, 

музикознавець. У 2001 році вона захистила кандидатську дисертацію 

«Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній 

музиці». Протягом 2000–2009 років виступала як лектор-коментатор 

концертів української фортепіанної музики, підготовлених студентами-

піаністами. Вихованці О. Фрайт виступають у програмах «Шкільної 

філармонії» та університетських концертних проектах [94, с. 60]. 

Таким чином, в розділі розглянуто і проаналізовано основні напрями 

інструментальної підготовки дрогобицької музично-педагогічної школи, а 

саме баянно-акордеонну, бандурну, фортепіанну, духових та ударних 

інструментів, а також здобутки її представників у науковій та просвітницькій 

сферах діяльності. 

 

2.3 Розвиток диригентсько-хорового мистецтва в регіоні: 

здобутки та перспективи 

 

Весь час функціонування музично-педагогічного факультету (нині – 

Інституту музичного мистецтва) активну діяльність щодо розвитку 

диригентсько-хорових традицій, а з цього боку, становлення дрогобицької 

музичної школи здійснювала ціла плеяда митців і педагогів хорового мистецтва.  
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Юліан Корчинський44 – був організатором музичного життя в 

Дрогобицькій області в післявоєнний період: художній керівник і керівник 

хорів СШ № 1 м. Дрогобича, хору вчительського інституту м. Дрогобича, 

хору вчителів Дрогобицького району (1970–1980), засновник та художній 

керівник ансамблю пісні і танцю «Трускавчанка» (1975–1985). З ансамблями 

«Верховина» і «Трускавчанка» Ю. Корчинський гастролював у республіках 

колишнього Радянського союзу. Ансамбль «Верховина» під його 

керівництвом став дипломантом огляду професійних художніх колективів 

міністерства культури УРСР й учасником декад українського мистецтва в 

Москві та Ленінграді. Як збирач фольклору, митець здійснив десятки 

аранжувань народних бойківських пісень для хорової групи ансамблів. Автор 

фольклорних збірок: «Бойківські та лемківські народні пісні» (1970), 

«Українські народні пісні» (1973), «Карпатські струмочки» (1979) , «Пісні з 

Львівщини. Пісенник» (1988). Мелодії багатьох з них покладено в основу 

вокально-хореографічних композицій низки колективів краю. 

Степан Стельмащук45 починав як викладач теоретичних дисциплін у 

Дрогобицькому державному музичному училищі (1964–1965). Від 1960-х 

років був керівником студентського самодіяльного хору (1960–1966), 

чоловічого хору «Бескид» ДДПІ імені І. Франка (1962–1989), народного 

чоловічого хору «Прометей» ЛНУ імені І. Франка (2001–2003). Упорядник 

збірок «100 українських народних пісень с. Скородинці на Тернопільщині» 

(1967) та «Пісні Тернопільщини» (1989, 1993), спогадів про С. Людкевича 

«Під знаком його доброти» (1991) та «Д. Котко та його хори» (2000). 

Зенон Антонішак46 – хоровий диригент, педагог, композитор, керівник 

хору «Гаудеамус» музично-педагогічного факультету, народних хорових 

капел «Каменяр» та «Промінь» м. Борислава. Автор популярних вокальних 

та хорових творів «Краю-розмаю», «Смерекове розлуння», «Вставай, 

Україно» та ін., аранжувань (30 пісень для чоловічого квартету) на 

стрілецько-повстанську тематику, опублікованих у збірнику «Краю-розмаю» 

(Дрогобич: Відродження, 1997) [38, с. 11]. 
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Роман Сов’як47 – хоровий диригент, педагог, композитор, музично-

громадський діяч, член НСКУ. Захистив дисертацію на тему: «Становлення і 

розвиток західноукраїнського романсу ХІХ – поч. ХХ ст.» (1984). Автор 

вокально-інструментальних та інструментальних творів, обробок творів для 

хорів різних типів, монографії «Остап Нижанківський» (1994); репертуарних 

збірників: «Ти воскресла, моя Україно!» (1993), «Зродились ми великої 

години» (2003), «Святися, Україно вільна!» (2006) та ін. [38, с. 32]. 

Олег Цигилик48 – хоровий диригент, співак (баритон), педагог, 

засновник і керівник народної хорової капели «Легенда» (1970–1978, 1984–

1986). Колективи «Легенда», «Сурма», «Каменяр» під його орудою брали 

участь у всесоюзних і республіканських оглядах художньої самодіяльності. 

Хор «Гомін» став лауреатом (ІІ премія) І республіканського конкурсу імені 

М. Леонтовича, а також конкурсу козацької пісні «Хортиця–91», конкурсів 

академічних хорів імені Д. Січинського та до 125-річчя товариства 

«Просвіта». Водночас Олег Іванович працює головним диригентом зведеного 

хору Української греко-католицької церкви, з яким брав участь у концертах: 

святкуванні 400-річчя Берестейської унії в Україні, в Римі (1996), на честь 

приїзду в Україну Папи Івана Павла II (Львів, 2001) [38, с. 36]. 

Михайло Бурбан49 – оркестровий та хоровий диригент, педагог, 

музично-громадський діяч, засновник фестивалю Різдвяного хорового співу 

«Колядує Франкове Підгір’я» (Дрогобич, 1991) та чоловічого хору «Боян 

Дрогобицький» (1997), президент хорового конкурсу імені отця Северина 

Сапруна (Дрогобич, 1997). З хорами та оркестрами гастролював у Австрії, 

Білорусі, Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, був учасником міжнародних 

хорових фестивалів (Львів, 1998, Відень-2000, Холм-2001) та IV 

всеукраїнського хорового конкурсу імені Миколи Леонтовича (Київ, 2002, 

2007) [38, с. 12]. 

Михайло Іванович написав музику до театральних вистав «Запорозька 

Січ» О. Коломійця, «Веселка» М. Зарудного, «Серце Довбуша» 

В. Євлампієва, котрі були поставлені на сцені Обласного музично-
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драматичного театру імені Ю. Дрогобича у Дрогобичі. Як музикознавець, він 

є автором низки наукових та методичних праць, посібників, статей, 

монографій «Хорове виконавство Львівщини» (1999), «Хорова культура 

української діаспори» (2002), «Музичний спектакль для дітей» (2007); 

довідників: «Хорове виконавство України» (Ч. 2. «Диригенти», 2000), 

«Українські хори і диригенти» (2006), «Українські хори та диригенти» 

(2007), «Професійні театри Львівщини другої половини ХІХ – другої 

половини ХХ ст.» (2011); упорядник збірок музичних творів «Музична 

символіка України» (1991, в 2-х частинах); посібника «Нариси історії 

мистецтв України» (2011, в 2-х частинах); посібників-довідників 

«Оркестрове мистецтво Львівщини ХІХ–ХХ ст.» (2012) та «Хорове 

виконавство Львівщини» (2012) [38, с. 12]. 

Ярослав Кулешко50 – хоровий диригент, педагог, аранжувальник, 

музично-громадський діяч, диригент і соліст народного чоловічого хору 

«Бескид» ДДПІ імені І. Франка (1964–2008). За цей період підготував понад 

сто хорових творів української та зарубіжної класики, обробок народних 

пісень. Під батутою Я. Кулешка колектив «Бескиду» виступав з концертнми 

програмами у Вінниці, Дрогобичі, Житомирі, Івано-Франківську, Каневі, 

Києві, Коломиї, Львові, Ніжині, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях, 

гастролював у Словаччині (м. Кошіци) та Латвії (м. Даугавпілс). 

Згодом Ярослав Павлович – керманич народної хорової капели 

«Каменяр» Дрогобицького районного Народного дому (1983), з котрим 

здійснив концертні поїздки у Хорватію, а також виступав у Барі, Вінниці, 

Гайсині, Каневі, Кишиневі, Львові, Самборі, Стриї, Хусті. На конкурсах, 

присвячених творчості Є. Козака, А. Кос-Анатольського, М. Леонтовича, 

колектив здобував призові місця і нагороджувався дипломами [38, с. 24]. 

У творчому доробку митця певна сторінка відведена народному 

чоловічому камерному хору «Боян Дрогобицький», у якому він виступав як 

соліст та диригент. Цей колектив мав честь приймати участь у міжнародних 

хорових фестивалях у Польщі (м. Тарнув 1996, 1999; м. Краків (2001), Львові 
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(1998), Австрії (м. Відень, 2000; імені Ф. Шуберта, 2005), Греції (м. Превеза, 

2004), Нідерландах (2004), Англії (Північна Ірландія м. Колерейн, 2005), 

Франції (2005), всеукраїнському хоровому конкурсі імені М. Леонтовича 

(Київ, 2002). Всеосяжність творчої особистості митця реалізується і в 

композиторській творчості, зокрема Я. Кулешко є автором низки хорових 

творів на поезію Б. І. Антонича, ряду обробок та аранжувань (понад 40 

творів), надрукованих у збірниках «Краю-розмаю», «Народний хор та 

Карпати», «Заспіваймо разом». Коло наукових інтересів базується на 

публікаціях з проблем музичного виховання й видання (у співавторстві) 

монографії «Ой нема то, як в «Бескиді» (2008) [38, с. 25]. 

Марія Гірняк51 – хоровий диригент, педагог, учасниця всеукраїнських 

конкурсів хорів імені М. Леонтовича (регіональні тури), обласних фестивалів 

присвячених 125–130-річчю товариства «Просвіта», хорових конкурсів імені 

о. С. Сапруна, «Колядує Франкове Підгір’я», «Струни душі нашої» 

(Дрогобич). Як керівник хорових колективів здійснює гастрольну діяльність 

у містах України та Польщі.  

Степан Дацюк52 – хоровий диригент, педагог, співак (баритон), 

музично-громадський діяч. Колектив студентського народного хору 

«Гаудеамус», художнім керівником і диригентом якого він є, став лауреатом 

міжнародних хорових конкурсів Європи: «Академічна Банська Бистриця» 

(Словаччина, 1997), «Золоте пасмо» (Словаччина, 1999, І місце), «Ad Gloriam 

Dei» (Пінчув, Польща, 2002, І місце), конкурсу церковної музики (Хайнувка, 

Польща, 2003, І місце), міжнародного хорового конкурсу в м. Жешові (2004, 

Гран-Прі), міжнародного музичного конкурсу «Молодь і музика у Відні» 

(Австрія, 2006, І місце), дипломант міжнародного хорового конкурсу Франца 

Шуберта (Відень, Австрія, 2007), І всеукраїнського конкурсу вокально-

хорового мистецтва, присвяченого 175-річчю Національного педагогічного 

університету імені М. Драгоманова (Київ, 2010, І місце), ІІ всеукраїнського 

конкурсу хорового мистецтва, присвяченого 20-річчю Незалежності України 

(Київ, 2011, ІІ місце). Учасник всеукраїнських концертів-реквіємів 
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«Чорнобиль – молодь буде пам’ятати» (Київ, 2008, 2010); міжнародних 

хорових фестивалів: «FIMU» (Бельфор, Франція, 1998, 2000, 2012), 

фестивалю церковної музики в м. Гіжицько (Польща, 2004), міжнародного 

хорового фестивалю «Advent–2004» (Відень, Австрія, 2004), міжнародного 

хорового конкурсу в м. Шпіталь над Драу (Австрія, 2005), міжнародного 

фестивалю духовної музики у м. Барселоні (Іспанія, 2007), університетських 

хорів «Universitas cantat» (м. Познань, Польща 2009); міжнародних проектів 

спільно з хором музичного відділу Свєнтокшиської академії імені Яна 

Кохановського та симфонічного оркестру філармонії м. Кельце (Польща) – 

Антоніо Вівальді «Gloria» (м. Кельце, 2005; м. Дрогобич, 2006) та 

В. А.Моцарт «Requiem» (м. Кельце, 2008); Й. Гайдн «Theresienmesse» 

(Кельце, 2011), з хором університету Марії Кюрі-Склодовської й 

симфонічним оркестром філармонії міста Любліна – кантата 

Р. Твардовського «Exegi Monumentum» (2009) [38, с. 18].  

Крім того, творча активність диригента реалізувалась в імпрезах 

регіонального масштабу - конкурсах присвячених 125-річчю Товариства 

«Просвіта» (Львів, 1993, ІІ місце), конкурсу хорів імені о. С. Сапруна 

(Дрогобич, 1997, І місце), хорового конкурсу імені о. М. Вербицького (Львів, 

2010, І місце). Варто зазначити, що разом із хором «Гаудеамус» Степан 

Якович був учасником творчого звіту Львівщини в Національному Палаці 

«Україна» з нагоди 10-річчя Незалежності України (Київ, 2001).  

С. Дацюк виступає одним із ініціаторів відновлення діяльності «Бояна 

Дрогобицького», з котрим він як хормейстер став лауреатом ІV 

всеукраїнського хорового конкурсу імені М. Леонтовича (Київ, 2002, І місце), 

учасником численних фестивалів в Україні (Дрогобич, Львів, Самбір, 

Трускавець, Ужгород) та за кордоном у Польщі (Тарнув 1996, 1999, Кельце 

2001, Краків 2001, 2004) та Австрії (Відень 2000). Творчі здобутки поповнює 

приз кращого диригента конкурсу «Академічна Банська Бистриця» (1999) на 

конкурсі в Словаччині, а хоровий досвід постає затребуваним при роботі 

членом журі конкурсів «Молода Галичина» (Новояворівськ, 1997), 
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«Академічна Банська Бистриця – 2001» (Словаччина), регіональних хорових 

змагань. Творче самовираження митця пов’язано і з упорядкуванням серії 

репертуарних збірників «Співає “Гаудеамус”» (2001), «Хорові твори на 

тексти Івана Франка» (2005) та «Андрій Гнатишин. Хорові твори» (2010), а 

також записом аудіокасети та двох компакт-дисків творів українських та 

зарубіжних композиторів із капелою «Gaudeamus» [38, с. 18]. 

Степан Салій53 – хоровий диригент, педагог, співак (тенор), диригент 

народного чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький», з яким приймав 

участь у міжнародних хорових фестивалях Європи. Творчо-науковий контент 

зосереджений на дослідженні історіографічних аспектів музичного 

виховання, методичний напрямок спрямований на розкриття різновекторних 

сторін роботи з хорами та хоровими диригентами [38, с.  31]. 

Ірина Бермес54 – хоровий диригент, педагог, науковець, музикознавець, 

дослідниця хорового руху Дрогобиччини. Науковий доробок складають: 

монографія «Еволюція хорового руху на Дрогобиччині в контексті розвитку 

культури Галичини (від «весни народів» до 1942 р.)», посібники «Музичне 

шкільництво Дрогобиччини 20–30-х років ХХ ст.» та «Диригентське 

мистецтво: поліфункційні виміри», публікації у вітчизняних і зарубіжних 

наукових збірниках. Науковиця виступила укладачем біо-бібліографічних 

покажчиків «Віктор Матюк» (1993) та «Йосиф Кишакевич» (1997) [38, с. 11]. 

Петро Гушоватий55 – хоровий диригент, педагог, співак (тенор), 

музично-громадський діяч. Подвижницьку діяльність митця чітко відображає 

участь у організації конкурсів диригентів, присвячених 190-й річниці від дня 

народження М. Вербицького, 100-річчю від дня народження Є. Козака, 100-

річчю від дня народження М. Колесси, 150-річчю від дня народження 

І. Франка. Він є засновником та організатором регіонального дитячого 

хорового фестивалю «Ми діти твої, Україно!». Як співак та керівник хору 

«Боян Дрогобицьким» брав участь на всеукраїнських та міжнародних 

фестивалях і конкурсах хорового мистецтва. 
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У сфері організаційної діяльності П. Гушоватий виступає ініціатором 

проведення науково-практичних конференцій та наукових читань, 

присвячених ювілейним датам Д. Бортнянського, М. Колесси, 

М. Леонтовича, М. Лисенка та ін. («У вінок шани корифеям» Дрогобич, 

2003), «Миколі Колессі у сторічний ювілей» Дрогобич, 2003), «Шевченко і 

музика» (Дрогобич, 2005), «Франко і музика» (Дрогобич, 2006). Наукові 

пошуки зосереджені на висвітленні історико-просвітницької діяльності 

митців-диригентів та хорових колективів56. Щодо останніх, то Гушоватий 

проводить активну роботу з упорядкування та видання їхнього концертного 

репертуару.  

Отже, діяльність представників диригентсько-хорового мистецтва ДДПУ 

імені І. Франка протягом всієї історії розвитку дрогобицької музичної школи 

презентувала на Батьківщині і в різних країнах світу високого ґатунку 

професійність і музичну творчість, як свідчення надзвичайної пісенності 

народу, його мови, історії та культури. 

 

2.4 Діяльність творчих колективів ІММ: досвід і виклики сьогодення 

 

З моменту запровадження музичних дисциплін в освітній процес 

ДДПУ імені І. Франка тут стали формуватися яскраві творчі колективи, які 

виявились справжніми лабораторіями з відпрацювання професійності, 

накопичення музичного досвіду, опанування певного репертуару. Одним із 

перших значних явищ такого плану стала Народна хорова капела 

«Gaudeamus», створена в 1965 році В. Їжаком. З 1968 до 1979 року 

«Gaudeamus» очолював З. Антонішак; у 1979 – 1980 роках – Г. Голик; з 1980 

року капелою керує С. Дацюк [38, с. 121]. До складу капели увійшли 

студенти факультету, здебільшого учасники та переможці конкурсів-

фестивалів вокального мистецтва та молоді викладачі, іколи відгукуються 

випускники, колишні учасники капели. Це на практиці підтверджує один з 

принципів роботи в колективі: концертувати, навчаючись й переймаючи 
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досвід старших колег, опановувати хорове мистецтво в соціумі сьогодення, й 

тим самим поставати творчо-затребуваними на міжнародних сценах. 

Серед солістів хору варто згадати імена вокалістів Б. Базиликута, 

А. Боженського, І. Кліш, М. Лев, Л. Радевич-Винницьку, К. Сятецького, 

П. Турянського, Є. Шуневич, Б. Щурика, акордеоніста В. Шафету. 

Концертмейстерами хору в різні роки були В. Баб’як, Ж. Єрьоменко, 

І. Карвовська, Н. Шайжина. Свого часу з колективом працювали 

Є. Журавський, У. Конарська, І. Лисик, Г. Токарчук, Н. Шкраба.  

«Gaudeamus» – учасник багатьох фестивалів і конкурсів57, хор здійснив 

низку записів на телебаченні та радіо, випустив аудіокасету та два компакт-

диски. Треба відзначити участь колективу в чотирьох українсько-польських 

міжнародних проектах – виконання «Gloria» А. Вівальді разом з 

симфонічним оркестром Свєнтокшиської філармонії (Польща, м. Кельце, 

2005; Дрогобич, 2006), «Requiem» В. А. Моцарта (Польща, м. Кельце, 2008), 

Й. Гайдн «Theresienmesse» (Польща, Кельце, 2011), виконання кантати «Exegi 

monumentum» Р. Твардовського спільно з хором Університету Марії Кюрі-

Склодовської та симфонічним оркестром Люблінської філармонії (Польща, 

Люблін, 2009), а також у міжнародному фестивалі університетських хорів 

«Universitas cantat» (Польща, м. Познань, 2009), фестивалів духовної музики 

«Хваліте Господа з небес» (Дрогобич, 2012), «В гору серця» (Івано-

Франківськ, 2012).  

Хор постійно співпрацює з симфонічними оркестрами Дрогобицького 

музичного коледжу імені В. Барвінського, Дрогобицького музично-

драматичного театру імені Ю. Дрогобича та камерним оркестром 

університету, з якими виконує твори великої форми. В репертуарі хорові 

концерти М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя; кантати 

М. Лисенка, Д. Січинського, Л. Ревуцького; заупокійна меса «Requiem» 

Л. Керубіні та В. А. Моцарта; «Gloria» А. Вівальді; духовні твори 

М. Вербицького, А. Гнатишина, М. Леонтовича, К. Стеценка, 

Р. Твардовського; композиції Ф. Анеріо, Дж. Верді, О. Лассо, Ф. Пуленка, 
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Р. Томпсона, Е. Л. Уебера, Ф. Шуберта; сучасна хорова музика 

О. Бондаренка, Г. Гаврилець, Л. Дичко, А. Кушніренка, Є. Станковича, 

В. Стеценка, О. Яковчука, а також обробки народних пісень[38, с. 122]. 

Поряд з капелою «Gaudeamus», ще одним визначним колективом 

інституту музичного мистецтва є народний чоловічий камерний хор «Боян 

Дрогобицький». Тривалий час художнім керівником та диригентом був 

П. Гушоватий, сьогодні – В. Довгошия. Дослідження науковців останних 

років підтверджують, що «Боян Дрогобицький» був заснований ще в 1901 

році. З 1922 року товариством керував священик, мистецько-громадський 

діяч і композитор о. С. Сапрун. З 1932 року хор очолив випускник Празької 

консерваторії, піаніст і диригент Б. П’юрко. В ті часи з хором співпрацювали 

композитор І. Соневицький, піаніст Р. Савицький, тенор-соліст Львівської 

опери М. Голинський, оперна співачка О. Лепкова-Ястремська та ін. 

У репертуарі хору були опуси композиторів середньовіччя (О. Лассо, 

Ж. Депре, Дж. Каччіні), концертні програми з творів вітчизняних авторів 

В. Барвінського, М. Лисенка, С. Людкевича, О. Нижанківського, 

Л. Ревуцького, слов’янські пісні (білоруські, російські, чеські), хори з опер 

О. Бородіна, А. Вахнянина, М. Лисенка, Д. Січинського. Окремий розділ 

репертуару тодішнього «Бояна» становили ораторія «Месія» Г. Ф. Генделя, 

«Stabat Mater» Дж. Россіні та твори Й. Штрауса. Кожного року хор 

виконував програми з колядок, щедрівок, виставу «Вифлеємська ніч», яка 

щораз доповнювалась новими композиціями [38, с. 122]. 

Найвищого визнання колектив досягнув у 1942 році, коли виступив на 

Першому Краєвому конкурсі хорів, присвяченому 100-річчю від дня 

народження Миколи Лисенка. «Боян Дрогобицький» посів перше місце і був 

нагороджений лавровим вінком, а диригент – спеціальною батутою. Після 

1944 року керівники хору, а також чимало його учасників виїхали на Захід, 

де ще довгий час брали участь у мистецькому житті еміграції в складі різних 

хорових колективів. 



108 

У 1991 році «Боян Дрогобицький» відновлює діяльність як чоловічий 

камерний хор при Дрогобицькому державному педагогічному університеті 

імені І. Франка. Ініціаторами відродження та першими диригентами на 

новому витку стали М. Бурбан, С. Дацюк та П. Гушоватий. До складу хору 

ввійшли викладачі університету та навчальних закладів Дрогобича, 

студентська молодь музично-педагогічного факультету. Діяльність хору в 

новому складі продовжує репертуарні традиції, закладені попередньо: до 

концертних програм входять твори вітчизняної та західноєвропейської 

класики, духовна музика, обробки фольклорних зразків А. Гнатишина, 

М. Леонтовича, М. Лисенка, С. Людкевича, А. Кушніренка, Є. Козака, 

Д. Котка, В. Пащенка, Я. Яциневича тощо. 

«Боян Дрогобицький» бере активну участь у мистецькому житті міста, 

виступає в світських концертах, у церквах Дрогобиччини, брав участь у п’яти 

фестивалях сучасної української музики «Струни душі нашої» (Дрогобич), 

конкурсу хорів імені о. Северина Сапруна (Дрогобич, 1997, 2000), з успіхом 

виступав на міжнародних фестивалях «Віднайдена музика» у м. Тарнові 

(Польща, 1996, 1999), хорової музики «Львів – 98», «Advent – 2000» у 

м. Відні (Австрія), церковної музики у м. Кракові (Польща, 2001). В 2002 

році колектив став лауреатом ІV всеукраїнського хорового конкурсу імені 

М. Леонтовича в м. Києві (І премія). В травні 2004 року «Боян 

Дрогобицький» брав участь у І міжнародному фестивалі чоловічих хорів 

«Лине пісня над Ужем» (м. Ужгород) [38, с. 123], в червні того ж року 

отримав ІІІ премію на міжнародному конкурсі хорової музики у м. Превеза 

(Греція), а в грудні став учасником «Різдвяних концертів» у Нідерландах. У 

березні 2005 року хор виборює І премію на міжнародному фестивалі-

конкурсі в м. Колерейн (Північна Ірландія) а в листопаді 2005 – ІІ місце на 

престижному конкурсі імені Ф. Шуберта у Відні (Австрія). 

В грудні 2006 року «Боян Дрогобицький» здійснив гастрольну поїздку 

у Францію, а вже у 2007 – приймав участь у міжнародних хорових 

фестивалях у Польщі: «Фестиваль коляд» (м. Ярослав), фестиваль 
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«Селезіянське літо» (м. Перемишль), «Фестиваль трьох культур» 

(м. Стжижув). В січні 2008 – учасник «Фестивалю духовної музики» в 

м. Будапешт (Угорщина). Протягом 2009–2010 років колектив підготував ряд 

авторських концертів з нагоди ювілейних дат українських композиторів: 

М. Вербицького Є. Козака, А. Кос-Анатольського, О. Нижанківського та ін. 

[115, с. 123]. З 30 жовтня по 20 листопада 2011 року колективом проведено V 

Міжнародний хоровий фестиваль імені о. Северина Сапруна (до 110-ї річниці 

від дня заснування колективу). Серед солістів хору вокалісти-корифеї 

К. Сятецький та П. Турянський, молоді співаки А. Боженський, 

Я. Дзендзерович, Р. Михаць, В. Кричковський, В. Сич [38, с. 123]. 

У 1965 році було засновано вокально-хореографічний ансамбль 

«Пролісок», якому вже в 1968 році за високу виконавську майстерність було 

присвоєно звання «народний». Керівниками ансамблю впродовж творчої 

діяльності колективу були З. Антонішак, Г. Голик, П. Гушоватий, Ю. Добуш, 

В. Їжак, М. Кочерган, Я. Кулешко, С. Салій. Серед учасників колективу 

студенти різних факультетів університету. Ансамбль є лауреатом премії імені 

О. Гаврилюка, трьох Республіканських конкурсів, дипломантом та лауреатом 

II всеукраїнського фестивалю творчості трудящих, учасником телетурніру 

«Сонячні кларнети» (м. Львів). «Пролісок» – демонстрував своє мистецтво у 

Вільнюсі, Вінниці, Даугавпілсі, Івано-Франківську, Києві, Ладижині, Луцьку, 

Моршині, Ризі, Самборі, Стрию, Східниці, Талліні, Тернополі, Трускавці, 

Ходорові та перед працівниками Чорнобильської АЕС (смт. Зелений Мис). 

Колектив є дипломантом багатьох міжнародних та всеукраїнських 

фестивалів і конкурсів58: Всесвітніх фестин бойківського краю в м. Турка 

(1996); міжнародного фестивалю «Лесина пісня» у м. Луцьк (1996, 1998); 

всеукраїнського звіту творчої молоді у м. Київ (Україна); міжнародного 

студентського фестивалю у м. Жешув (Польща, 1996); міжнародного 

фестивалю «Лемківська ватра» у м. Жешув, с. Михалів (Польща, 1998, 1999); 

міжнародного фестивалю «Гармонія – 99» у м. Лімбург (Німеччина, 1999); 

міжнародного регіонального фестивалю української культури «Над Ославою 
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– 2002» у м. Мокре (Польща, 2002); міжнародного фестивалю «Festi 

Majorka–2005» у м. Фігейра да Фош, (Португалія, 2005); міжнародного 

фестивалю «Fetes de Vivne» у м. Діжон (Франція, 2005); міжнародного грант-

проекту «Танцювальним хороводом зносимо кордони» у містах Жешув – 

Дрогобич – Труйчице (Польща – Україна, 2005, 2006), «Заспіваймо, 

затанцюймо та з’єднаймо руки» у містах Труйчице – Перемишль – Дрогобич 

(Україна – Польща, 2006, 2007); міжнародного фестивалю «Serata Antika» у 

м. Петіна (Італія, 2006); володар Grand-Prix І всеукраїнського конкурсу 

дитячої, юнацької і молодіжної творчості «Кришталевий Трускавець» 

м. Трускавець (Україна, 2006).  

Вражає концертна активність студентського колективу. Так, з 6 вересня 

по 14 жовтня 2009 року ансамбль здійснив 11 концертних виступів, з них: 7 

концертних виступів (з 29 вересня по 05 жовтня 2009 року) в Одеській обл. 

(Любашівка, Ізмаїл, Татарбунари, Кілія, Шевченкове, Рені, Одеса); та 4 – у 

м. Дрогобичі; з 28 квітня по 17 жовтня 2010 року – 6 концертних виступів: 4 

містами України (Дрогобич, Самбір, с. Вовче Турківського р-ну) та 2 - на 

фестивалі «XVI ніч на Івана Купала» в с. Круклянки в Польщі; протягом 2011 

року 7 концертних виступів в Україні (Дрогобич, Стрий) та 2 за кордоном на 

фестивалі «Битівська ватра» (м. Битів, Польща); 14 квітня 2011 року 

«Пролісок» виступив з великою концертною програмою з нагоди 45-річчя 

художнього колективу. У 2012 році взяв участь у Пасхальних святах в 

м. Дрогобич (в Центрі Душпастирства молоді Самбірсько-Дрогобицької 

Єпархії Української греко-католицької церкви та в Народному домі імені 

Івана Франка). У липні 2012 року «Пролісок» виступив на ХІІ Міжнародному 

фольклорному фестивалі в м. Видміни (Польща). У репертуарі ансамблю 

понад 150 творів, серед яких є вокально-хореографічні композиції, українські 

народні пісні, танці, сольні та оркестрові твори. Значна частка цих 

композицій в своїй основі спирається на фольклор Бойківщини, Гуцульщини, 

Лемківщини та інших регіонів України. 
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«Пролісок» став тією творчою лабораторією, яка готує 

висококваліфікованих спеціалістів-виконавців. З лав «проліщан» вийшли 

народні артисти України Б. Базиликут, М. Ванівський, І. Кушплер, 

І. Мацялко, М. Мацялко, І. Попович, М. Шуневич; заслужений працівник 

освіти України К. Сятецький; заслужені працівники культури України 

П. Гушоватий, С. Дацюк, П. Турянський. Хореографічну складову колективу 

забезпечують майстри танцювальних постановок О. Багрій, І. Бондар, 

О. Будинкевич, Я. Бурдяк, Й. Карпін, Л. Корнілова, Б. Стасько. Оркестровою 

групою керували З. Бакалець, В. Гамар, Р. Катинський, М. Ковбасюк, 

В. Кондратьєв, М. Маркевич, В. Петрованчук, Н. Пилат, Л. Тимків. 

У 1975 році в ДДПУ імені І. Франка виникли умови для створення 

студентського симфонічного оркестру, який було засновано на базі 

існуючого камерного оркестру студентів музично-педагогічного факультету 

спочатку під керівництвом Я. Сорокера, а у подальшому його очолював 

М. Бурбан. До першого складу оркестру увійшли студенти факультету денної 

та заочної форми навчання, запрошені студенти-духовики із Дрогобицького 

музичного училища та викладачі ДМШ краю. Це був своєрідний 

факультатив, бо для студентів обов’язковою була участь у оркестрах 

народних інструментів. А першим твором, який оркестр підготував для 

виконання, були «Вечорниці» П. Ніщинського, що виконувався як вставний 

номер до вистави «Назар Стодоля» за твором Т. Шевченка, спільно із 

студентським хором музично-педагогічного факультету. Солістами оркестру 

були П. Турянський та Л. Радевич-Винницька. 

В 1970–1980-х роках до репертуару оркестру входили: «Симфонія № 1» 

Л. В. Бетховена, «Симфонія Es-Dur» та «Алилуя» В. А. Моцарта, 

Студентська увертюра «Гаудеамус» А. Кос-Анатольського, «Вальс» 

А. Хачатуряна з музики до драми Ю. Лермонтова «Маскарад», музика до 

кінофільму «Приборкання вогню» А. Петрова, «Світанок» Р. Леонкавалло, 

арія Ксені з опери «Довбуш» С. Людкевича, «Хустина» М. Вериківського, 

«Ода пісні», Л. Ревуцького, арія Остапа з опери «Тарас Бульба» М. Лисенка, 
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«Запорізький марш» Є. Адамцевича – В. Гуцала. Час від часу оркестр 

виступав на сценах Дрогобича, Івано-Франківська, Львова, Рівного, 

Трускавця. 

Оркестр провадив велику просвітницько-навчальну діяльність, кращі 

студенти мали можливість складати державні іспити з симфонічним 

оркестром. Колектив постав навчальною лабораторією з опанування 

мистецтва оркестрового диригування, а репертуар студентів-диригентів 

налічував твори С. Людкевича («Кавказ» ІІ ч.), М. Лисенка (кантата 

«Радуйся, ниво неполитая»), К. Стеценка (кантата «Шевченкові»), А. Кос-

Анатольського («Нова Верховина»), М. Колесси («Гей, зелена Буковина»), 

Д. Задора («Сюїта на теми закарпатських пісень»), О. Александрова («Поема 

про Україну»), Д. Січинського (кантата «Лечу в неволі»). Варто наголосити, 

що випускниками-диригентами були сьогодні відомі в Західній Україні 

П. Гушоватий, С. Дацюк, І. Линів, І. Михайлів, В. Мороз, Л. Риботецька. 

Справжнім навчальним майданчиком, де студенти опановували 

майстерністю гри на народних музичних інструментах, ознайомлювалися з 

методами організації такого оркестру в загальноосвітній школі, став оркестр 

народних музичних інструментів «Ліра» під керування Е. Мантулєва. Після 

закінчення університету кожний з його учасників отримував посвідчення 

керівника оркестру народних музичних інструментів. Згодом оркестр «Ліра» 

став дипломантом всесоюзного фестивалю народної творчості (1987) та 

лауреатом міжвузівського конкурсу (1989). Репертуар колективу включав 

власні композиції Е. Мантулєва - «Карпатський етюд», обробка пісні «Якби 

мені не тиночки», «Карпатський мотив», «Романс», «Пісня без слів» та твори 

в його інструментовці – «Незакінчена симфонія» Ф. Шуберта, «Хабанера» з 

опери «Кармен» Ж. Бізе, «Угорський танець» № 5 Й. Брамса, «Сумний 

вальс» Я. Сібеліуса, «Остання весна» Е. Ґріґа, «Коли розлучаються двоє» та 

«Елегія» М. Лисенка, «Танець феї Драже» з балету «Лускунчик» 

П. Чайковського, «Жайворонок» М. Глінки, «Аріозо Матері» з кантати 

А. Новікова «Нам потрібен мир», «Інтермецо» М. Вілінського, «Концертна 
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п’єса» № 2 С. Коняєва, «Полька-жарт» М. Чуркіна, «Хоровод» А. Онуфрієнка 

та ін. Оригінальні твори Е.Мантулєва для оркестру народних інструментів 

увійшли до довідника А. Пересади («Справочник. Оркестр русских народных 

инструментов», 1985).  

Разом зі студентським ансамблем «Прикарпатські музики» оркестр 

народних інструментів – активний учасник щорічних концертів, присвячених 

Дню міста Дрогобича, університетських свят, учасник міжнародного 

фестивалю «Карнавал, Карнавал» у Академії Свєнтокшиській (25.02.2005, 

м. Кєльце і Петровка, Польща). На сучасному етапі основу його репертуару 

складають твори Р. Гальяно, Б. Карамишева, Е. Мантулєва А. П’яцолли, 

М. Родрігеса, Ф. Фоссена та ін. 

Однією з традиційних форм підготовки студентів до майбутньої 

концертної діяльності в ДДПУ імені І. Франка є «Шкільна філармонія». 

Щорічна участь студентів у програмах тематичних концертів сприяла тому, 

що 2006 року було відновлено призабуту форму студентського виконавства, 

таку як «Шкільна філармонія». Це виступи для учнів загальноосвітніх шкіл 

Дрогобича та педагогічного ліцею при ДДПУ імені І. Франка. Вікові 

особливості аудиторії і можливості учасників концертів позначились на 

тому, що тематика концертів-лекцій є надзвичайно різноманітною. Низка 

концертних програм «Філармонії» включає такі: «Фортепіанні прелюдії», 

«Фортепіанні ноктюрни і експромти», «Джазова музика для фортепіано», 

«Жанр коломийки в творчості українських композиторів», «Зображальність в 

музиці», «Присвячено 100-річчю від дня народження А. Кос-Анатольського», 

«Танці народів світу», «Романс у музиці», «Композитори – дітям», 

«Фортепіанна музика композиторів української діаспори», «Музика до 

кінофільмів» та ін.  

У студентському виконанні звучали твори І. Альбеніса, А. Аренського, 

В. Барвінського, Я. Барнича, О. Білаша, Я. Бобалік, О. Бобикевича, 

К.-М. Вебера, Ю. Весняка, Б. Весоловського, Е. Вілла-Лобоса, Дж. Вільямса, 

А. Вронського, О. Глазунова, Р. Глієра, А. Гнатишина, В. Грудина, В. Губи, 
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Л. Даккена, М. Дворжака, С. Джопліна, Є. Доги, В. Задерацького, Д. Йонеса, 

В. Квасневського, В. Кирейка, Й. Кірбергера, М. Колачевського, М. Колесси, 

І. Корнелюка, А. Кос-Анатольського, В. Косенка, Р. Кочанте, Б. Кудрика, 

А. Кузелі, М. Леграна, Ф. Лея, Ф. Ліста, Я. Лопатинського, С. Людкевича, 

О. Лядова, Г. Ляшенка, Г. Манчіні, С. І. Мартона, Е. Морріконе, 

Дж. Р. Мортона, І. Недільського, Н. Нижанківського, І. Павлика, 

В. Пасічинського, А. Піпера, А. П’яццоли, С. Рахманінова, А. Рубінштейна, 

А. Рудницького, С. Сапруна, Г. Саська, Г. Свірідова, Р. Сеневіля, М. Скорика, 

І. Соневицького. М. Степаненка, Я. Степового, М. Федорка, Дж. Фільда, 

Б. Фільц, Дж. Харнера, Т. Хреннікова, П. Чайковського, І. Шамо, М. Шмітца, 

Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Якименка та ін. Варто зазначити, що 

усі тематичні концерти супроводжувались роз’яснювальними коментарями 

та цікавими фактами про виконувані твори та їх авторів М. Каралюс, 

О. Фрайт, О. Німилович, Л. Філоненком. Крім просвітницької, така практика 

сприяла покращенню профорієнтаційної роботи.  

Висновки до розділу 2.  

У розділі висвітлено виконавсько-педагогічний аспект формування та 

розбудови Дрогобицької музичної школи у історичному контексті. На 

прикладі діяльності провідних представників розглянуто процес становлення 

й розвиток концертних і освітніх традицій вокальної, інструментальної та 

диригентсько-хорової школи. Як результат діяльності творчих колективів / 

лабораторій представлено здобутки послідовників школи на сучасному етапі.  

1. Традиції вокальної школи в Дрогобичі були закладені М. Копніним та 

розвинені його учнями та послідовниками Г. Баб’як, М. Багрієм, 

Б. Базиликутом, І. Василюк, Г. Вільховим, І. Возним, С. Дацюком, 

Р. Зарицьким, К. Ковшевацькою, І. Кушплером, М. Левом, І. Мацялкою, 

К. Сятецьким, С. Тимчишаком, О. Цигиликом, Г. Цимбалою, В. Чубріковим, 

М. Шалайкевич, М. Шуневичем, Б. Щуриком. Отже, висвітлення постаті 

Є. Шуневич та її вокально-педагогічної діяльності трактується як сполучна 
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ланка між наставниками та послідовниками у сфері розвитку академічного 

вокалу дрогобицької музичної школи.  

2. Розглянуто і проаналізовано основні напрями інструментальної 

підготовки дрогобицької музично-педагогічної школи, а саме баянно-

акордеонної, бандурної, фортепіанної, духових та ударних інструментів. 

Педагоги-інструменталісти, такі, як О. Бобечко, А. Душний, У. Молчко, 

О. Німилович, Л. Філоненко, О. Фрайт, І. Фрайт, В. Шафета також є і 

концертними виконавцями, передають учням безцінний досвід 

удосконалення у володінні музичним інструментом, залучаючи до участі у 

звітних та тематичних концертах, Всеукраїнських і міжнародних конкурсах, 

тим самим стимулюючи до творчого росту і розвитку, сценічної витримки, 

збагачення репертуару, що в подальшому знадобиться майбутнім учителям 

музичного мистецтва у їх педагогічній діяльності. 

3. Традиції диригентсько-хорового мистецтва розвивались від початку 

діяльності Інституту музичного мистецтва. Активну позицію щодо 

становлення традицій та їх втілення в навчальній і концертній практиці 

формувала плеяда митців і педагогів (З. Антонішак, І. Бермес, М. Бурбан, 

М. Гірняк, П. Гушоватий, С. Дацюк, Ю. Добуш, Ю. Корчинський, 

Я. Кулешко, С. Салій, Р. Сов’як, С. Стельмащук, О. Цигилик). Виконавсько-

педагогічний досвід провідних митців здобув узагальнення в їх науково-

методичних працях, зокрема І. Бермес [7; 8; 9; 10], М. Бурбана [20], 

П. Гушоватого [36; 37]. Прагнення до оновлення та постійного розширення 

репертуарного контенту відобразилось у створенні численних перекладень та 

обробок, а саме: Е. Мантулєва [322], Ю. Чорного [372], Ю. Чумака та 

Н. Цигилик-Чумак [376], в упорядкуванні Є. Марченка та І. Фрайта [355]. 

4. Колективи Інституту музичного мистецтва: народна хорова капела 

«Gaudeamus», народний чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький», 

вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок», студентський симфонічний 

оркестр, оркестр народних музичних інструментів «Ліра», «Шкільна 

філармонія», по-суті є справжніми творчими лабораторіями. Участь у них 
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сприяє покращенню виконавського рівня студентів та залученню їх до 

концертно-конкурсної діяльності. Підсумовуючи ефективність педагогічної 

складової школи, варто відзначити здобутки випускників і студентів, які, 

продовжуючи діяльність своїх наставників, формують нове обличчя школи у 

авторському та виконавському аспекті. Серед них, лауреати та дипломанти 

всеукраїнських (Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Одеса, Рахів, 

Сімферополь, Ужгород, Харків, Херсон, Ялта) і міжнародних (Білорусь, 

Болгарія, Латвія, Литва, Польща, Росія, Сербія) конкурсів і фестивалів. Серед 

вокалістів: Р. Герилів, сестри Світлана і Галина Дицьо, М. Корнутяк, 

С. Костирко, Н. Криськів, М. Мазур, Н. Польовий, І. Реут, В. Сич та ін.; 

інструменталістів – В. Бобанич, А. Боженський, О. Веселовський, Р. Дидик, 

Ю. Дякунчак, Ю. Ісевич, У. Конарська, К. Коробко, Р. Кундис, І. Куртий, 

Я. Лензіон, Р. Михаць, В. Мицак, Ю. Олач, Т. Орсуляк, О. П’ятачук, 

Г. Савчин, О. Сергієнко, Р. Стахнів, О. Фенцик, Н. Хомин, Р. Хрипун, 

А. Шабля, В. Шафета та ін. Серед згаданих імен є такі, які поряд з 

виконавством, активно працюють у науковій сфері, досліджуючи спадковість 

і різновекторність культурно-мистецьких традицій музичного мистецтва 

регіону та країни. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[212; 215; 221; 285]. 
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РОЗДІЛ 3  

НАУКОВО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДРОГОБИЦЬКОЇ ШКОЛИ 

ЯК УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИКОНАВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

3.1 Напрями та специфіка наукових досліджень  

представників Інституту музичного мистецтва 

 

Багатоступенева система професійної підготовки музиканта-педагога 

припускає розширення акмеологічного підходу59 в рамках викладання 

фахових дисциплін. Як зазначає А. Козир [232, с. 54], цей підхід дозволяє 

створити оптимальні умови для формування професійної майстерності 

майбутніх фахівців, а саме: сприяє самореалізації особистості; професійному 

саморозвитку та самопізнанню; розвитку творчості. У контексті 

акмеологічного підходу до якісної оцінки праці провідними стають поняття 

майстерність, професіоналізм. Отже, будь-яка школа існує та актуалізується 

лише завдяки відповідного рівню діяльності її представників.  

Проте, як зазначає В. Заєць, «в умовах науково-технічного прогресу 

виконавська школа повинна бути озброєна передовою методологією і мати 

професійну мобільність, які формуються і забезпечуються за рахунок 

активізації науковців щодо осмислення набутого досвіду і знань, 

професійних проблем, першоджерел музичної педагогіки з метою 

накопичення науково-теоретичного базису та становлення фахової освіти на 

наукову основу» [83, с. 89–90]. Тому, поряд із акцентом на виконавство 

(мистецький профіль), вагомим внеском у становлення та розвиток музичної 

школи Дрогобича був і залишається науковий вектор, здійснюваний 

провідними педагогами Інституту музичного мистецтва. Органічна єдність 

наукового і навчального процесів, їх цілеспрямованість на виробництво 

знань про знання дозволяють розглядати таку діяльність як метамодель 

інтеграції науки та освіти.  
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У світлі вищесказаного вважається за доцільне детальніше висвітлити 

наукові досягнення, здобуті педагогами Інституту музичного мистецтва 

ДДПУ імені І. Франка. Традиції невіддільності навчальної і наукової 

діяльності були закладені від початку існування мистецького закладу, адже в 

листопаді 1966 року кафедру теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах очолив кандидат мистецтвознавства, доцент Яків Сорокер [93, 

с. 3]. Це була високоінтелігентна людина, в якій поєднувались риси вченого-

музикознавця, скрипаля і педагога. Митець досконало знав декілька 

іноземних мов (передусім румунську та французьку). Освіту здобув у 

Франції та в Московській консерваторії, з часом там само закінчив 

аспірантуру, де його керівником був всесвітньовідомий Д. Ойстрах. У 1955 

році успішно захистив кандидатську дисертацію. Працюючи керівником 

кафедри, пропагував культ науки [93, с. 5] і заохочував до цієї діяльності 

молодих викладачів і студентів. Я. Сорокер блискуче читав курс історії 

зарубіжної музики та активно концертував як скрипаль - соліст і ансамбліст. 

Опублікував низку монографій, найвідоміші з яких «Скрипкові сонати 

Бетховена» (1963), «Йожеф Сігеті» (1968), «Камерно-інструментальні 

ансамблі С. Прокоф’єва» (1973) та ін. 

У 1976 pоці керівництво кафедрою обійняв Орест Яцків. Його 

основною метою було продовжити конструктивні починання, закладені 

Я. Сорокером, передусім, збільшити питому вагу працівників з науковими 

ступенями й званнями. За каденції О. Яцківа успішно захистилися С. Торічна 

(«Розуміння викладачем музичних здібностей студентів в процесі 

індивідуального навчання», 1980), Л. Кияновська (тепер – доктор 

мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри історії музики ЛНМА 

імені М. Лисенка, одна з провідних українських учених), яка під час роботи в 

ДДПІ імені І. Франка захистила кандидатську дисертацію «Функції 

програмності у сприйнятті музичного твору» (1985), а згодом і докторську 

«Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст.» (2000).  
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У ці роки підготували роботи до захисту С. Процик – вихованець 

музично-педагогічного факультету ДДПІ, захистивши кандидатську 

дисертацію у 1990 році («Проблема удосконалення музично-естетичного 

виховання школярів у педагогічній спадщині українських радянських 

композиторів»); в цьому ж році була захищена дисертація Є. Марченко 

(«Становлення та розвиток музичного виховання в західних областях 

Української РСР»); в 1991 - М. Ярко («Жанрово-стильові особливості 

сучасної камерної кантати (на матеріалі творчості українських 

композиторів)»); в 1993 - Е. Тайнел («Музично-педагогічна концепція 

З. Кодая та її адаптація в загальноосвітніх школах України на основі 

народнопісенного фольклору»).  

Акцент ставився на розвої науково-методичної галузі та збільшенні 

публікацій у цьому напрямку. Це було помічено в Міністерстві освіти – 

невдовзі кафедра стала опорною для споріднених підрозділів педвузів 

України. Гарним прикладом реалізації цих завдань стало дослідження 

Є. Марченка «Становлення та розвиток музичного виховання школярів у 

західних областях Української РСР (1939–1959 рр.)» розглянуто питання 

історії музичної освіти та педагогіки західного регіону України, розкрито 

етапи становлення та розвитку музичного виховання школярів, доведено 

його пряму залежність від пісенно-національних традицій, впливу 

демократичних прагнень прогресивних вчителів, музикантів-педагогів, 

композиторів, громадських діячів. Історичні факти та висновки, які містяться 

у даній науковій праці, значною мірою доповнюють дослідження питань 

історії педагогіки, зокрема, музичного виховання. 

Любов Кияновська60 – педагог, музикознавець, учасниця міжнародного 

наукового проекту «Musikgeschichte in Mittel und Osteuropa» (Лейпцигський 

університет, Німеччина, з 1995). У 1985 році захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Функції програмності у сприйнятті музичного твору», а 

згодом, у 2001 році отримала вчене звання доктора мистецтвознавства, 

захистивши докторську дисертацію «Еволюція галицької музичної культури 
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ХІХ – ХХ ст.». Науковиця опікується відродженням забутих імен української 

музичної культури, одним з напрямків є висвітлення музичної шевченкіани у 

творчості В. Барвінського, М. Вербицького, В. Камінського, Й. Кишакевича, 

О. Козаренка, М. Колесси, С. Людкевича, М. Скорика. Заслугою 

Л. Кияновської є пропаганда українського музичного мистецтва не тільки в 

Україні, а й в країнах Європи. Популяризації творчості вітчизняних митців 

великою мірою сприяють її численні монографії («Творчість о. Йосипа 

Кишакевича» (1997), «Мирослав Скорик: творчість мистця у дзеркалі епохи» 

(1998), «Еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст.» (2000), «Син 

сторіччя. Микола Колесса» (2003), «Феномен Дмитра Бортнянського в 

контексті української і російської культури» (2004), «Лицар бандури» (2007), 

«Мирослав Скорик: людина і митець» (2008), «Сад пісень Івана Карабиця» 

(2017) та ін.), видання підручників та посібників, цілого грона наукових 

публікацій з історії української музичної культури. 

У подальшому наукові звання отримали також провідні фахівці 

молодої генерації того часу, які захистили дисертаційні дослідження: 

Ю. Медведик «”Богогласник” у контексті української духовної спадщини 

XVII – XVIII ст. (музично-джерелознавчий аспект)» (1994), Л. Філоненко 

«Українська музична культура як компонент професійної підготовки 

майбутнього вчителя музики» (1994), О. Фрайт «Особливості втілення 

принципу програмності в українській фортепіанній музиці» (2001).  

У 2009 році Юрій Медведик61 захистив докторську дисертацію на тему: 

«Українська духовно-пісенна творчість ХVІІ-ХVІІІ ст.: джерела, текстологія 

та жанрова стилістика». Музикознавець є учасником багатьох наукових 

конференцій: у Братиславі, Варшаві, Києві, Москві, Одесі, Острозі, Санкт-

Петербурзі, Харкові та інших містах, та конгресів: міжнародної асоціації 

україністів (МАУ), музикологів-медієвістів «Musica Antiqua» в Бидгощі 

(Польща). Науковець співпрацює з Національною комісією з питань 

повернення культурної спадщини, яка функціонує при Кабміні України [94, 

с. 49]. Ю. Медведик – член Музикознавчої комісії при Науковому товаристві 
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Т. Шевченка (від березня 2015 року – Дійсний член НТШ), «Просвіти», 

Європейського Товариства дослідників ХVІІІ ст., що діє при Оксфордському 

університеті (International Society for Eighteen-Century Studies. Voltaire 

Foundation, University of Oxford), Всеукраїнської спілки краєзнавців, осередок 

якої знаходиться при Інституті історії НАН України. Від 1997 року – член 

Наукової ради Центру музичної україністики Національної музичної 

академії, від 2002 – член Національної спілки композиторів України. З 1995 

року – член Українського наукового Товариства дослідників ХVІІІ ст., що діє 

при Інституті історії України Національної академії наук України. [94, с. 50]. 

Упродовж 1996–1998 років Ю. Медведик навчався у Międzynarodowej 

Szkole Humanistycznej Europy Srodkowej i Wschodniej, яка діє при центрі 

дослідження античної традиції в Польщі і Східно-центральній Європі та 

Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Варшава–

Краків–Львів). У травні-липні 2001 року був стипендіатом Kasy 

Mianowskiego. Дослідження проводив під керівництвом професора Ірени 

Понятовської (Інститут музикологів Варшавського університету). У 2003–

2005 роках працював над грантовим Проектом VEGA-2/3153/23 (Cyrilske 

paraliturgicke piesne a ich varianty v kulturno-historickom kontexte na vychodnom 

Slovensku) під патронатом Словацької Академії Наук. За результатами роботи 

у рамках Проекту спільно з науковцями Словацької Академії Наук виголосив 

доповідь на ХІІІ Конгресі славістів у Любляні (2003) [94, с. 50]. 

У 1998 році відбувся захист кандидатської дисертації Івана Фрайта 

«Проблеми музичного виховання школярів у діяльності західноукраїнських 

композиторів (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя)». У роботі 

аналізується діяльність західноукраїнських композиторів другої половини 

ХІХ – початку ХХ сторіччя‚ визначається їх внесок у розробку ідей‚ що 

стосуються розвитку національного музичного виховання в Західній Україні. 

В першому розділі «Теоретичний аналіз становлення і розвитку музичного 

виховання в Західній Україні (1772–1903)» досліджено стан музичного 

навчання й виховання, проаналізовано тогочасні музично-освітні проблеми, 



122 

розкрито суспільно-політичні та культурно-освітні передумови розвитку 

музичної освіти в Західній Україні. Подано ґрунтовний аналіз педагогічної 

діяльності західноукраїнських композиторів І. Біликовського, А. Вахнянина, 

С. Воробкевича, І. Кипріяна, Й. Кишакевича, М. Копка, В. Матюка, 

О. Нижанківського, Д. Січинського та ін., що сприяла формуванню 

національних основ музичного виховання. Детально описані основні напрями 

діяльності композиторів, спрямовані на розвиток музичної освіти в регіоні: 

педагогічна, видавнича, публіцистична, концертна.  

В другому розділі «Зміст, форми і методи музичного виховання у 

педагогічній спадщині західноукраїнських композиторів другої половини 

XIX – початку XX сторіччя» виявлено внесок композиторів у теорію і 

практику музично-естетичного виховання, зроблено спробу обґрунтувати 

можливості використання їхнього педагогічного доробку у навчально-

виховному процесі сучасної школи України. У розділі здійснено аналіз 

підручників і збірників з музики, створених західноукраїнськими 

композиторами в зазначений період. Доведено, що педагогічна спадщина 

композиторів була повністю підпорядкована цілям національного виховання 

дітей. Будучи національно спрямованою, вона відіграла важливу роль у 

становленні основ рідної школи і розвитку музичного виховання учнів.  

Результати дослідження надали можливість простежити еволюцію 

педагогічних поглядів композиторів. Якщо в третій чверті ХІХ сторіччя 

характерною особливістю їх діяльності була обмеженість цілей музичного 

виховання (композитори домагалися включення уроків музики у шкільні 

навчальні плани і програми), то наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя їм 

довелось вирішувати більш складні завдання. Головна мета полягала в тому‚ 

щоб підручники і збірники з музичного виховання були спрямовані на 

національні потреби школярів з метою залучення їх до української музичної 

культури‚ створюваної багатьма поколіннями митців‚ і щоб навчання 

відбувалося рідною українською мовою. 
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2005 року захищає кандидатську дисертацію О. Опанасюк «Структурна 

феноменологія і типологія форм художнього образу», а 2011 року 

Л. Федоронько «Пісенна традиція сіл Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького 

району Львівської області: діахронічний зріз» [94]. Над питаннями 

становлення та розвитку хорового мистецтва Дрогобиччини, Галичини та 

Буковини працювала І. Бермес. Науковиця захистила кандидатську 

дисертацію «Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в 

контексті духовного розвитку Галичини» (2006), і докторську дисертацію на 

тему «Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – 

початку ХХІ сторіччя» (2014).  

Загалом фахівці-диригенти інституції захистили цілу низку 

кандидатських дисертацій на педагогічну та музикознавчу тематику, а саме, 

С. Масний - «Шляхи вдосконалення спеціальної підготовки вчителів музики 

загальноосвітньої школи (на матеріалі музично-педагогічних факультетів 

педагогічних інститутів)» (1982); Р. Сов’як - «Проблема становлення та 

розвитку західноукраїнського романсу ХІХ – початку ХХ століття» (1984); 

М. Бурбан - «Музичний спектакль для дітей в українському театрі» (1990); 

С. Салій - «Шляхи забезпечення безперервного підвищення кваліфікації 

вчителя загальноосвітньої школи» (1991).  

Водночас, активну наукову діяльність провадять диригенти нової 

генерації, які захистили кандидатські дисертації вже в ХХІ столітті. Це 

І. Матійчин - «Василіянське піснярство кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 

як феномен галицької музичної культури» (2009); В. Полюга - «Проблема 

буття людини у творчості Василя Стуса: екзистенційний вимір» (2011); 

Н. Синкевич - «Соціокультурні функції українського хорового мистецтва» 

(2012); З. Гнатів - «Біблійні мотиви в українській культурі як предмет 

соціально-філософської рефлексії» (2012); Г. Стець - «Тенденції розвитку 

методики викладання музики у загальноосвітніх школах України (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2015); Т. Медвідь - «Розвиток 

музичного навчання в загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ – на поч. 
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ХХІ ст.» (2015); Р. Михаць - «Український театральний рух східної Галичини 

в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга 

половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» (2018) [38]. 

Значний внесок у розвиток концертної, методичної, наукової діяльності 

здійснюють провідні фахівці кафедри народних музичних інструментів та 

вокалу, яку очолює А. Душний [67]. Творчо-виконавську та науково-

педагогічну діяльність тут проводять кандидати педагогічних наук та 

мистецтвознавства. А саме: І. Фрайт, захистив кандидатську дисертацію на 

тему «Проблеми музичного виховання школярів у діяльності 

західноукраїнських композиторів (друга половина ХІХ – початок ХХ 

сторіччя) (1998); А. Душний - «Методика активізації творчої діяльності 

студентів педагогічних університетів у процесі музично-інструментальної 

підготовки» (2006); В. Салій - «Методика роботи над музичним образом у 

процесі навчання підлітків гри на баяні (акордеоні)» (2010); С. Дицьо 

(Кишакевич) - «Методика реалізації особистісно-орієнтованих технологій 

музичного навчання учнів початкової школи на основі народнопедагогічних 

традицій» (2012); О. Бобечко - «Бандурне мистецтво ХХ століття в контексті 

процесів фемінізації» (2014); Ю. Чумак - «Творчість Віктора Власова в 

контексті української баянно-акордеонної музики» (2014). 

У дисертації А. Душного «Методика активізації творчої діяльності 

студентів педагогічних університетів у процесі музично-інструментальної 

підготовки» (2006) досліджується проблема удосконалення професійної 

підготовки майбутніх вчителів музики в процесі інструментальної підготовки 

на засадах творчої діяльності. На основі аналізу спеціальної літератури 

виявлено малодосліджені питання, до числа яких відноситься цілеспрямована 

активізація різних форм продуктивної творчої діяльності в галузі музики. 

Проблема залучення студентів до елементарної композиції пов’язується 

науковцем з необхідністю підготовки студентів до майбутньої художньо-

виховної роботи в школі, в якій музична творчість дітей, у тому числі і 

композиторського плану, займає істотне місце. Також аналізуються питання 
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творчості в спеціальній науковій літературі, виявляється сутність і специфіка 

художньої творчості, обґрунтовуються його основні етапи і структурні 

компоненти. Уточнюються поняття сутності художньої навчальної творчості, 

а також активізації творчої діяльності.  

У дослідженні встановлено, що викладання музично-інструментальних 

дисциплін на практиці ґрунтується переважно на репродуктивних засадах. 

Залучення студентів до продуктивної творчості навіть в елементарних 

формах композиторської діяльності не практикується. Одним із результатів 

дослідження стало визначення принципових засад активізації творчої 

діяльності студентів. До їх числа віднесено: єдність пізнавальної і творчої 

діяльності студентів; самоцінність методики активізації творчої діяльності 

студентів і її змістовно-структурна залежність від загальної системи 

підготовки майбутніх учителів музики; соціально-педагогічна зумовленість 

процесу творчої активізації і спонукання студентів до самовираження; 

педагогічна детермінація творчих дій студентів і забезпечення їх творчої 

свободи; створення позитивного фону творчого процесу і стимулювання 

студентів до критичного осмислення результатів творчої діяльності.  

Автором дисертації запропоновано методику залучення майбутніх 

учителів музики до елементарної композиторської діяльності. Цілісність 

розробленої методики забезпечується різнобічним охопленням різних видів 

навчальної композиторської діяльності. Наслідування на стадії освоєння 

стильових особливостей творчості відомих композиторів («Творче 

наслідування») модифікується в самостійне створення музичних зразків на 

другій стадії «Зумовлена творчість», де композиторська діяльність студентів 

стимулюється постановкою певних завдань, пов’язаних, зокрема, з їх 

майбутньою педагогічною роботою. Третя стадія «Вільна творчість» пропонує 

залучення студентів до процесу творення, вільного від будь-яких обмежень.  

У дисертації показано, що індивідуальне навчання і забезпечення 

позитивної атмосфери занять є пріоритетними умовами активізації творчої 

діяльності студентів. Їх реалізація здійснюється в процесі застосування 
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комплексу прийомів опосередкованого впливу на творче самопочуття 

студентів. Пропонована методика залучення студентів до елементарної 

композиторської творчості створює позитивний вплив також і на творчу 

активність майбутніх вчителів музики в галузі інтерпретації, на самостійність 

підходів студентів до творчого освоєння і виконання музичних образів. 

Практичні результати дослідження можна застосувати в навчально-виховній 

роботі педагогічних університетів, а також в спеціальних навчальних 

закладах, де здійснюється навчання гри на музичних інструментах. 

Таким чином, оглядовий аналіз кандидатських та докторських 

дисертацій, які було захищено в Інституті музичного мистецтва (у 

хронологічному порядку), виявив тенденцію до зростання та усвідомленого 

прагнення педагогів-музикантів поглиблювати свої знання в процесі роботи 

над науковими дослідженнями. Адже гостра проблема у поєднанні 

виконавського та науково-методичних аспектів навчання та виховання 

молодого покоління музикантів-педагогів ЗВО потребує якісно нових, 

сучасних підходів. Дослідження науковців даної інституції здійснено в 

галузях педагогіки, мистецтвознавства, теорії та історії культури, філософії. 

Тематика зазначених праць спрямована на розкриття питань з проблем 

підготовки майбутніх музикантів-педагогів в загальноосвітніх та мистецьких 

школах. В науково-дослідницькому русі представників інституту музичного 

мистецтва сьогодні можна відзначити такі напрацювання: 

• розроблено та експериментально доведено актуальність та новизну 

унікальних авторських методичних розробок (А. Душний, В. Салій); 

• розглянуто культурні традиції краю різних різних періодів та 

спрямувань (О. Бобечко, З. Гнатів, Л. Кияновська, Ю. Медведик, 

І. Матійчин, Л. Федоронько);  

• досліджено творчість українських композиторів (Р. Сов’як, 

Л. Філоненко, О. Фрайт, Ю. Чумак, М. Ярко); 

• узагальнено добутки диригентсько-хорового мистецтва Галичини 

(І. Бермес, Н. Синкевич); 
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• теоретично обґрунтовано та практично втілено нові підходи до 

навчання школярів музичним дисциплінам (С. Дицьо, Є. Марченко, 

С. Масний, Т. Медвідь, С. Процик, С. Салій, Г. Стець, Е. Тайнел, 

І. Фрайт); 

• досліджено питання розвитку українського театру (М. Бурбан, 

Р. Михаць). 

Отже, науковий доробок Інституту музичного мистецтва ДДПУ імені 

І. Франка є вагомим і потужним внеском у вивчення досліджених напрямів і 

тематики, а науковий вектор школи – одним із пріоритетних напрямів 

сучасної музикознавчої думки в Україні.   

 

3.2 Форми репертуарного забезпечення навчального процесу  

інституту музичного мистецтва ДДПУ імені І. Франка 

 

В сучасних умовах оновлення системи музичної освіти особлива увага 

приділяється фаховій підготовці викладача музичного мистецтва, розвитку 

його виконавської майстерності. Одним з важливих елементів якісної 

підготовки студента стає вдало підібраний виконавсько-педагогічний 

репертуар. Проблема його оновлення, як основи розвитку професійної 

підготовки, є досить актуальною. На противагу зростаючим стрімким 

темпам, неосяжним можливостям штучного інтелекту, сучасна академічна 

музична спільнота намагається стимулювати інтерес молодих музикантів до 

класичного акустичного звучання, професійного «живого» виконання, що, 

своєю чергою, є неможливим без оновлення та збагачення дидактичного 

матеріалу. Звертаючись до естрадно-популярних композицій та римейків 

класичної музики, поряд з вивченням традиційним репертуаром, студенти 

ХХІ століття отримують неабияку мотивацію до підвищення професійної 

майстерності, а також вдосконалення своїх здібностей, умінь і навичок саме 

завдяки роботі над творами сучасних митців. 
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Згідно визначеної проблеми було опрацьовано дослідження науковців, 

у працях яких розглядались питання оновлення дидактичного матеріалу на 

основі творчості сучасних композиторів, або композиторів, творчість яких 

тривалий час була заборонена або призабута. За цією тематикою в інституті 

музичного мистецтва ДДПУ імені І. Франка захистили дисертаційні 

дослідження Д. Малий [116] Цао Хе [248], Ю. Чумак [255]. Питання 

оновлення педагогічного репертуару ґрунтовно висвітлено в розвідках 

А. Боженського (у співавторстві) [16, с. 104–110], А. Душного [58, с. 4–7], 

У. Молчко [133, с. 9–14.], О. Німилович [156, с. 201–208], Н. Сторонської 

[218, с. 99–104], Л. Філоненка [239, с. 208–212], В. Шафети [259, с. 208–210]. 

 

3.2.1 Пошуково-дослідницька діяльність у сфері розширення  

українського репертуарного контенту 

 

Вагомою сферою пошуково-дослідницької діяльності в інституті 

музичного мистецтва ДДПУ імені І. Франка є дослідження спадщини забутих 

або маловідомих українських композиторів. Отже, оновлення змісту музично-

педагогічної освіти шляхом збагачення навчальних програм, посібників і всього 

дидактичного матеріалу національним компонентом, що є важливим елементом 

підготовки викладача музичного мистецтва, постає й одним з принципів 

формування навчального репертуару в ІММ. В першу чергу – використання 

творів маловідомих українських композиторів, згадки про яких можна віднайти в 

приватних архівах, бібліотеках, матеріалах діаспори тощо. З огляду на гострий 

дефіцит національного репертуару це спрямовує систематичну пошукову роботу 

на проблему дослідження спадщини українських композиторів, творчість яких 

протягом тривалого часу свідомо замовчувалася й на сьогоднішній день 

маловідома широкому загалу як музикантів-фахівців, так і шанувальників 

національного мистецтва. 

Протягом останніх років чимало музичних творів В. Барвінського, 

Д. Бортнянського, М. Гайворонського, Н. Нижанківського та ін., творчість яких 
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замовчувалась у радянські часи, успішно досліджуються й впроваджуються в 

процес підготовки майбутніх фахівців [239]. Окремим науковцям, таким, як 

А. Муха, Р. Савицький, С. Стельмащук, Л. Філоненко, О. Яцків вдалося частково 

дослідити творчий доробок Ярослава Барнича, Дениса Бонковського, Богдана 

Крижанівського, Зиновія Лиська, Василя Присовського, Юрія Фіали та ін. Для 

нашого дослідження немаловажним є висвітлення основних стильових векторів 

творчості зазначених митців, оскільки їх твори все ширше входять до 

концертного та педагогічного репертуару сучасних виконавців і студентства. 

Зиновій Лисько62 – композитор, піаніст, педагог, редактор, критик та 

музикознавець [183, с. 472]. Новаторські риси у композиції З. Лиська 

проявилися ще в студентські роки, коли він скомпонував фортепіанний 

концерт – музичну форму, майже незнану в українській музиці. У Празькій 

консерваторії він написав Сонату для фортепіано (1927), Струнний квартет 

(1928), а у 1929 році – симфонічну поему «Тризна», яку виконували у Львові, 

Києві та Харкові. Тогочасні чеські педагоги – композитори Йозеф Сук і 

Вітезслав Новак - в офіційній випускній характеристиці описали значне 

поліфонічне багатство та темперамент композицій студента З. Лиська (1929). 

На жаль, вузькі обрії довоєнного галицького життя не сприяли широкій 

композиторській діяльності, але З. Лисько продовжував творити, й пізніше 

виникло ще чимало світських або церковних п’єс (напр., «Недільні тропарі» 

у новому звучанні тощо). Проте його композиторська діяльність поступово 

відходить на другий план. Крім постійної праці рецензента, З. Лисько писав 

підручники з диригування, гармонії, музичних форм та ін., а також на 

високопрофесійному рівні редагував музичні видання («Великий співаник 

Червоної Калини» (1937) – збірка стрілецьких, історичних, побутових, 

обрядових і жартівливих пісень та ін.). Він видавав перший професійний 

музичний журнал у Західній Україні «Українська музика» (Львів – Стрий, 

1937–1939), збережені номери якого й сьогодні становлять значну історичну 

та наукову цінність. Під кінець життя З. Лисько завершив ще одну важливу 

редакційну роботу – збірник «Релігійні твори» О. Кошиця (Нью-Йорк, 1970). 
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Але без сумніву, найбільші досягнення З. Лиська - це його самостійні 

наукові музикознавчі праці. була Його докторська дисертація «Семен Гулак-

Артемовський «Запорожець за Дунаєм» і резюме до Моцартівського 

«Викрадення із Сералю» (1929) стали новим словом західноукраїнського 

музикознавства. З. Лисько також залишив цінні дослідження витоків 

музичного мистецтва в Галичині («Нові шляхи». – Львів, 1932 та «Наша 

культура». – Львів, Варшава, 1936–1937), монографію про М. Вербицького 

(не збереглася). Уже 1933 року в Стрию вийшов його «Музичний словник» – 

перелік музичних термінів італійських, німецьких, польських - з українським 

трактуванням. Це перша опублікована самостійна праця такого плану в 

українській музикознавчій літературі. В еміграції 1947 року З. Лисько 

оформив ще одну оригінальну роботу «Український музичний лексикон» 

(близько 400 сторінок) та в машинописі «Матеріали до бібліографії та історії 

української музики» (1947–1961). Обидві останні праці за своєю 

енциклопедичною формою є дуже цінними, але й досі не опубліоквані. 

Багато праць З. Лисько присвятив й українській пісні. Ще 18-ти літнім 

юнаком почав збирати народні мелодії свого села Ракобути, пізніше 

підготував низку мистецьких опрацювань українських мелодій, написав 

низку статей про особливості української пісні («Формальна побудова 

українських народних пісень», 1939; «Йонійські ритми в українських 

народних піснях», 1957; «Тетрахордові елементи в українській народній 

мелодиці», 1965 та ін.). Основна праця його життя – десятитомник 

«Українські народні мелодії» – прекрасне логічне завершення усіх 

попередніх пошуків З. Лиська у площині української народної музики, 

виданий у 1964 році. Вона містить 11447 мелодій з текстами, які 

супроводжуються коментарем про місце, джерело, жанр кожної мелодії 

(колядка, дума, жартівлива пісня тощо) та її ритмічну, мелодичну чи 

формальну характеристику. Ця збірка – не лише завершення наполегливих 

студій самого автора; вона також є аналітичним висновком етно-

музикологічної діяльності П. Бажанського, М. Гайворонського, В. Гнатюка, 
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К. Квітки, Ф. Колесси, О. Кошиця, М. Лисенка, С. Людкевича, 

М. Максимовича, Д. Ревуцького, О. Рубця, П. Сокальського, 

В. Ступницького та багатьох інших [183, с. 476]. 

Серед композицій, які вдалося віднайти в наш час, варто згадати 

збірник З. Лиська «Фортепіанні мініатюри на українські народні теми» для 

дітей63. Нагадаємо, що в цьому жанрі працювали також М. Лисенко, 

В. Барвінський, Н. Нижанківський, Л. Ревуцький, В. Косенко та ін. Цикл 

складається з п’яти різнохарактерних п’єс: «Ой, гаївку красно грають», «Ой, 

у полі», «Огірочки», «Світи, місяцю», «Дикі кози». В основу творів покладені 

українські календарно-обрядові пісні. Особливістю музичного висловлення 

З. Лиська є поліфонічний виклад матеріалу. Композитор вміло використовує 

підголоскову та контрастну поліфонію. Мелодія, як правило, проводиться у 

верхніх голосах, іноді завуальована в середніх. Цікавою є гармонія творів. 

Автор не вдається лише до використання класичної, а й широко застосовує 

акорди діатонічної системи, альтеровані, септакорди, різні відхилення. 

Характерною рисою музичного стилю З. Лиська є ладове зіставлення 

голосів. Часто спостерігаємо, що мелодія звучить у мажорі, а в 

акомпанементі використано мінор («Ой, гаївку красно грають», «Огірочки»). 

Важливою проблемою для виконавців є чергування поперемінного метро-

ритму. Особливо це відчутно в останньому творі «Дикі кози», де вимагається 

незалежне осмислення партій правої і лівої рук, оскільки ритмічні акценти 

тут не збігаються. Інтерпретація мініатюр вимагає від студента 

сконцентрованості мислення, володіння прийомами поліфонічної гри, чіткої 

ритмічної організації, розподілу тембрального забарвлення звучання. 

«Фортепіанні мініатюри на українські народні теми» Зиновія Лиська є 

цінним дидактичним матеріалом для молоді і вагомим внеском до скарбниці 

української музичної культури. Тут учні мають можливість ознайомитись з 

українськими народними піснями, в обробці яких влучно застосовані 

елементи сучасної гармонії, навчитись володіти звуковою градацією, 

агогічними відхиленнями, набути певні навички поліфонічного мислення.  



132 

Юрій Фіала64 – український композитор, піаніст, органіст, педагог. 

Позитивним результатом завершились пошуки маловідомих збірок 

фортепіанної музики композитора. Відтак, було віднайдено його «Маленьку 

українську сюїту для маленьких», видану у Мюнхені 1948 року65. Цикл 

складається з п’яти п’єс: «Прийди, прийди, сонечко!», «Галя по садочку 

ходила», «Зайчику, зайчику!», «Десь тут була подоляночка...», «Танок». До 

кожної п’єси композитор надає детальні виконавські вказівки щодо темпу (із 

вказаним метрономом) та динаміки. Перша п’єса «Прийди, прийди, сонечко!» 

(сучасний варіант «Вийди, вийди, сонечко!») складається з трьох періодів (по 

16 тактів кожен). Темп – Аdagiettо. Весь твір звучить на р та рр. Крещендо та 

дімінуендо вписані в саму тему (8 тактів), яка протягом твору звучить п’ять 

разів, і, саме завдяки такій хвилеподібній динаміці, наповнює музику 

«повітрям» чи ледь вловимим «подувом вітру». Звучить ніби натяк, 

імпресіоністичне зафарбування відтворює пейзажну картинку, передчуття 

зустрічі із небесним світилом. Така звукозображальність перегукується із 

враженнями (франц. іmpression – враження) від полотен французьких 

імпресіоністів К. Моне, Е. Мане, О. Ренуара, Е. Дега та ін. 

Вже в першій п’єсі автор презентує поліфонічний тип викладу 

музичного матеріалу, який використовується і у наступних п’єсах, 

здебільшого - це імітації. Суть імітації полягає в тому, що мелодичний зворот 

(у даному випадку мелодія української пісні) звучить почергово, то в одному, 

то в другому чи декількох голосах. Доволі часто голос, що передує, під час 

імітації продовжує свій рух, створюючи протискладення до неї. 

«Прийди, прийди, сонечко!» написана в тональності а-moll, але 

композитор жодного разу не застосовує звучання стійкого тонічного 

тризвуку. З перших акордів використовується альтерований І ступінь 

тональності – ля-дієз, що по суті є підвищеним IV ступенем тональності 

домінанти (Е). Нисхідний рух цілих тривалостей – ля-дієз, соль-дієз, фа-дієз, 

мі - у першому реченні підводить до появи основного тону в нижньому 

голосі, який утримується до початку другого періоду. Далі тема звучить у 
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другій партії без змін, тоді як у верхній – проходить цілотонова гама, а в 

середній презентований уже в попередньому викладі хід мі – ля-дієз – мі. У 

заключній частині середній голос – без змін, а тема проходить один раз (8 

тактів), але більш насичено, оскільки звучить із мотивом сі-ля у нижньому 

регістрі в терцію (через 2 октави), який виписаний чвертями, що є тональним 

(без поділу на вісімки) відтворенням мелодії. Саме перше речення третього 

періоду і є кульмінаційним моментом п’єси, після чого звучать лише три 

акорди, а між ними - половинні паузи, які мають глибоке змістовне 

навантаження – зупинитись, прислухатись, почути і прийти до логічного 

завершення твору – тонічного акорду із пікардійською терцією та нестійким 

II ступенем. 

Друга п’єса «Галя по садочку ходила» – канонічна форма викладу 

музичного матеріалу. Тональність С-dur. Перше проведення теми проходить 

у верхньому голосі (пропоста). Після двотактової паузи вступає другий голос 

(ріспоста). Наступне проведення теми (середня частина п’єси) звучить у 

дзеркальному відображенні до основної. У такому ж видозміненому вигляді 

тема канонічно відтворена і в другому регістрі, що є своєрідним розробковим 

матеріалом: змінюється тональність (F), зростає напруга, яка досягає свого 

апогею у заключній частині п’єси. Тут тема знову проходить у своєму 

попередньому вигляді, яку тепер уже не через два, а через один такт перерви 

імітує другий голос, і з’являється партія третього – нижнього, у якій 

послідовними ходами (соль – ля-бекар – сі-бекар – сі-бемоль – ля-бемоль – 

соль) звучить мелодичний мінор, при проведенні теми у верхньому та 

середньому регістрах в основній тональності (С-dur). Композиція 

завершується несподівано стійким звучанням тонічного тризвуку із 

пропущеною квінтою. 

Найжвавішою з усіх є п’єса № 3 «Зайчику, зайчику» дещо 

схвильованого характеру. Темп – Аllеgrettо, тональність – g-moll. Виразна 

наспівна мелодія (на піано) супроводжується хроматичними ходами 

середнього голосу та стійким тонічним басом. Написана у простій 
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двочастинній формі. Вирізняється з-поміж інших лаконічністю та 

архітектонічною стрункістю.  

Четверта п’єса «Десь тут була подоляночка». Темп – Моderаtо. 

Динамічний план – від р до mƒ Тема проходить у верхньому голосі, а в партії 

супроводу – альтеровані акорди, які мають свій мелодичний малюнок – 

нестійкі секундові інтервали тяжіють і розв’язуються у більш стійкі акорди. 

Під час звучання теми в нижньому регістрі, паралельно у верхньому 

проходять тематичні мотиви у дещо зміненому вигляді, в тональності С-dur 

із низьким VII та високим IV ступенями. П’єса складається із двох періодів – 

16 тактів плюс 2 такти, в яких тональності сходяться, утворюючи тонічний 

тризвук а-moll, без квінтового тону із нерозв’язаним високим VII ступенем. 

Заключною п’єсою циклу є «Танок». Пропонується для чотириручного 

виконання. Темп – Larghetto, тональність – d-moll. У початковому викладі 

жвава танцювальна тема проходить у першій партії, а в другій – ритмічний 

супровід у вигляді тонічних квінтових ходів (ре – ля), що відтворює звучання 

автентичних українських народних інструментів. Цей колорит підкреслює 

використання фрігійського ладу. Далі тема каноном звучить почергово у всіх 

голосах, причому у верхніх – дублюється через октаву. Повнозвучне із 

використанням усіх регістрів звучання створює картину феєричного 

гуцульського танцю – яскравого, колоритного, такого, що з покоління в 

покоління передається національними звичаями та традиціями і є ефектним 

завершенням «Маленької української сюїти» Ю. Фіали. 

«Маленька українська сюїта» є яскравим взірцем української музики та 

цінним дидактичним матеріалом. Перед виконавцем постають такі завдання: 

навчитися слухати багатоголосся; добре розібратись у структурі п’єс, в усіх 

процесах розвитку музичного матеріалу; навчитись контролювати синтез 

горизонталі та вертикалі66, звертати увагу на не співпадіння, не синхронність 

проведення фраз, надаючи рівноправність кожному голосу, не порушуючи 

структури твору; чути паузи, дослуховувати довгі ноти. 

Василь Прісовський67 – композитор, піаніст, капельмейстер оркестру 
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кадетського корпусу в Києві. Він – укладач збірки дитячих фортепіанних 

творів з українських пісень «Дитя України», автор легких фортепіанних п’єс 

салонного типу (думок, шумок), розрахованих на аматорське музикування 

[140, с. 242]. «Дитя України» (твір 193) вийшла з друку в 1912 році в Києві у 

видавництві Леона Ідзіковського. В енциклопедичному словнику «Митці 

України» [130, с. 604] та в Енциклопедії Українознавства [77, с. 856] 

знаходимо відомості про те, що Ідзіковські – родина українських і польських 

видавців68. Леон Вікентійович Ідзіковський (1827–1865) в 1859 році заснував 

у Києві нотну фірму. Після смерті Л. Ідзіковського фірмою керувала його 

дружина, а з 1897 – син. Фірма видала велику кількість творів українських 

композиторів, зокрема Миколи Лисенка (понад 350), Кирила Стеценка та ін. 

Збірка містить 40 п’єс: обробок народних пісень самого В. Прісовського 

та твори Д. Бонковського, В. Ґартевельда, М. Завадського, В. Заремби, 

А. Коціпінського, Д. Крижанівського, М. Лисенка, П. Ніщинського. П’єси 

скомпоновані таким чином, наче йдуть за складністю виконання в порядку 

наростання, отож можуть виконуватися учнями молодших та середніх класів 

музичних шкіл від одного до кількох творів. Отже, учень має можливість 

почути в професійному трактуванні вже відомі йому українські пісні або ж 

ознайомитися із почутим уперше. Задля повноцінного сприйняття варто 

запропонувати учням оригінальні віршовані тексти українських народних чи 

авторських пісень, музика до яких увійшла до цієї збірки. Умовно п’єси 

можна поділити на такі групи: ліричні, жанрово-побутові, козацькі, на слова 

Т. Шевченка та п’єси, написані саме для фортепіано. 

Лірична тематика розкривається в п’єсах № 1 «Хусточка», № 4 «Віють 

вітри», № 6 «Ох, я нещасний» Антіна Коціпінського, № 8 «Дівчина кохана», 

№ 11 «Скажи-ж мені правду» Феніга (слова О. Афанасьєва-Чужбинського), 

№ 13 «Полюбила Петруся», № 14 «Не щебечи соловейко», № 18 «Гуде вітер 

вельми в полі», № 19 «Горлиця», № 20 «Ні, мамо, не можна» Владислава 

Заремби (слова Є. Гребінки), № 22 «Повій, вітре, на Вкраїну» Владислава 

Заремби, № 25 «Ой, не ходи, Грицю» (авторство слів та музики приписується 
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М. Чурай), № 28 «Сонце низенько», № 30 «Одна гора високая». 

До жанрово-побутових зразків належать: № 2 «Ой, ви хлопці, 

баламути», № 3 «Гандзя-цяця» Антіна Коціпінського, № 5 «Як до тебе не 

ходити», № 7 «Ой, під вишнею», № 10 «І шумить, і гуде», № 15 «Дівка в 

сінях стояла», № 17 «Вийшли в поле косарі», № 21 «Метелиця», № 24 

«Гречаники», № 27 «У сусіда хата біла», № 31 «Ой, за гаєм, гаєм», № 32 

«Чоботи», № 38 «Козачок», № 39 «Гопак». 

Козацькі пісні: № 12 «Де грім за горами», № 29 «Їхав козак за Дунай», 

№ 35 «Кармелюк» Ґартевельда, № 36 «Закувала та сива зозуля» з опери 

«Вечорниці» Петра Ніщинського. Пісні на слова Тараса Шевченка: № 16 

«Така її доля» В. Заремби, № 23 його ж «Думи мої, думи», № 26 «Реве та 

стогне Дніпр широкий» Д. Крижанівського, № 3 «Як умру то поховайте» 

(Заповіт). 

Твори написані для фортепіано: № 9 «Карі очі» (думка для фортепіано) 

Д. Банковського, № 34 «Коли розлучаються двоє», романс для голосу у 

супроводі фортепіано на слова Г. Гейне (переклад М. Славінського), № 37 

«Шумка № 3» М. Завадського для фортепіано. 

За динамічним планом та емоційною насиченістю увесь цикл можна 

розподілити на мікроцикли по 2–3 п’єси, які є різними за характером та 

виразовими засобами. Наприклад, «Хусточка» – написана у тональності 

e-moll – виразна кантилена дещо сумного, задумливого характеру змінюється 

на «Ой ви хлопці баламути» в тональності соль-мажор і виконується в більш 

рухливому темпі; тут панує інший настрій. Кульмінаційним моментом цього 

мікроциклу є «Гандзя-цяця» танцювального характеру. Наступна п’єса 

«Віють вітри» знову переносить слухача у стан роздумів над власною долею 

та долею рідного народу. 

Характерною є п’єса «Метелиця» – стрімка, жвава мелодія з чітким 

ритмічним супроводом, звучить доволі ефектно в обрамленні ліричних «Ні, 

мамо, не можна» та «Повій вітре на Вкраїну». Такі ладо-тональні та жанрові 

зміни вимагають від слухача концентрації уваги та викликають зацікавлене 
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очікування подальшого музичного матеріалу. Розпочинаючи з п’єси 

«Кармелюк», йде певний заключний розділ усього циклу. Ця п’єса 

перекликається назвою і образно-емоційним змістом із незакінченою оперою 

К. Стеценка «Кармелюк», за яку автор у 1907 році був заарештований і 

висланий на Донеччину із забороною повернення до Києва [166, с. 382]. 

П’єса «Закувала та сива зозуля» вирізняється більш складною та 

насиченою фактурою, оскільки повинна засобами виразності фортепіано 

передати звучання чоловічого хору. Це потребує від виконавця певних 

професійних навичок, зокрема, виконання пасажів у партії правої руки та 

стрибків і октавних ходів у лівій. Для виконання Шумки № 3 необхідно 

володіти чіткою артикуляцією, технікою гри подвійними нотами, а також 

раптовою зміною динамічного плану, дотримуватися ритмічного малюнка та 

єдиного темпу, при цьому використовуючи влучні агогічні відхилення. 

Щодо заключного твору збірки «Де згода в сімействі», то, за невідомих 

обставин, останню сторінку нотного тексту було втрачено. П’єса розписана 

упорядником на дві партії – для фортепіано в 4 руки. Отож, до наявного 

супроводу у співанику «Співоче поле України» [166] було віднайдено 

мелодію цієї пісні, що дає змогу в перспективі перевидання усієї збірки без 

втрати художньої цілісності музичного матеріалу. Мажорний лад, помірний 

темп та виразний мелодичний малюнок, який починається із домінантного 

звуку стрибком на сексту, створюють урочистий та піднесений характер 

п’єси, а переклад у 4 руки для фортепіано звучить фінальним акордом усього 

циклу, підкреслюючи значущість, силу та вічне життя української пісні. 

Збірка дитячих фортепіанних п’єс  «Дитя України», упорядкована 

Василем Прісовським, є цінним дидактичним матеріалом, оскільки містить 

кращі взірці національного мистецтва. Їх детальний аналіз та вивчення 

сприяють покращенню образного мислення, розвитку емоційного 

сприйняття, пізнанню та популяризації фортепіанної музики композиторів, 

творча спадщина яких тривалий час була заборонена або забута.  
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Отже, навіть побіжний аналіз творчості вище названих (забутих або 

заборонених у радянську добу) авторів свідчить про гостру необхідність 

подальшого пошуку та впровадження музичної спадщини українських 

композиторів у процес підготовки майбутніх учителів музики національної 

школи, оскільки «треба починати з пробудження національної свідомості 

вчителя, поглиблення його знань з історії рідного краю, мистецтва, з 

бездоганного знання рідної мови... Мистецтво – не «розкіш» і не «забавка», 

не «засіб прикрашання життя», а репрезентант цінностей, чинник розвитку 

духовності в людині, а звідси – важливий шлях покращення якості людської 

праці, включаючи технічну та наукову» [25, с. 24]. 

Це важливий та корисний досвід, який варто переймати. Адже 

порівняльний аналіз знань з навчальної дисципліни «Основний музичний 

інструмент» показує, що студенти, які навчаються за програмами, 

доповненими нововинайденими творами українських композиторів (на 

відміну від тих, що вчаться за традиційними програмами), краще 

орієнтуються у періодах, течіях, напрямах та жанрах, за якими розвивалась 

українська музика, тому можуть краще оцінити й сьогоднішнє її становище. 

Крім того, вивчення майбутніми учителями музичного мистецтва спадщини 

заборонених та забутих композиторів потребує також і відповідного рівня 

знань з історії України та її культурного розвитку впродовж багатьох століть, 

що породжує нові імпульси до пізнання та творчих пошуків. 

 

3.2.2 Принципи оновлення концертно-педагогічного  

репертуару в ІММ 

 

Дрогобицька музична школа пишається цілою плеядою композиторів, які 

розпочинали свої творчі спроби в стінах інституту музичного мистецтва, а з 

часом продовжували свою творчу діяльність у різних інституціях України. Це – 

Лілія Кобільник, Микола Ластовецький, Ернест Мантулєв, Юрій Решетар, 
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Володимир Салій, Роман Сов’як, Роман Стахнів, Василь Сторонський, Михайло 

Тимофіїв, Володимир Шлюбик.  

Одним із корифеїв дрогобицької композиторської школи є Микола 

Ластовецький69 – композитор, педагог. На початку нового тисячоліття митець 

виступив як делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти від 

Львівської області (2001). М. Ластовецький є керівником мистецьких 

делегацій та творчих колективів музичного училища за кордоном, зокрема в 

Румунії (1985, 1991), Польщі (1987–1991, 1998), Англії (1992); він художній 

керівник мистецької делегації України на фестивалі «Фольклорама–97» 

(Вінніпег, Канада), на Міжнародному хоровому фестивалі «Адвент–2000» 

(Відень, Австрія); голова оргкомітету фестивалю класичної та сучасної 

музики «Дрогобич Музик-Фест – 97», Першого обласного (в подальшому – 

Регіонального і Міжнародного) конкурсу юних піаністів імені Василя 

Барвінського (Дрогобич, 1998, 2002, 2005) [94, с. 76]. Творчі устремління 

розкриваються в масштабній композиторській творчості, у стильових реаліях 

сучасного письма. Музика М. Ластовецького затребувана як юними, так і 

досвідченими виконавцями України та зарубіжжя [94, с. 77]. 

Вагомим внеском М. Ластовецького до національного фонду фортепіанної 

музики є «Фортепіанні п’єси для дітей і юнацтва» [328], які вражають 

розмаїтістю стилістики, настроїв, образів і жанрів. Усі 43 п’єси згруповані в сім 

великих і малих циклів за принципом жанрової приналежності (Колискові, Два 

танці, Веснянки, П’ять прелюдій і постлюдія) та тематично-образним 

спрямуванням (Дитяча мозаїка, Бойківські образки, маленька сюїта, Бойківське 

весілля, сюїта у двох діях). 

З них «Бойківський танець» є прикладом багатих можливостей варіантно-

варіаційного розвитку простої коломийкової мелодії. Початкова тема – «заспів» 

переміщується регістрами, проводиться в багатьох тональностях, отримує різні 

види супроводу – від квінти-бурдон до контрапункту. Акордовий «приспів» – 

монолітніший. Він раптово, на ff, вторгається у спокійний плин основної теми 

своїм згущенням бемолів у низькому регістрі, скандуванням коломийкової 
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формули (4+4+4+2) та акцентуванням слабких долей такту. Відголос приспіву 

з’являється наприкінці п’єси у скороченому, але фактурно незмінному вигляді. 

Щодо чотирьох «Веснянок», то тут композитор виявляє максимум 

оригінальності та фантазії, подаючи кожну п’єсу своєрідно і неповторно. 

Очевидно, що тут наявні неоромантичний та неофольклористичний підходи, з 

метою втілення давніх обрядово-пісенних взірців. Неоромантичний підхід 

репрезентовано другою «Веснянкою», де у компактній тричастинній формі 

розгортаються дві теми, перша з яких – світла, грайлива, а друга – наспівна, 

задумливо-медитативна. Філігранно витончена третя «Веснянка» витримана в 

тому ж неоромантичному руслі, і ґрунтується на варіантному розвитку однієї 

теми, що складається із двох фраз. У першій та четвертій «Веснянках» 

застосовано неофольклористичну стилістику, що проявляється в синтезі 

етнографічної близькості до народного першоджерела або його стилізації та 

наймодерніших прийомів композиторського письма. В останній «Веснянці» 

найбільше відчувається синкретична природа жанру, його язичницькі корені. 

М. Ластовецький презентує цю п’єсу як цілісне ритуальне дійство, що увібрало в 

себе магію пісні, танцю і обряду. «Молитва» («Святий Миколай») логічно 

увінчує весь альбом. Відома релігійна пісня-прохання звучить урочисто й 

велично. Її оформлено пишними фактурними шатами (за якими вгадується 

партитура струнного оркестру), багатим гармонічним «декором».  

Використання М. Ластовецьким подільських та бойківських мелодій 

пов’язане з глибинними особистісними інспіраціями, адже Поділля є його 

«малою» батьківщиною, а Бойківщина – теперішнім місцем проживання і праці. 

Фольклорний фундамент збірки для юних піаністів є допоміжним чинником 

сприйняття, що сприяє інтуїтивному пізнанню музики свого етносу та дає 

можливість безпосередньо реагувати як на фольклорну, так і на професійну 

творчість, адже духовна спадщина минулого та сучасності завжди будуть 

серцевиною національних виховних традицій. 

Розвиткові композиторського хисту Романа Сов’яка неабияк сприяла його 

праця в 1960-х роках у дрогобицькому музично-драматичному театрі. Тут він 
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музично оформив не одну виставу, уміло, з чуттям такту, поєднуючи 

народнопісенну музику з власними композиторськими мелодіями. Вважаємо за 

необхідне зосередити увагу на збірці патріотичних пісень Р. Сов’яка «Зродились 

ми великої години», яку присвячено борцям за волю України. Кожна із пісень 

даного збірника має своє жанрове визначення. Дефініцію «патріотична» 

найчастіше прийнято пов’язувати із маршовою піснею, проте тут простежуються 

два її різновиди: марш похідний («Подай, дівчино, руку на прощання», «Орлиний 

цвіт» та ін.) і марш стриманий, пісня-марш набатного характеру («Вставайте, 

побратими!», «З Бандерою у вічність!», «Встань, друже!» тощо). Окремі хорові 

твори збірника своєю музикою близькі до ліричної народнопісенної стихії 

(«Величальна Герою», «Україна», «Пісня куреня “Сірих вовків”»). Про це 

засвідчують не лише повільні темпи, а й метроритміка цих композицій (6/8, 9/8). 

Щоправда, навіть цей складний метроритм нерідко «модулює» в маршову 

жанровість («Нестримним потоком»). Захоплено зустрічає слухацька аудиторія 

гармонізацію маршу Організації Українських Націоналістів «Зродились ми 

великої години» (слова О. Бабія), «Відважний звитяжцю» (слова С. Ядлося), «То 

не грози-буревії» ( слова Р. Пастуха), «Знов у небі синім гордий волі спів» (слова 

М. Прокопець) та ін.  

Особливий інтерес представляють кілька маловідомих творів Р. Сов’яка на 

вірші Івана Франка. До поезій нашого земляка композитор почав звертатись ще 

на початку 1960-х років, про що свідчить солоспів «Осінній вітре, що могучим 

стоном» для мішаного хору (1963) та «Гримить, благодатна пора наступає» 

(початок 1980 років). Однією з перших завершених композицій Франківської 

тематики була обробка сольної народної та улюбленої пісні І. Франка «Журю я 

ся, журю» (1980). Згодом були написані «Ой, не жалуй, моя мила», «Ой, у Львові 

на ринку», «Зелений явір» (1981), «Романс» («Спасибі тобі, моє сонечко») (1996). 

Збірка Р. Сов’яка «Три хори на слова Івана Франка» містить твори «Земле моя, 

всеплодющая мати!..», «Сипле, сипле, сипле сніг» та «Vivere memento!». Якщо 

«Vivere memento!» написаний у дещо романтичному музичному ключі, то у двох 

інших відчувається вплив творчості С. Людкевича. Масштабний твір «Земле моя, 
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всеплодющая мати!..» за формою близький до кантати, кульмінаційним центром 

якого є чотириголоса фуга. Ця збірка викликала інтерес широкої громадськості 

та стала значним внеском композитора в українську хорову Франкіану. 

Випускник 1987 року по класу фортепіано О. Сятецької Юрій Решетар 

(1961 р. н.)70 – джазовий піаніст, композитор, педагог, аранжувальник. 

Гастролює містами України, Європи, Америки, Об’єднаних Арабських 

Еміратів. Автор близька 100 пісень на вірші українських класиків та сучасних 

поетів і понад 200 інструментальних композицій. Серед них – твори для 

фортепіано, симфонічного оркестру, ансамблів різних складів. Пісня 

«Маленький ангел» на міжнародному фестивалі «Світ музики» (Італія, 2000) 

нагороджена Гран-Прі, а пісня «Наш день» (слова З. Ружин) була визнана 

кращою на Всеукраїнському конкурсі (2003) і затверджена офіційним гімном 

сім’ї та молоді України.  

Синтез класичних жанрів і джазовості у композиторській творчості 

Ю. Решетаря, її світла аура і свобода, жанрово-стилістичні особливості, 

метро-ритмічні комбінації, динамічно-тембральна палітра, фактурні 

побудови, інтонаційна виразність його музики передбачають яскраву 

емоційну зумовленість її виконання, змістовність художніх образів, 

самобутність художньої інтерпретації.  

Випускник музично-педагогічного факультету 1976 року (клас баяна 

М. Сеньо, вокалу М. Шуневича, П. Турянського) Василь Сторонський (1949 

р. н.)71,– педагог, композитор, поет. Автор музики трьох казок, поставлених 

Львівським обласним академічним музично-драматичним театром імені 

Ю. Дрогобича, а саме: «Недоторка», «Світлофор-Моргайко», «Дві 

сестрички»; чотирьох казок на тексти С. Гейшева: «Новорічні пригоди 

Солом’яного Бичка» (1988), «Таємниця планети Шкереберть» (1988), «Золота 

бартка» (1989), «Подарунок мамі» (1989), дві з яких записані у фонд 

Київського радіо.  

У авторському доробку В. Сторонського також п’ять поетичних та 

шість пісенних збірок («У цвітінні сакури» [341], слова Олени Пекар, «Перли 
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верховини», слова Юлії Драгун [319], «Я твоя», слова Тетяни Череп-

Пероганич [371], «Поховайте мене в вишиванці», слова Анатолія Власюка 

[209], «Осінній перелив», слова Лариси Недин, «Від Дністра до Дніпра», 

слова українських поетів [354]). Тематика творчості автора торкається 

патріотичної, високо ліричної, громадянської, гумористичної, сатиричної та 

інших граней життя народу. Характерна музична форма, застосована у всіх 

його улюблених музичних жанрах, проста двочастинна, типу заспів і приспів. 

У таку лаконічну музичну структуру автор майстерно поміщує складні й 

піднесені християнські образи; пісні патріотичні, закличні, суспільно-

побутові, родинно-побутові, що теж мають куплетну будову. Тематика творів 

композитора доповнюється піснями для дітей і про дітей та мініатюрами 

лірико-психологічного змісту.  

Творчі здобутки В. Сторонського мають вагому мистецьку вартість не 

тільки для Дрогобиччини, адже створені ним музичні оформлення до казок, 

які юний глядач має змогу побачити з театральної сцени, де він знайомиться 

з українською народною казкою, її естетичною складовою, як з елементом 

вітчизняної культури. Адже казка – це феномен народної етнопедагогіки, 

який має неоціниме значення в сучасній педагогічній практиці і є 

багатогранним матеріалом у загальному розвитку особистості, формуванні її 

здібностей та становленні естетичної культури. До того ж казка музична 

(!)виховує прагнення до естетичного ідеалу, вона є дієвим могутнім засобом 

всебічного виховання, що віддзеркалює ментальність українського народу, на 

якій формувалася його національна самосвідомість. 

Михайло Тимофіїв (1944 р. н.)72, випускник 1971 року – скрипаль, 

виконавець-віртуоз на етнодухових інструментах, диригент, педагог, 

майстер-конструктор і колекціонер музичних інструментів, фольклорист. 

Серед вихованців: заслужений працівник культури України М. Маркевич, 

Р. Дверій - автор «Школи гри на хроматичній сопілці» (1980–1989, у 3-х 

частинах), В. Геккер - артист Київського фольклорно-етнографічного 

ансамблю «Байда», М. Бабчук - заслужений артист України, керівник 
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фольклорного гурту «Веселі галичани» Тернопільської філармонії, В. Каськів 

- художній керівник ансамблю «Збруч» у Тернополі, І. Могильняк - художній 

керівник Коломийського муніципального оркестру народних інструментів 

«Трембіта», М. Мечник - заслужений працівник культури України, соліст 

Струсівської капели бандуристів та ін.  

Неодноразовий переможець телетурніру «Сонячні кларнети», митець 

знімався також у кінострічках «Мелодії гірського краю» та «Карпатські 

джерела» (реж. О. Бійма), озвучив фільми «Гори димлять», «Останній 

бункер», «Фучжоу» (реж. Ю. Іллєнко), «Пастка» (реж. О. Бійма), «Іван 

Франко. Міфи і реальність». Записав низку гнучких грамплатівок (1984, 

фірма «Мелодія», додаток до журналу «Клуб и художественная 

самодеятельность»), магнітоальбом «Музичні інструменти Гуцульщини» 

(1987, спільне канадсько-українське підприємство «Кобза»). 

Лілія Кобільник (03.03.1952, м. Стрий, Львівської обл.)73 – хоровий 

диригент, педагог, композитор-бард. Автор збірників власних музичних 

творів: «Доля. Пісні на слова Ліни Костенко» (2008), «Сонце скупане у 

мисці» (2007), «Співають Ліля та Оленка Кобільник» (2011), «Струни» 

(2011). Мисткиня є упорядником маловідомих творів В. Івасюка – «Камерно-

інструментальних творів», «Фортепіанних творів», а також навчально-

методичних посібників з хорового класу та методики музичного виховання: 

«Мелодія» – Співає студентський хор, «Сонце, скупане в мисці» (твори для 

дітей.) Автор концертних проектів, присвячених В. Івасюку: «З мойого серця 

мальва проросла» (до 50-річчя композитора), «Я ще не все тобі сказав», (до 

55-річчя), «Невідомий Івасюк» (м. Львів), «У долі своя весна» (до 60-річчя 

композитора). Випустила авторські альбоми (СD): «Альфреско» «Доля», 

«Серце ластівки», «Присутність», колядки та щедрівки «Різдвяні дзвони». 

Значну кількість творів для дітей та юнацтва містить композиторський 

доробок Володимира Салія. Серед них видання: «Дитячий альбом баяніста 

(акордеоніста)» (додаток Ж. 20) (2011) [344]; «Педагогічний репертуар для 

дуету інструменталістів» (2015) (сумісно з О. Бобечко) [303]; «Дитячий 
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альбом баяніста (акордеоніста) № 2» (2017) [343]; «Мініатюри для кларнета у 

супроводі фортепіано» (2019) (сумісно з Р. Михацем та Н. Сторонською) 

[336]. В. Салій є упорядником збірок, які використовуються у музикуванні 

практично на всіх етапах здобуття музичної освіти: школа – коледж – 

інститут. Це збірники: «15 художніх етюдів для гітари» (додаток Ж. 14) 

авторства В. Гудзія, «Педагогічний репертуар для народних інструментів» 

Ю. Пукшина (сумісно з А. Душним, В. Шафетою) [340], «Величне слово 

Кобзаря, що піснею лунає» Я. Шипіти. 

З метою оновлення дидактичного матеріалу для студентів на заняттях з 

дисципліни «Постановка голосу» В. Салієм були написані «12 художніх 

вокалізів у супроводі фортепіано» (2016) (у співавторстві з Н. Сторонською 

та П. Турянським)74 [346] й «15 художніх вокалізів у супроводі фортепіано» 

(2018) (у співавторстві з Н. Сторонською)75 [345]. Щодо специфіки жанру 

вокалізу в контексті професійної діяльності, то однією з актуальних проблем, 

постає питання якісного репертуарного забезпечення. Цілком справедливо, 

що головною складовою роботи зі студентом у класі постановки голосу, 

С. Гмиріна вважає процес вибору навчального вокального репертуару [27, 

с. 108]. Саме завдяки правильному вибору твору здійснюється можливість 

розкриття потенційних вокальних здібностей співака. Проте важливою 

умовою є виконання твору відповідно до авторського задуму, якісне 

відтворення технічних і художньо-естетичних вимог. Кожен твір є носієм 

певної образності, художній зміст якого розкривається за допомогою низки 

засобів музичної виразності. Щодо вокально-інструментального жанру, то 

значного впливу на розуміння концепції та художнього змісту твору 

надається вербальному тексту. Проте існують твори, позбавлені вербального 

компонента, – це вокалізи.  

Вокалізація – спів без слів - ставить перед співаком низку завдань, що 

спрямовані на створення відповідної інтерпретації твору. Розглядаючи 

специфіку цього жанру, зауважимо, що сприйняття вокалізу історично 

зазнало еволюційного розвитку. Адже раніше його сприймали лише як 
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вправу, спрямовану на розвиток і вдосконалення вокальної майстерності 

співака. В. Морозов, автор праці «Мистецтво резонансного співу», говорячи 

про вокаліз, перш за все наділяє його розумінням у значенні вправи. «Перш 

за все учень повинен цілком засвоїти собі правильний подих, тобто грудну 

опору голосу, і тільки пройшовши всю школу сольфеджіо, вокалізу і інших 

вправ, що мають на меті розвиток правильного подиху, він може сподіватися 

досягти успіху в іншому і перейти до співу зі складами» [134, с. 405]. Але 

С. Гмиріна враховує значення вокалізу і як вправи, і як окремого твору: 

«Вокаліз – вокальна вправа, твір для голосу без слів, виконується на голосну 

або на склади. Використовується для розвитку голосу та вокальної техніки» 

[27, с. 107]. Таким чином, художні вокалізи, тобто такі, які мають назву і, 

своєю чергою, певну програмність, можуть використовуватись як вокальні 

вправи, проте їх виконання повинно бути наближене до художнього твору. 

Досягти цього можливо у випадку дотримання рекомендацій автора, а також 

створивши за допомогою засобів виразності (тембру, агогіки, динаміки) 

відповідний образ.  

Цикл «12 художніх вокалізів у супроводі фортепіано» складається із 

мініатюр під такими назвами: «Міраж», «Травнева злива», «Сонце у росах», 

«Квітка сакури», «Подих вітру», «Едельвейс», «Полярна зірка», «Сон 

мольфара», «Веселка», «Володар стихій», «Шепіт зоряного неба», 

«Смарагдовий бриз». Назви творів переконують, що автор вокальної партії 

В. Салій та автор партії фортепіано Н. Сторонська намагались передати своє 

захоплення і любов до рідного краю, адже, Дрогобич розташований у 

мальовничому передгір’ї Карпат («Сонце у росах», «Подих вітру», «Полярна 

зірка», «Веселка», «Шепіт зоряного неба»), а також відтворити неповторний 

галицький колорит, який нероздільно пов’язаний з легендами, фольклорними 

звичаями і традиціями («Едельвейс», «Сон мольфара», «Володар стихій»). 

Вагома роль у цьому циклі відведена фортепіанному супроводу, оскільки 

саме завдяки акомпанементу, котрий органічно підкреслює й доповнює 
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мелодичну лінію за допомогою різноманітних регістрів та технічних 

прийомів, вдається відтворити образи, які закодовано у художніх вокалізах. 

Перший вокаліз «Міраж» (c-moll) (додаток З. 1) створений у куплетній 

формі зі вступом і призначений для баритона або мецо-сопрано. Образно-

емоційний зміст наспівної мелодії куплету підкреслюється плавним 

акомпанементом, який в другому розділі змінюється на акордовий супровід. 

Вокаліз закінчується світлою й наспівною мелодією в однойменному мажорі. 

Складністю для виконавців є те, що у тексті двічі змінюється розмір 4/4 на 

3/4 (що відповідає мерехтливому образу, який зазначено в назві). Вокаліз 

корисний для відпрацювання гнучкості та рухливості голосу, а дихання на 

паузах повинно бути легким та коротким. Середню частину варто співати 

стриманіше, змінюючи опору дихання. 

У «Травневій зливі» (D-dur) (додаток З. 2), завдяки стрімкому 

висхідному пасажу в правій руці і супроводі тремоло в лівій (на V ступені), з 

перших звуків створюється образ нестримного водяного потоку. Мелодія 

(con fuoco) виписана в розмірі 6/8, має запальний, жвавий і веселий характер/ 

Акомпанемент підтримує граціозну і строкату мелодичну лінію. 

Призначення цього твору – відпрацювання рівного, «опертого» 

звукоутворення у середньому регістрі у баритона чи мецо-сопрано.  

«Сонце у росах» – весела й невимушена мелодія (brillante), що через 

низку септакордів переходить з мажору C-dur в мінор c-moll і закінчується 

дещо сумно та наспівно. Вокаліз написаний для баритона або мецо-сопрано, 

його потрібно співати легко, а після зміни тональності звук слід формувати 

більш заокруглено із м’якою атакою.  

«Квітка Сакури» (es-moll) (додаток З. 3) на початку має меланхолійний 

характер, музиці характерна своєрідна гра барв, що майстерно 

продемонстрована у акомпанементі. Згодом через домінантовий септакорд 

здійснюється несподіване відхилення в e-moll із закріпленням даної 

тональності. Вокаліз можна запропонувати тенору або сопрано з обмеженим 

діапазоном у верхньому регістрі, а також баритону та мецо-сопрано, в яких є 
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вільне формування нот Es та E другої октави. Протяжна, задушевна мелодія є 

корисною для відпрацювання широкого дихання, кантилени, а також для 

розвитку голосу в середньому діапазоні.  

У вокалізі «Подих вітру» звучить напрочуд спокійна й наспівна 

мелодія, яка перебуває в постійному розвитку (f-moll) і логічно приводить до 

Agitato завдяки ритмічному ущільненню супроводу (при розмірі 3/4 рух 

вісімками змінюється на тріольний). Це своєрідна кульмінація твору, але в 

межах основного образно-емоційного змісту цієї п’єси. Далі мелодія з 

повторенням через низку відхилень підводить до спокійної коди (morendo). 

Закінчується твір на домінанті без розв’язання, символізуючи незавершеність 

дії, можливість нового пориву вітру. 

Спокійний настрій в «Едельвейсі» (g-moll) створює вже невеликий 

вступ до п’єси. Мелодична лінія постійно перебуває у розвитку, але 

акордовий акомпанемент сприяє розкриттю напрочуд оригінальної мелодії. 

Кульмінація відбувається при переході в мажорну тональність VI ступеня, 

що яскраво й переконливо підкреслює віртуозність розвитку мелодії.  

Фактура «Полярної зірки» (F-dur) побудована на досить прозорій й 

спокійній мелодичній тканині, котра підкріплюється хвилеподібним та 

арпеджованим акомпанементом. Другий розділ доволі оригінальний, 

оскільки тут на основну мелодію у вокальному соло накладається певна 

фортепіанна фактура, яка теситурно виписана вище партії вокалу. Цей 

прийом переслідує певні художні завдання задля створення об’ємності 

звучання, що символізує єдність Всесвіту. Особливості музичного 

викладення вимагають співати насиченим голосом, витримувати опору 

дихання до кінця кожної фрази, що можна досягти способом крещендування.  

«Сон мольфара» (misteriozo) (додаток З. 4) супроводжує стриманий 

акордовий акомпанемент, що створює насторожену й містичну атмосферу 

(e-moll). Другий розділ є своєрідним контрастом, насамперед через 

викладення в паралельному мажорі (G-dur). Акомпанемент арпеджованого 

плану підкреслює яскраву й водночас просту мелодичну лінію композиції.  
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Архітектоніка вокалізу «Веселка» (D-dur) тричастинна: на тлі 

акордового акомпанементу звучить вишукана й оригінальна мелодія. Другий 

епізод відзначається цікавою мелодичною тканиною, на тлі якої звучить 

хвилеподібний акомпанемент у лівій руці, а реприза повертає нас у стихію 

граціозного першого розділу.  

«Володар стихій» (d-moll) відзначається дуже виразною мелодією 

експресивного плану. Середній розділ з доволі розвиненою мелодичною 

тканиною за характером продовжує образний зміст першого і плавно 

переходить у репризу. Вокаліз пропонується баритону чи мецо-сопрано, 

передбачаючи виконання в помірному темпі, не втрачаючи гнучкості співу 

восьмих нот у мелодичній лінії.  

Вокаліз «Шепіт зоряного неба» (d-moll) має невеликий вступ, у 

викладенні якого застосована акордова фактура. Після нього звучить лірична 

тема на тлі акомпанементу тріольного плану, що підкреслює виразність 

мелодики. Невелике тональне відхилення готує кульмінацію твору, але з 

часом повертаються основна тональність й панування ліричного настрою.  

Закінчується цикл вокалізом «Смарагдовий бриз» (Es-dur), в основі 

якого яскрава, проста й невимушена мелодія. Другій розділ продовжує 

настрій головної теми. Вокаліз загалом призначений для баритона або мецо-

сопрано, але, оскільки у мелодії немає високих верхніх нот та переважає 

середня теситура, то його можна запропонувати і для баса.  

Проведений аналіз вокального циклу доводить, що дані твори, 

сприяють розвитку та вдосконаленню виконавської майстерності співака, 

вони пройшли апробацію на заняттях з вокалу і внесені до навчальних 

програм Франкового університету та інших ЗВО України. 

* * * 

У своїх авторських творах для баяна Ернест Мантулєв звертався до 

гуцульського та бойківського фольклору (Дитячий альбом «Прикарпатські 

візерунки»), використовуючи просте нотне викладення, доступне дитячому 

сприйняттю та зручне для оволодіння грою на готово-виборному 
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інструменті. Аналог такого підходу до використання фольклорного мелосу 

зустрічаємо в оркестровій композиції митця «Карпатський мотив», крім того 

«гуцульський» лад використаний у його кантиленних творах для оркестру 

народних інструментів - «Романсі» та «Пісні без слів». Фольклорний 

тематизм, звичайно, є основою обробок народних пісень «Нащо мені чорні 

брови», «Чорнії брови, карії очі» та п’єси «Beguine» (додаток З. 15). 

Особливе місце у творчому доробку Ернеста Мантулєва посідає пісня 

«Чарівна весна» (додаток З. 18) для голосу в супроводі інструментального 

естрадного квартету [334], адже це його єдина композиція, написана для 

голосу із супроводом у жанрі ліричної пісні та куплетної форми. Саме 

наявність поетичного тексту підпорядковує усі музичні засоби виразності, 

застосовані митцем задля втілення і відтворення образного змісту твору.  

Ніжна і наспівна мелодія (сопрано чи мецо-сопрано) в заключній 

частині кожного куплету отримує підтримку другого голосу (бек-вокалу), 

який звучить секстою нижче від сольної партії. Роль акомпанементу виконує 

інструментальний ансамбль, до складу якого входять кларнет, акордеон, 

гітара, контрабас. Проте і тут відбувається поділ: основні пріоритети надано 

кларнету і акордеону, гітара і контрабас є акомпануючими. Партія акордеона 

дублює вокальну партію в унісон або в терцію, в той час, як у партії кларнета 

звучать мелодичні підголоски, варіаційні обігрування мелодії, мелодична 

канва яких утворює своєрідний діалог (наближено до підголоскового типу 

поліфонії). Гітара, підтримуючи ритм і гармонію (цифрова система 

розшифрована автором в акордовій фактурі), надає ансамблю своєрідного 

акустичного звучання. Контрабас виконує функцію гармонічної основи, 

подекуди має синкопований виклад, застосовуючи прийом Pizzicato.  

Завершується композиція тонікою («е» другої октави) у вокаліста, на 

фоні якої звучить мелодичний мінор у гамоподібному русі у кларнета і 

акордеона, а фінальний акорд (нонакорд) розписано між контрабасом «Е» 

великої октави – бас на першу долю, взятий Pizzicato, і акордеоном – 

синкоповане subito sƒ на vibrato, тонічний тризвук з високим VI ступенем і з 
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секундою вгорі на ферматі, який завдяки тембрально-акустичному 

різноманіттю цих інструментів створює ефект легкості, мерехтливості, 

недоговореності, що відповідає художньому образу усього твору і 

гармонійно його завершує.  

Цікавим є звернення Е. Мантулєва до латиноамериканської народної 

музики, під враженням від якої ним було написано «Beguine» для дуету 

акордеоністів і трикутника (triangle) [339]. П’єса створена у простій 

двочастинній формі зі вступом і кодою, яка ґрунтується на контрастному 

поєднанні двох періодів, що об’єднуються у єдине ціле засобами характерної 

гармонії. Вступ - у стилі блюз, перший і другий періоди – на поліритмічній 

основі. Кульмінаційний момент припадає на розгорнуту коду. Солюючим на 

початку твору є перший акордеон, ближче до кульмінації фактура помітно 

насичується завдяки тому, що обидва інструменти синхронно виконують 

пасажі шістнадцятими на фоні незмінного (контрапунктичного) ритму 

трикутника, що надає даному твору своєрідного колоритного звучання76. 

Збірка Е. Мантулєва «Три п’єси для скрипки та камерного оркестру 

українських народних інструментів» [335] містить «Карпатський мотив», 

«Романс» і «Пісню без слів». Соло скрипки звучить яскраво, виразно та 

самобутньо у супроводі оркестру, до складу якого входять флейта, кларнет, 

баян, І та ІІ бандури, І та ІІ скрипки, альт, віолончель, контрабас. Змінюються 

лише ударні – бубон, трикутник, маракаси.  

Перша п’єса «Карпатський мотив» написана у простій тричастинній 

формі. Вступ (Largo rubato) вводить слухача в атмосферу краси карпатських 

краєвидів. На фоні ритмізованих квінт звучать переклички флейти і кларнету, 

які протягом усього твору є провідними в оркестрі. Хоча оркестрова партія й 

покликана акомпанувати партії скрипки, однак у флейти і кларнета є своя 

мелодична лінія, яка перегукується з мелодією сольного інструменту. Усі 

інші групи виконують функцію гармонічного супроводу.  

«Романс» (тричастинна форма зі вступом і кодою) передає лірично-

мрійливий образ. У п’єсі закладене інтонаційне зерно, яке знаходить свій 
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розвиток у різних групах інструментів. Каденція скрипки-соло, яка 

традиційно розміщена перед кодою, має навантаження емоційної кульмінації 

твору. Автор ускладнює гармонію, тяжіючи до використання неакордових 

звуків у гармонічних вертикалях. У «Пісні без слів» (двочастинна композиція 

зі вступом і каденцією) характерно-специфічними засобами метро-ритму та 

гармонії виступають джазові виразові прийоми. Перший розділ написаний у 

стилі блюз (12-ти тактова джазова форма), другий розділ побудований на 

темпо-ритмічних особливостях beguine, де тема проводиться солюючою 

скрипкою подвійними нотами та акордами. На завершенні каденції тема 

другого розділу звучить у партії баяна.  

Дитячий альбом «Прикарпатські візерунки» [333] для готово-виборного 

баяна Е. Мантулєва присвячено доньці Ірині. Збірка містить 10 п’єс, що доволі 

легкі для сприйняття й спрямовані на розвиток музично-виконавських здібностей 

юних музикантів, збагачення їх світогляду, розширення сприйняття образності 

музичних творів. Ці різнохарактерні твори передають неповторний колорит 

мальовничого куточка України – Прикарпаття. Умовно їх можна поділити на 

групи, диференціацію між якими зазначено у назвах, а, відтак, і у засобах 

музичної виразності, а саме, композиції, які передають зображально-

споглядальний настрій замилування природою («Трембітове відлуння», 

«Карпатський мотив», «Гірський струмочок»), композиції лірично-наспівного 

(«Гуцульський наспів», «Пісня Іринки») і танцювального характеру («Дві 

коломийки», «Танець з топірцями», «Гуцульський танець», «Марш лісорубів»).  

Ці мініатюри, написані переважно у простій дво- або тричастинній формі, 

отримали неабияку популярність серед поціновувачів баянного мистецтва, і 

надихнули випускника магістратури Е. Мантулєва Юрія Чумака на аранжування 

чотирьох композицій з даного циклу («Гуцульський танець», «Коломийка», 

«Трембітове відлуння», «Марш лісорубів») для оркестру українських народних 

інструментів [340]. Завдяки майстерному аранжуванню, ці твори розкривають 

багатотембральність та колорит музики, тому що партитура розписана для 

оркестру з 11 інструментів: сопілки, двох бандур, двох баянів, цимбалів, трьох 
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скрипок, віолончелі і контрабасу. Дані композиції успішно апробовані оркестром 

Дрогобицького музичного коледжу імені В. Барвінського та колективами краю у 

навчальному та концертному процесах. 

Написаний Романом Стахнівим77 для акордеона та струнного квартету 

твір «Я хочу жити» [352] присвячено трагічним подіям – Голодомору 1932–

1933 років. Тут традиційний склад струнного квартету – І та ІІ скрипки, альт, 

віолончель - не лише супроводжують партію акордеона, а й мають чіткі 

виразово-тембральні функції власних мелодичних елементів. Розпочинається 

твір невеликим вступом, у якому акордеон виконує нестійкі акордові ходи на 

фоні секундових повторів у квартету. Починаючи з 7 такту, акордеон 

проводить фактурну акордову комбінацію з використанням збільшених 

септакордів, які надають звучанню тривожності, непевності, страху. В партії 

першої скрипки – стрибкоподібна мелодична лінія з тими самими повторами 

малої секунди. Ближче до середини композиції в партії віолончелі 

з’являються хроматичні ходи (в межах великої терції), що приводять до її 

каденції, яка тембрально, інтонаційно і гармонічно передає стан безвиході, 

передчуття неминучої трагедії. Це відтворюється завдяки прописаним 

автором ходам на малу секунду (наче схлипуванням), які можна назвати 

лейтмотивом даного твору. Відтак, після фермати на цілій ноті (b), 

відбувається зміна тональності d-moll – c-moll, при тому квінтольні фігурації 

в партії акордеона, чергуючись із акордовими ходами, поступово підводять 

до кульмінації усього твору. Цьому сприяє також наростаючі динаміка та 

експресія у звучанні усіх інструментів ансамблю. Закінчується твір 

нерозв’язаним домінантовим акордом, який виконується всіма учасниками й 

охоплює практично всі регістри – від великої до третьої октави.  

«Різдвяний колаж» [353] Р. Стахніва створений для оркестру народних 

інструментів78. Відповідно до жанру, цей твір поєднує у собі теми шести 

популярних колядок: «Тиха ніч» (додаток З. 5), «Нова радість стала», «Во 

Вифлеємі», «По всьому світу», «Бог ся рождає» і «Старий рік минає». Вже на 

початку твору перші акорди, що містять джазові елементи, уводять у 
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святкову різдвяну атмосферу з її традиційними звичаями, але інтерпретовану 

на сучасного слухача (гармонія, ритми, штрихи, зміна розміру та тонального 

плану). Цікавими щодо тембрального поєднання є переклички між різними 

групами інструментів, а проведення солюючих партій доручено здебільшого 

скрипкам та акордеону, в деяких епізодах – духовим інструментам. У 

контрабаса функція гармонічної опори, цимбали і ударні додають загальному 

звучанню своєрідного фольклорного колориту. Різні за характером і манерою 

викладення колядки, змінюючи одна одну, невпинно рухаються до фіналу – у 

сторону збільшення і посилення відбувається застосування динамічних 

відтінків, насичення фактури тощо. Увесь цей акустичний потік у своєму 

розвитку стрімко рухається до розв’язання, несподівано зупинившись на 

акорді подвійної домінанти (на ферматі), після якої звучить мотив першої 

колядки (кадансовий зворот), створивши своєрідну арку, яка тематично 

об’єднала весь цикл.  

Ім’я педагога, композитора, виконавця, музично-громадського діяча, 

вихованця дрогобицької музично-педагогічної школи (2008) Володимира 

Шлюбика сьогодні відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами. Саме в 

Дрогобичі він виявив свій яскравий талант до композиції. В. Шлюбик 

випустив навчально-методичний посібник «Дитячі п’єси» для баяна й 

акордеона, до якого увійшли такі твори, як «О, Діво Маріє», «Пісня без слів», 

«Козацька жартівлива», «Цвіте терен» та ін. Паралельно підготовлював 

дипломну програму в класі професора С. Процика. Треба відзначити, що крім 

обов’язкової програми, на прохання Голови державної комісії професора 

К. Сятецького Володимир Шлюбик виконав і свої власні композиції, зокрема, 

«Ноктюрн», «Мама», «Спогад» й «Цвіте терен» (програма тривала понад 

годину, що не так часто трапляється на державних іспитах (!)). 

Нещодавно композитор випустив нову збірку «Вибрані твори для баяна 

й акордеона» [378], до якої увійшло десять різноманітних за образно-

емоційним змістом, жанрами та характером творів. Відкриває збірку 

«Поліфонічна п’єса», яка вирізняється наспівною мелодією, де автор 
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застосовує різні види поліфонії, що є досить цінним дидактичним матеріалом 

при навчанні дітей у музичних школах та школах мистецтв. У творі «Зозуля» 

на тлі акомпанементу звучать закличні інтонації, що є характерними для 

природи цього птаху й сприяють розвитку в дітей асоціативних елементів. 

Контрастними за характером і способом викладу є п’єси «На велосипеді» і 

«Дитяча мініатюра». Традиційно трактований «Вічний рух» – віртуозний, 

веселий, енергійний твір, насичений різними видами техніки (пасажі, терцієві 

послідовності, октави та ін.). Наступні п’єси «Романс», «Поема», «Таночок», 

«Цвіте терен». Остання є обробкою н6ародної пісні, яка традиційно виписана 

в d-moll і має варіаційну форму (всього п’ять варіацій). У перших двох 

варіаціях на тлі акордів у лівій руці звучить наспівна ліричного плану тема, 

згодом фактура (бас, фігурації і тема в правій руці) поступово насичується. 

Оригінальною і цікавою є третя варіація, де у правій руці звучать тріолі, а 

«віолончельного» плану тема (у лівій) імпровізаційним пасажем підводить 

усю музичну тканину на ƒ до четвертої варіація, що своєю чергою логічно 

приводить до тремоло акордів яскравої коди (п’ята варіація).  

* * * 

З метою оновлення та збагачення навчально-педагогічного репертуару, 

митцями інституту здійснюється постійна творчо-пошукова робота, основними 

аспектами якої є як створення нових сучасних композицій (оригінальні твори), 

так і перекладення кращих взірців фольклорної і класичної музики. Зокрема 

належне репертуарне забезпечення, що є необхідною умовою для 

вдосконалення професійних якостей музиканта, його наповнення, збагачення 

та оновлення є однією із актуальних проблем сучасного розвитку 

національної школи бандурного мистецтва. Ці питання сьогодні успішно 

вирішуються в інституті музичного мистецтва ДДПУ імені Ф. Франка. 

Так, унікальним є посібник «Педагогічний репертуар бандуриста-

вокаліста «Дзвени, бандуро!» [376] Юрія Чумака та Наталії Цигилик-Чумак. 

Збірка містить два розділи, перший з яких - це оригінальні композиції, 

написані для бандури, другий – бандурні перекладення та аранжування. 
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Оригінальні твори скомпоновані Ю. Чумаком на слова львівської поетеси 

А. Канич «Дзвени, бандуро!», «Скрипка-чарівниця», «Довго мужа вибирала», 

«Музика гір», сюди відносяться і аранжування пісні «Перехресні стежки» 

(І. Хоми, сл. А. Канич). Щодо композицій «Фантазія травневих ночей» (слова 

і музика В. Івасюка), «Цвіту долю принеси» (В. Корч, слова Й. Фиштика), 

«Мак» (Б. Веселовський, слова О. Слісаренка), «Сон» (Б. Фільц, сл.ова 

Т. Шевченка), «Стоять верби» (В. Філіпенко, слова І. Лазаревського), то 

варто зазначити, що в оригіналі вони були написані для голосу в супроводі 

фортепіано й перекладені для бандури Н. Цигилик-Чумак та Ю. Чумаком.  

Пісня «Дзвени, бандуро!» – патріотичний твір, що засновується на 

гаслі: «красу й любов нести в світ піснею дзвінкою» [376]. У другому та 

третьому куплетах, які побудовано на темі пісні «Бандуристе, орле сизий», 

застосовано імітаційний тип викладення. Завершується твір модуляцією (e-

moll – fis-moll), що сприяє вираженню емоційного піднесення. Автор музики 

застосовує різноманітні засоби музичної виразності задля багатогранного 

відтворення образного змісту поетичного тексту. Так, доволі частими є зміни 

розміру (4/4 – 3/4), а вербальний текст з високим ступенем експресії в музиці 

виражений тріолями, що додає твору динамічності й схвильованості. При 

тому тріольний рух спочатку звучить у супроводі, а потім передається у 

вокальну партію. 

«Музика гір» – композиція, покликана відтворити образ Карпат. 

Лірична, наспівна тема супроводжується доволі скромним акомпанементом, 

що лише підтримує мелодію, надаючи голосу пальму першості. Зовсім інше 

музичне оформлення отримує «Скрипка-чарівниця». Тут супровід, створений 

із використанням підголоскових поліфонічних прийомів, доповнює виразну і 

колоритну мелодію твору. Жартівлива пісня «Довго мужа вибирала» має 

легкий грайливий характер, що особливо влучно підкреслює застосування 

форшлагів у партії супроводу, де в унісон звучить висхідна мелодія на фоні 

вигуків: «Ох…, ох!». 
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Щодо вправно здійснених Н. Цигилик-Чумак у тандемі з Ю. Чумаком 

перекладень для бандури вокально-інструментальних творів видатних 

композиторів В. Івасюка «Фантазія травневих ночей», В. Корча «Цвіту долю 

принеси», Б. Веселовського «Мак», Б. Фільц «Сон» (додаток З. 17), 

В. Філіпенка «Стоять верби» варто зазначити, що усі вони максимально 

наближені до авторських задумів. В кожному перекладенні засобами 

виразності бандури відтворено відповідний музичний образ із врахуванням 

специфічних особливостей тембру цього інструменту, його звучання і 

технічних можливостей, найдрібніших композиторських нюансів. 

Перекладачам вдалося зберегти меседж, який закодовано в кожному з цих 

творів, вдихнувши у них нове сонорне життя й збагативши репертуар 

бандуриста-вокаліста.  

Вагомим чинником розвитку і вдосконалення здібностей музиканта-

виконавця є практичні навички і вміння гри в дуеті – колективній формі 

музикування, яку часто розглядають як предмет і метод навчання одночасно. Так, 

цікавими є перекладення Андрія Душного для двох баянів українських народних 

пісень «По садочку ходжу» та «Із сиром пироги» (обробки І. Миськіва) [320, с. 5–

12]. У цих творах дотримані основні канони, згідно яких розвивається 

ансамблеве музикування: окремі моменти виконуються учасниками одночасно / 

синхронно (вступ, зняття звуку, цезури, паузи тощо), а також у синтезі 

індивідуально-особистісного і колективно-сумісного начал, рівноправного 

характеру художньої ініціативи (виконавська інтерпретація кожної з партій, 

штрихові та міхові прийоми, динаміка, темпоритм).  

Дуже популярною у студентів і виконавців є обробка української народної 

пісні «Чорнії брови, карії очі» для дуету баяністів Е. Мантулєва [356, с. 58–63]. 

Вона створена у формі варіацій, кожна з яких позначена іншим темпом, та іншим 

характером (Andante cantabile; Leggiero, lesto; Espressivo; Largo). Текст 

насичений чіткими та точними вказівками стосовно динамічних та агогічних 

відхилень. Варіації змінюються або з перервою в звучанні (паузи), або акордом у 

партії другого баяна (між першою і другою варіаціями), або акордовим рухом, 
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який виконують обидва інструменти (між третьою і четвертою). Кульмінацією 

всього твору є закінчення Espressivo, де тональність f-moll змінюється на c-moll 

(мінорна домінанта), але зрештою відбувається розв’язання нестійкості і 

повернення до основної тональності.  

Ще одним видом перекладень, що завжди привертає увагу, є перекладення 

класичних творів. Наприклад, Е. Мантулєв здійснив перекладення для баяна 

«Трьох коломийок» М. Колесси [322] (додаток З. 19), що в оригіналі були 

написані для фортепіано (1958) і звучали у неперевершеному виконанні Марії 

Крушельницької. І М. Колесса, і Е. Мантулєв часто звертались у своїй творчості 

до жанру коломийки. Отже, відчуваючи і розуміючи специфіку даного жанру, 

автор перекладення зумів врахувати усі нюанси композиторського задуму, йому 

вдалось втілити звукову палітру цієї п’єси виразовими можливостями баяна, тим 

самим, збагативши репертуар баяністів, а також надавши нове життя і звучання 

колоритному і характерному опусу М. Колесси. 

У 2008 році з’явилась збірка Є. Марченка та І. Фрайта «Твори Дениса 

Січинського в перекладі для баяна» [355]. Це стало можливим завдяки значному 

внеску в збереження музичної спадщини композитора О. Німилович, яка роком 

раніше видала навчальний посібник «Денис Січинський. Фортепіанні твори» 

[348], куди увійшли неопубліковані фортепіанні твори композитора. Це видання 

містить десять творів, а саме: «На филях Дністра», «Мої спомини», «Пісня без 

слів», «Концертова мазурка» (додаток З. 16), «На вічний сон» – усі в 

опрацюванні Сергія Максиміва, Марш «Сагайдачний», «Vivos voco, mortuos 

plango» (Живих скликаю, мертвих оплакую), «Жалібний марш», «Ой у полі три 

криниченьки» – в опрацюванні Віктора Чумака. 

Аналіз перекладень даного посібника дає можливість стверджувати, що ці 

високохудожні музичні композиції спрямовані на те, щоб прищепити молодому 

поколінню любов до культури свого народу, його мови, історії, та залучити їх до 

скарбів національного музичного мистецтва. Його основна педагогічна 

спрямованість – залучення молоді до музики засобами народних мелодій - 

спонукала зробити перекладення цих творів для баяна, а це своєю чергою 
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надасть можливість наповнити навчально-виховний процес національним 

елементом, а також сприятиме не лише художньому розвитку баяніста, а й 

вдосконаленню його технічної майстерності. 

 

3.2.3 Редакторська робота та упорядкування нотних збірників 

 

Одним із вагомих видів забезпечення виконавсько-педагогічною та 

навчально-методичною літературою є редакційно-упорядницька діяльність 

представників дрогобицької музичної школи. Ці традиції закладались її 

засновниками, і за півстоліття в стінах інституту музичного мистецтва було 

відредаговано, упорядковано та опубліковано велику кількість різноманітних 

нотних збірників – вокальних, інструментальних, а також хорової музики.  

Одним із значних досягнень у цьому напрямку стала праця Л. Філоненка, 

який методом пошуково-дослідницької роботи віднайшов і видав заборонені 

майже до 1990-х років «Три прелюдії Василя Барвінського» [357]. У творчості 

В. Барвінського найважливішим є камерно-інструментальний жанр і, 

насамперед, його камерна фортепіанна спадщина. Цьому сприяла концертно-

виконавська діяльність митця, який був не лише автором численних п’єс, циклів, 

сонати і концерту для фортепіано, а й сам виступав як піаніст. Досконале 

володіння фортепіано позначилось і на тому, що В. Барвінський як педагог 

виховав таких відомих виконавців, як Д. Гординська-Каранович, Р. Савицький.  

Зазначені вище «Прелюдії» композитор написав в двадцятирічному віці, 

ще у студентські роки. З восьми прелюдій було видано лише п’ять, які належать 

до його нечисленних опублікованих творів. Проте три ненадруковані прелюдії, 

як і більшість творів В. Барвінського збереглися в руках тих, хто їх грав, 

незважаючи на навмисне знищення радянським режимом його рукописів. З 

реабілітацією митця стало можливим й обнародування його вцілілого доробку. 

Також видано «Дитячі твори для фортепіано» Ярослава Барнича [300], з 

яких три перші п’єси були написані ще під час навчання майбутнього 

композитора в Коломийській гімназії. Це перші спроби юнака, якому близькі 
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український фольклор, мелодії Гуцульщини, танцювальні ритми Покуття. В них 

поєднуються самобутність музичної мови, оригінальність викладення, яскрава 

образність і простота. Збірка містить п’ять різнохарактерних п’єс: «Oblitus», «Під 

сумну годину», «Згадка-туга», «Коник», в’язанка з оперети «Шаріка». П’єса 

«Коник» написана вже в США на тему жартівливої української пісні «Гоп, гоп, 

гоп, конику галоп», а в’язанка створена під враженням успішної постановки 

однойменної оперети в США і Канаді (нагадаємо, що у першій половині – 

середині 1950-х років оперети «Шаріка» і «Гуцулка Ксеня» полонили 

американського глядача!). У «В’язанці» композитор застосовує майже увесь 

музичний матеріал з оперети. Завдяки застосуванню принципу антитези, чіткої 

архітектоніки, продуманого динамічного плану, яскравого мелодизму 

композитор досягає цілісності й довершеності цієї напрочуд вдалої як з 

піаністичного, так і з музично-образного огляду композиції.  

У 2016 році з нагоди 120-річчя від дня народження Ярослава Барнича79 

Л. Філоненком було упорядковано вибрані твори композитора, до яких увійшли 

романси у супроводі фортепіано, а також деякі хорові та інструментальні опуси 

[298]. Ім’я Я. Барнича протягом тривалого часу несправедливо замовчувалось, 

адже в 1944 році він, як і значна частина талановитої мистецької інтелігенції, був 

змушений виїхати за кордон. Цим, власне, скористались особи, зацікавлені в 

тому, щоб твори композитора не виконувались на концертній естраді. Окремі, 

найпопулярніші з них, такі як «Гуцулка Ксеня», були привласнені іншим 

автором, а деякі – зникли безслідно. 

Композиторська спадщина Я. Барнича невелика за обсягом. На сьогодні 

віднайдено близько 70 творів митця, яким характерний синтез європейської 

професійної традиції з національними рисами музичного мислення. Сьогодні 

можна впевнено констатувати, що композитор справедливо зайняв належне 

місце в українській музичній культурі як автор оперет «Дівча з Маслосоюзу», 

«Пригода в Черчі», «Шаріка», «Гуцулка Ксеня», пісень-танго «Чи тямиш?», «Ох, 

соловію», «Ще раз!..», «Львів», «В Стрийському парку», «Гуцулка Ксеня», низки 

хорових, інструментальних та оркестрових творів. 
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О. Німилович та Л. Філоненко редагували у співавторстві й видали твори 

Михайла Тимофіїва [363]. Завдяки їх наполегливій пошуковій праці нотна 

скарбничка інституту музичного мистецтва поповнилась творами відомого 

волинського композитора Юрія Філоненка (додаток З. 6) [347], творами 

українських композиторів для двох фортепіано, «Піснями та романсами» 

Володимира Шлюбика [378], лібрето та партитурою оперети «Гуцулка Ксеня» 

[299; 301]. У співавторстві з В. Кузьо видано «Пори року» Петра Коржа [325], у 

співавторстві з З. Ластовецькою-Соланською Л. Філоненко видав «Фортепіанні 

п’єси для дітей та юнацтва» М. Ластовецького [328]. Як редактор-упорядник 

Л. Філоненко висвітлив постать львівської композиторки нової генерації 

А. Школьнікової, здійснивши упорядкування її фортепіанних етюдів [367]. Його 

увагу як редактора привернули й музичні гуморески Петра Коржа [324].  

На особливу відзнаку заслуговують нотні видання, які побачили світ саме 

завдяки зусиллям представників дрогобицької школи: О. Німилович – «Богдана 

Фільц. Шукай краси, добра шукай!» (збірка хорових творів та солоспівів на 

вірші Івана Франка) [361], «Богдана Фільц. Яворівські іграшки. Для 

фортепіано» [362], «Богдана Фільц. Фортепіанні твори для дітей» [360], 

«Василь Барвінський. Варіації-мініатюри на тему української народної пісні» 

[296], «Василь Барвінський. Мініатюри на лемківські народні пісні» [297] - цикл 

написаний у 1932 році та присвячений 60-річчю від дня народження Вілема 

Курца, учителя В. Барвінського. До появи цієї збірки з друку вийшла лише 

остання п’єса циклу – «Марш», видана дослідницею творчості В. Барвінського, 

професоркою Стефанією Павлишин у 1988 році80. Перші дві п’єси «Пісня без 

слів» та «Колискова» в рукописному варіанті були люб’язно надані авторці 

відомим бібліографом-музикознавцем із США Романом Савицьким-молодшим, 

сином визначного львівського піаніста Романа Савицького (1907–1960).  

Цикл «Мініатюри на лемківські народні пісні» містить фактурно багаті, 

технічно складні та розгорнуті за формою твори. Чарівність композицій 

В. Барвінського перш за все в їх ліризмі, замріяності, поетичності. Основа його 

стилю – це художнє відображення душі і долі українського народу, краси 
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природи. В такому розумінні використовував композитор тематику народних 

пісень, пристосовуючи їх до того напрямку, в якому творив. Отже, створення 

таких композицій сприяло збереженню цікавого і самобутнього пласту 

української пісенної культури, збагаченню вітчизняної музики високохудожніми 

творами. Завдяки подвижницькій діяльності О. Німилович фортепіанні 

композиції митця, повернувшись із забуття, звучать на концертних сценах. 

Доволі цікавими і оригінальними є видання, упорядковані О. Фрайт – 

«Фортепіанні твори композиторів української діаспори для дітей» [368], 

«Борис Кудрик. Фортепіанні твори для дітей.» [308], «Фортепіанні альбоми 

та цикли українських композиторів для дітей: історія і сучасність» [366]. 

поряд з ними треба згадати видання, здійснені Уляною Молчко – «Остап 

Бобикевич. Вокальні твори на слова Тараса Шевченка.» [305], «Остап 

Бобикевич. Вокальні твори на слова Івана Франка» [304], «Роман Никифорів. 

Наші веснянки» [338], «Остап Бобикевич. Фортепіанні твори» [306]. Світлана 

Мудра у співавторстві з Андрієм Славичом стали упорядниками видання 

«Коломийка як жанр фортепіанної творчості українських композиторів» 

[323], а у співавторстві з М. Каралюс – «Фортепіанних етюдів композиторів 

XX століття в курсі основного музичного інструменту» [367].  

Завдячуючи Ю. Медведику побачило світ видання «Історія української 

музики: духовнопісенна (кантова) творчість ХVІІ–ХVІІІ ст.» [321]; 

стараннями Галини Панькевич з’явилась збірка «Біблія і сакральне музичне 

мистецтво» [302]. М. Ярко видав «Фортепіанні “Варіації” М. Скорика в 

контексті модерністського канону звукомислення та модерного характеру 

національного стилеутворення з нотним додатком» [365], Л. Федоронько 

упорядковано «Народні пісні сіл Гаї Верхні та Гаї Нижні на Дрогобиччині.» 

[337], а О. Сятецькою – «“Образи” Андрія Штогаренка: Цикл прелюдій для 

фортепіано» [379]. 

Редагування та упорядкування музики для хорового виконання 

представлено Н. Синкевич – «Микола Ластовецький. Не забудь юних днів. 

Хори на вірші Івана Франка» [327]; Л. Ластовецькою «Микола Ластовецький. 
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Contra spem spero! (жіночі хори)» [326]; У. Молчко – «Остап Бобикевич. 

Хорові твори» [307]; А. Славичом – «Хорові джазові твори для дітей» [370], 

«Хоровий цикл “Різдвяні пісні Михайла Гайворонського”» [369], 

«Гуцульське Різдво» – хоровий цикл Михайла Гайворонського» [295]. 

Особливістю цього навчально-методичного посібника є повернення із забуття 

талановитих обробок для хору М. Гайворонського на основі гуцульських 

народних пісень. Так, на початку 30-х років ХХ століття в Америці постав новий 

хоровий збірник Михайла Гайворонського – «Гуцульське Різдво», надрукований 

у Нью-Йорку 1933 року. Вибір і опрацювання прикладів гуцульської традиційної 

культури було на той час новинкою, з приводу чого Роман Придаткевич 

зауважував: «Гайворонський зумів дати твір, в якому захований запах 

дохристиянських часів»81. 

Цікавим і самобутнім є нотне видання під упорядкуванням А. Душного 

«Юліан Пукшин. Наше місто (Гімн та пісні про Старий Самбір)» [342]. З огляду 

на тисячолітню історію міста, син прикарпатського краю Ю. Пукшин, у 

творчому доробку якого понад 100 пісень – колядки та щедрівки, релігійні, 

ліричні та естрадні пісні, низка хорових творів на слова Мирона Жидика, 

Корнелія Кутельмаха, Теодозії Луцик, Стефанії Пахольчук, Лідії Ровдич та ін., 

створив «Старосамбірський славень. Гімн міста» (слова Івана Фідика). Крім того, 

збірка містить «Старосамбірський вальс» в аранжуванні для баяна А. Душного. 

В репертуарному доробку інституту музичного мистецтва доволі 

об’ємним є розділ видань з упорядкування вокально-педагогічного 

репертуару, серед яких заслуговують на увагу посібники А. Боженського 

[313], С. Кишакевич [310; 314], Л. Радевич-Винницької [315], К. Сятецького 

[312], П. Турянського [311], М. Фрайта [358], Є. Шуневич [317] та ін. З них 

корисним і оригінальним є посібник вокальних творів під редакцією та 

упорядкуванням Є. Шуневич та Н. Сторонської «Вокально-педагогічний 

репертуар для різних типів голосів» [316]. Збірка включає твори одного з 

найпоширеніших і найулюбленіших виконавцями і слухачами камерно-

пісенних жанрів - романсу.  
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Романс – невеликий за обсягом музичний твір, написаний для голосу та 

інструментального супроводу. З часу своєї появи ця вокальна мініатюра 

користувався широкою популярністю, оскільки призначалась перш за все для 

вираження інтимних особистих почуттів. Своєю назвою романс завдячує 

іспанським народним пісням82, які згодом були поширені всією Європою, 

ставши піснями про кохання (Англія, Італія, Франція та ін.). Перші цикли 

романсів у європейській музичній культурі належать Л. Бетховену, 

Ф. Шуберту, Р. Шуману. У цьому жанрі творили Г. Берліоз, Ж. Бізе, 

Й. Брамс, Ш. Гуно, Ж. Массне, Д. Мійо, Ф. Пуленк, М. Равель, Б. Сметана, 

М. де Фалья та ін.  

В Україні, починаючи з ХІХ століття, романс трактувався як авторська 

пісня – «пісня-романс». Вперше цей термін було застосовано М. Лисенком у 

дослідженні «Народні музичні інструменти на Україні». На зміну 

музикантам-аматорам, які продовжували створювати насичені твори цього 

жанру характерними українськими прикметами, а саме щирістю, простотою, 

щедрістю та красою народні пісні, у другій половині ХІХ століття 

з’являються композитори-професіонали (О. Рубець, П. Сокальський), які 

пишуть музику, вперше звертаючись до поезії Кобзаря. Утвердження 

романсу відбулося завдяки творчості основоположника української класичної 

музики – М. Лисенка. Своєму розквіту цей камерний пісенний жанр завдячує 

його учням та послідовникам – К. Стеценку, Я. Степовому, С. Людкевичу, 

Л. Ревуцькому. Вагоме місце романсу у композиторській діяльності 

приділили Г. Алчевський, Л. Грабовський, В. Губаренко, М. Жербін, 

К. Данькевич, Л. Дичко, В. Кирейко, А. Кос-Анатольський, Я. Лопатинський, 

Г. Майборода, Ю. Мейтус, Ф. Надененко, І. Рачинський, Д. Січинський, 

Ф. Якименко та ін.  

Зазначений навчально-методичний посібник укладено з урахуванням 

усіх аспектів та параметрів вокального навчання і виховання студентів. 

Головною метою упорядників було оновлення репертуару та популяризація 

романсу серед сучасних виконавців та шанувальників академічного вокалу, 
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адже інтерес до цього жанру не вщухає й сьогодні. До збірки увійшли твори 

українських та зарубіжних композиторів ХІХ – початку ХХІ століття, 

зокрема Г. Алчевського, А. Гнатишина, М. Жербіна, В. Верховинця, 

І. Кушплера, В. Кьяри, О. Левицького, К. Стеценка, І. Шамо, Ф. Шуберта, 

Я. Ярославенка. До кожного твору подано ґрунтовні методичні рекомендації 

технічного і художньо-образного змісту, які спрямовані на вирішення 

виконавських проблем, створення власної інтерпретації, яка зумовлюється 

закономірностями музичного стилю певної епохи, драматургією 

композиторського задуму, специфікою засобів виразності.  

Наприклад, солоспів Яківа Степового на слова Олександра Олеся 

«Дихають тихо акації ніжні», що має двочастинну форму, є чудовим зразком 

вокальної лірики композитора. Вокальна партія не є складною в 

інтонаційному плані, проте можуть виникати певні труднощі при 

виспівуванні хроматичних ходів «ля – ля-бемоль», «сі-бемоль – сі-бекар». 

Кульмінаційне «соль» другої октави, взяте стрибком від «сі» першої октави, 

треба інтонувати на позиції нижньої ноти, співати опертим, але не 

форсованим звуком. При вивченні твору потрібно звертати увагу на 

правильну побудову фраз, які мають відповідати поетичному тексту. Хоча 

виконання твору має бути емоційно насиченим, але слід домагатись плавного 

кантиленного звучання голосу. Робота над цією вокальною мініатюрою 

корисна для відпрацювання міцного середнього регістру, для вирівнювання 

та шліфування звуків перехідного регістру. Солоспів рекомендується для 

ліричного сопрано, як навчальний матеріал його можна використовувати 

студентам-початківцям. 

Солоспів українського композитора ХІХ століття Г. Алчевського на 

слова його матері Х. Алчевської є неперевершеним взірцем романсової 

лірики. Твір досить складний в інтонаційному та виконавському плані, тому 

його можна брати до репертуару студентам, які добре володіють вокально-

технічними навичками та мають певний виконавський досвід. При вивченні 

твору слід звертати увагу на високопозиційне інтонування нисхідних рухів 
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мелодії та стрибків вгору та вниз. Вокальна партія не дублюється 

фортепіанним супроводом, а лише гармонічно підтримується, тому можуть 

виникати інтонаційні труднощі. Довгі фрази вимагають роботи над 

розвитком широкого дихання. Потрібно домагатись рівного та м’якого 

звучання голосу на всьому діапазоні твору. Не слід обтяжувати звук у 

нижньому регістрі. При підході до кульмінації треба слідкувати за тим, щоб 

звучання не було форсованим. Виконання має бути виразним, теплим, 

передавати ліричний характер композиції. При вивченні даного солоспіву 

важливо дотримуватись усіх темпових, агогічних, штрихових та динамічних 

відхилень, що допоможе виконати твір на високому професійному рівні. 

Романс Франца Шуберта на слова Франца Шобера «An die Musik» («До 

музики») є одним з кращих зразків вокальної мініатюри австрійського 

композитора. Твір призначений для баса з добре виструнченим середнім та 

нижнім регістрами. Даний романс подається у транспонованій тональності. 

Мелодична лінія твору гнучка і виразна. Вокальна партія не дублюється 

фортепіанним супроводом, а лише гармонічно підтримується, тому дану 

вокальну композицію слід брати до навчального репертуару студентам зі 

стійкою інтонацією та виразними вокальними даними. Основні труднощі – 

ритмічного характеру (вступ на другу долю чотиридольного розміру) та 

інтонування стрибків на кварту вгору та на сексту вниз, які треба виконувати 

не змінюючи позиції верхнього звуку під час переходу від нижнього. Варто 

звернути увагу на правильне фразування, пов’язане з поетичним текстом. 

Треба домагатись кантиленного звучання при виконанні пунктирного 

ритмічного малюнку. Агогічні відхилення можна робити у другому куплеті 

при підході до кульмінації (такт 16). Вивчення романсу буде корисним в 

роботі над розвитком міцного нижнього регістру, при поєднанні 

високопозиційного звучання головного резонатора з грудним. Виконання 

даного твору вимагає глибокої проникливості, передачі вокальними засобами 

художнього образу. Романс слід виконувати мовою оригіналу. 
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Романс Ігора Кушплера на слова Тараса Шевченка «Ой, по горі роман 

цвіте» розпочинається коротким вступом схвильованого характеру. Часта 

зміна темпу та образної сфери є характерною рисою твору. Використання 

арпеджіато у фортепіанному супроводі створює атмосферу билинної 

спокійної розповіді у першому та заключному розділах твору. Другий епізод 

(починається з шістнадцятого такту) є доволі схвильованим. Третій розділ 

Risoluto має рішучий, драматичний характер. Таке розмаїття художніх 

образів вимагає від студента емоційного виконання, глибокого проникнення, 

певного сценічного досвіду.  

Для вокальної партії характерні розгорнуті фрази, широке дихання, 

інтонаційне багатство. Яскравого вираження здобули у творі агогіка та зміна 

темпів, що підкреслюють смислову наповненість та зміст поетичного тексту. 

Романс доволі складний в інтонаційному плані, вокальна партія є 

самостійною, не дублюється фортепіанним супроводом. Довгі фрази 

потребують володіння широким диханням. Твір корисний для вирівнювання 

регістрів, відпрацювання точної інтонації. Нотний текст подано у 

транспонованій тональності для баса. Романс рекомендується як навчальний 

матеріал для студентів з добрими вокальними та виконавськими даними. 

Заслуговують на увагу найновіші нотні видання інститут музичного 

мистецтва 2019–2020 років. Насамперед, збірник оригінальних творів для 

баяна представника молодої генерації композиторів Миколи Головчака [318], 

редакторами-упорядниками якого є А. Душний і В. Шафета. Автор 

опрацьовує популярні сьогодні жанри. Так, до посібника включено мюзетну 

композицію «Вальс Меггі» (додаток З. 8), нефольклорні «Веселий ранок» та 

«Коломийці», естрадні «Зиму в стилі танго» та «Ностальгію» (у стилі боса-нови), 

наслідування класиці «Подорож до Ахен» та «Токату». Твори вийшли друком 

уперше, вони апробовані самим автором, паралельно адаптовані для 

колективного музикування (знаходяться у рукописах).  

Нотна скарбничка ІММ поповнилась також «Популярними творами для 

камерного оркестру». Цей посібник містить перекладення для камерного 
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оркестру Сергія Максимова83 – це Адажіо з балету «Спартак» А. Хачатуряна, 

тема зі «Списку Шиндлера» Дж. Вільямса для скрипки, камерного оркестру 

та фортепіано (додаток З. 13), «Despedida» (Farewell) Н. Росауро для 

маримби з камерним оркестром, «Вічна любов» Г. Гарванерц для камерного 

оркестру та фортепіано, «Кодри» Є. Доги для наю та камерного оркестру 

[331]. С. Максимов характеризується тим, що «поєднує виконавство, педагогічну 

діяльність та елементарну композиторську творчість, тим самим стає креативною 

творчою особистістю сьогодення, демонструє приклад всесторонньо розвинутого 

мистецького індивідуума, який вчить, вчиться, та, постійно працюючи над 

собою, самовдосконалюється» [330]. Також в його аранжуванні редакторами-

упорядниками А. Душним та В. Шафетою було видано посібник «Педагогічний 

репертуар для оркестру (ансамблю) народних інструментів» (додаток З. 7). 

Інструментування для оркестру народних інструментів Юрія Чумака, 

такі як «Прелюд пам’яті Т. Г. Шевченка» Яківа Степового (додаток З. 11), 

«Канон» Левка Ревуцького, арія Одарки з опери «Купало» Анатолія 

Вахнянина, «Думка» та «Український танок» Василя Барвінського побачили 

світ у посібнику «Педагогічний репертуар для оркестру (ансамблю) народних 

інструментів. Випуск 7» [374], а також виданні «Педагогічний репертуар для 

оркестру (ансамблю) народних інструментів. Випуск 8» [375], до якого 

увійшли «Вечорниці. Інтродукція» П. Ніщинського (додаток З. 12), «Вітрогони» 

О. Нижанківського, «Коломийка» А. Кос-Анатольського, «Плавай, плавай, 

лебедонько» К. Стеценка на слова Т. Шевченка.  

А. Душний та Б. Пиц виступили редакторами упорядниками навчального 

посібника «Творчість композиторів Львівської баянної школи» [356]. Цей 

збірник містить обробки та перекладення для дуету баяністів-акордеоністів 

фундатора Львівської баянної школи Михайла Оберюхтіна у виконавській 

редакції Анатолія та Світлани Нікіфоруків (м. Хмельницький). Цікавою є 

фантазія на тему української народної пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» 

Володимира Подгорного (додаток З. 9). Фантазія написана в тричастинній формі 

зі вступом і кодою. Оркестрово-тембральне мислення композитора дозволило 
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оновити баянну фактуру, зокрема, при зверненні до фольклорних тем – вони 

бентежать уяву слухача складними гармонічними поєднаннями, 

послідовностями альтерованих акордів, нетерцієвих побудов, зіставленням 

натурально-ладової основи з мажоро-мінором. У творі поєднані три види 

поліфонії: підголоскова, контрастна, імітаційна, тому при вивченні і виконанні 

цієї композиції необхідно проаналізувати проведення усіх голосів, виділити 

кожну лінію, намітити головну кульмінацію, вибудувати розвиток за принципом 

динамічної хвилі.  

Ще один вид редакторської діяльності – музичне редагування. Навесні 

2020 року вийшов з друку навчально-репертуарний збірник Світлани Соколик 

(м. Моршин), до якого увійшли оригінальні твори композиторки для баяна-

акордеона в редакції А. Душного [350]. Дане видання адресоване учням та 

викладачам початкових мистецьких навчальних закладів. Передмова вводить 

юного музиканта у чарівний світ звуків, казкових настроїв та образів, що 

відображують такі характерні п’єси, як «Світанок» (додаток З. 10), «Танець 

коника-стрибунця і метелика», «Тарантелла для кульбабок», «Похід мурашок», 

«Веселі ластівки», «Троїсті музики», «Сонячна серенада». Водночас, до збірки 

увійшли відомі мелодії для ансамблевого музикування, що аранжовані у 

доступній для виконання учнями ДМШ формі. 

Отже, огляд редакторської діяльності та упорядкувань, здійснених 

представниками ІММ доводить, що представлений величезний пласт 

музичного матеріалу розраховано на різні вікові категорії виконавців, 

різноманітні оркестрові чи ансамблеві склади, сольне інструментальне, а 

також вокально-хорове виконання. Дані збірки та посібники сприяють 

оновленню та збагаченню репертуарного забезпечення а також розвитку та 

вдосконаленню фахової майстерності.  
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3.3 Тенденції організаційно-популяризаторської роботи школи 

 

На сучасному етапі світового культурного розвитку вагоме та 

неоціниме значення в актуалізації перспектив виконавського мистецтва 

відіграють конкурси, які є реальним показником дійсного стану ефективності 

розвитку певної творчої галузі. Адже конкурси сприяють підвищенню 

виконавської майстерності, якісному збагаченню концертного життя, 

пробуджують наукову думку, що, своєю чергою, узагальнює педагогічний і 

виконавський досвід, висвітлюють новаторські досягнення композиторів, 

екстраполюючи ці явища на українське музикознавство. Усе це є 

віддзеркаленням інтеграційних процесів взаємозв’язку і взаємопроникнення 

української та світової музичної культури.  

 

3.3.1 Конкурси баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» і 

«Візерунки Прикарпаття» 

 

У 2005 році на базі інституту музичного мистецтва А. Душний та 

Б. Пиц заснували науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-

акордеонного мистецтва». Але, порівняно з початковим задумом, він переріс 

у масштабний комплекс всеукраїнських та міжнародних акцій, орієнтованих 

на підтримку і розвиток народно-інструментального мистецтва, об’єднуючи 

низку музично-виконавських конкурсів та науково-практичних конференцій.  

У цей рік вперше було проведено всеукраїнський конкурс баяністів-

акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (5 листопада 2005 року), який мав 

статус І відкритого регіонального конкурсу. Однак вже у 2010 році він став 

ІІІ всеукраїнським конкурсом баяністів-акордеоністів. У грудні 2019 року 

конкурс відбувся вдванадцяте як Всеукраїнський Відкритий. До складу журі 

були запрошені авторитетні фахівці-баяністи, виконавці, композитори, 

педагоги з провідних музично-фахових закладів України: Ігор Саєнко (Київ), 
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Ярослав Олексів (Львів), Юрій Чумак (Дрогобич) та зарубіжжя: Фредерк 

Дешампс (Франція), Сподріс Качанс (Латвія), Маріте Маркявічєне (Литва). 

У березні 2007 на базі музичного училища імені В. Барвінського був 

започаткований Всеукраїнський конкурс виконавців на народних 

інструментах імені Анатолія Онуфрієнка, що пізніше трансформувався у ІІІ 

Всеукраїнський конкурс виконавців на народних, струнних, духових та 

ударних інструментах імені А. Онуфрієнка (2012). У вимогах визначено 

окремі номінації для виконавців-солістів початкової, середньої і вищої ланок 

освіти серед учнів, студентів та педагогів, а також для ансамблів та оркестрів. 

Представництво учасників навчальних закладів охоплює географію різних 

куточків України (Вінниця, Дніпропетровськ, Дрогобич, Житомир, містечки 

Закарпаття, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кривий Ріг, Луганськ, Луцьк, 

Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Харків, Хмельницький, 

Черкаси, Чернівці, Чернігів), що вказує на велику затребуваність та 

актуальність такого роду мистецьких змагань.  

Наймасштабнішим музичним конкурсом проекту став щорічний 

міжнародний конкурс «Perpetuum mobile» («Вічний рух»). Він пройшов 

вперше в травні 2008 року як перший Всеукраїнський конкурс баяністів-

акордеоністів, а вже у наступному році, коли в ньому взяли участь виконавці 

з Китаю, здобув статус міжнародного. Починаючи з четвертого (2011) 

конкурсу Дрогобич відвідують поряд з представниками із численних міст 

України також виконавців з таких міст, як Гомель, Мінськ (Білорусь), 

Даугавпілс (Латвія), Стара Любовня (Словаччина), Пакш (Угорщина), 

Кишинів (Молдова), Уфа (Башкортостан). Члени журі представляють такі 

країни, як Білорусь, Велика Британія, Іспанія, Італія, Литва, Польща, Сербія, 

Франція, Хорватія та ін. Охоплюючи різні вікові категорії, конкурс пропонує 

змагання у галузях академічної, естрадної, джазової музики для солістів, 

однорідних ансамблів баянів-акордеонів, мішаних ансамблів, оркестрів 

народних інструментів, крім того є категорія «композитор-виконавець». У 

травні 2019 року відбулося XІI творче змагання. 
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Під час перебігу кожного із зазначених конкурсів відбуваються 

Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, проводяться 

науково-методичні семінари, виконавські та педагогічні майстер-класи, 

творчі зустрічі, презентації нотних і довідникових видань, посібників, 

підручників, монографій, а також численні концерти лауреатів, членів журі, 

гостей – солістів і колективів. Таким чином, конкурси залучають до 

змагального, концертного, наукового, педагогічного процесу весь можливий 

потенціал фахівців України, сприяють обміну досвідом, методичними й 

педагогічними напрацюваннями, науковими досягненнями, налагодженню 

творчих контактів, створюють сприятливі передумови розвитку творчості для 

баяна-акордеона та народних інструментів.  

Конкурси та конференції, що проводяться в рамках вищезазначеного 

проекту, включені до плану роботи кафедри народних музичних інструментів 

та вокалу Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка. З точки зору 

виховання справжніх цінностей і мети навчання, конкурси стають сильними 

стимулами розвитку системи музично-виконавської освіти, оскільки 

слугують активізації всіх, хто приймає в них участь. Слід зазначити, що 

захід, який дозволяє здійснювати моніторинг якісного складу молодих 

виконавців з виявленням обдарованих музикантів, а також уможливлює 

оцінку професійних «педагогічних сил», є певною подією в житті музичного 

навчального закладу, міста або держави.  

Із позитивних чинників проведення конкурсів треба відзначити 

налагодження творчої комунікації викладачів, обмін досвідом, уточнення 

цілей, завдань, методів навчання, оціночних критеріїв тощо. Сама 

присутність на прослуховуваннях є для педагогів і учнів школою, яка 

орієнтує на певну якість виконання класики, сучасної чи естрадно-джазової 

музики. Спілкування з членами журі, як правило, видатними педагогами, 

також корисне. Під час конкурсів проводяться майстер-класи, перспективних 

молодих музикантів запрошують на майбутні заходи і концерти тощо. Таким 

чином, формується величезний міжнародний освітній проект, у якому 



173 

представлено традиції різних виконавських шкіл, відбувається навчання цим 

традиціям. Можна сказати, що вся система музичних конкурсів 

перетворюється на величезну мега-систему музично-педагогічної освіти.  

Слід відзначити і таку функцію музичних конкурсів, як «музично-

охоронна». Сьогодні конкурси виступають середовищем збереження 

традицій виконання класики і класичного музичного мистецтва в цілому. В 

цьому зв’язку великого значення набувають доволі консервативні, як 

правило, позиції й думки журі, яке не вітає «анархізм» у грі і виконавське 

«свавілля». В руслі сучасних постійних художньо-концептуальних змін це 

допомагає зберігати чистоту стилю і традиції інтерпретації.  

У сучасній музично-змагальній практиці існують різні типи конкурсів. 

На увагу заслуговують конкурси фестивального типу, які отримують нині все 

більшого поширення. Ці конкурси не пов’язані жорсткими умовами 

обмеженої кількості нагород (оскільки не обумовлені грошовими 

нагородними фондами) і чітко регламентованими програмами. Ці популярні 

конкурси-фестивалі, музичні форуми – чудові стартові майданчики для учнів 

шкіл, молодих музикантів, студентів коледжів і ЗВО. Вони залучають до 

конкурсного процесу більшу кількість учасників і педагогів, ніж традиційні, 

«академічні», слугують міцним доповненням до навчального процесу. 

Виконавські конкурси-фестивалі виконують комплексну програму, в яку 

закладено широкий спектр музично-освітніх, художньо-творчих, психолого-

педагогічних завдань. У конкурсах-фестивалях створюється ситуація, що не 

травмує молоду психіку, що, на жаль, часто відбувається в ході традиційних 

конкурсів, оскільки всі конкурсанти отримують відзнаки-заохочення. Їх 

головною спрямованістю є розвиток творчої особистості учнів. Від системи 

контролю успішності навчального закладу (заліків, іспитів, контрольних 

уроків, відкритих концертів) конкурси відрізняються наявністю змагального 

компонента, що вимагає високого рівня мобілізації здібностей і зусиль як 

конкурсантів, так і педагогів. Крім того, відкривається можливість вийти за 

межі рутини навчального процесу, розширити коло постійного спілкування. 
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Безперечним є факт, що і для викладача отримання нових вражень від 

спілкування з колегами, розширення професійного світогляду, порівняння 

власних досягнень з діяльністю інших, бачення і оцінювання загального 

рівня виконавської культури тощо – усе це спонукає критично осмислювати 

свій досвід, оцінювати професійний потенціал, знаходити ресурси 

вдосконалення майстерності. Підготовка до конкурсу і виступ на ньому 

змушують педагога й учня працювати в більш напруженому, 

відповідальному режимі, що звичайно, позначається на професійному 

зростанні учня, а часом і викладача.  

Звертаючись до наукового осмислення конкурсно-фестивального руху, 

сьогодні малодослідженим явищем виступають регіональні конкурси-

фестивалі виконавства на академічних народних інструментах. Роботи з 

історії, теорії та практиці в зазначеному аспекті наукових досліджень 

належать М. Давидову [41; 42], в регіональному вимірі – А. Боженскому [14, 

с. 39–41], Б. Пицу [65, с. 47–57], А. Душному [69; 60; 67], А. Нижнику [155], 

Г. Савчин, О. Сергиенко [193], авторам довідників – А. Семешку [192], 

А. Душному і Б. Пицу [68]. Основним джерелом інформації є періодика 

«Українська музична газета» [290; 293], «Вісник академічних конкурсів 

України», «Українські переможці конкурсів (Митці України)» [291; 294], 

«Культура і життя» [207], засоби масової інформації [72; 205; 207], світова 

мережа Інтернет, приватні архіви організаторів, відео- і аудіо-записи 

концертних програм.  

Конкурс «Perpetuum mobile» в Дрогобичі – приклад пропаганди 

народно-інструментального мистецтва України в соціокультурному аспекті 

сучасності. У зв’язку зі зростанням з року в рік кількості учасників конкурсу 

організаторами «Perpetuum mobile» ведеться вдосконалення й 

урізноманітнення категорій учасників. Це, перш за все, пов’язано з 

унікальністю конкурсу і нестандартним підходом. Звичайне прослуховування 

сольних номінацій можна спостерігати на тих чи інших змаганнях, а тут 

ведеться активна пропаганда всіх напрямків виконавського мистецтва на 
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різних етапах навчання та виховання як творчої молоді, так і концертуючих 

баяністів [62, с. 80; 58, с. 321–338]. 

Конкурс особливий за розмаїтістю номінацій: учні початкових 

мистецьких навчальних закладів, музичних шкіл-інтернатів, студій 

педагогічної практики при середніх і вищих навчальних закладах; студенти 

ЗВО, які розділяються по номінаціях за віком, професійні виконавці, 

категорії сольного або ансамблево-оркестрового виконавства, рівню 

навчальних закладів; окремо оцінюються концертні виконавці.  

Впродовж всього часу проведення конкурс набув значної популярності 

серед виконавців та здобув дуже схвальну оцінку критики. «Цей мистецький 

проект, який був заснований в травні 2008 року, відкрив нову сторінку в 

розвитку фестивально-конкурсного руху в області баянно-акордеонного 

мистецтва нашої країни (...), що підтверджує серйозність намірів цього 

заходу в примноженні великих художніх досягнень української музичної 

культури (... ). Дрогобич сьогодні має реальні амбіції стати ще одним 

центром баянно-акордеонної культури в країні» [205], - читаємо у відгуку 

академіка А. Сташевського. Унікальність конкурсу полягає в тому, «що в 

ньому беруть участь представники всіх трьох сфер музичного навчання: 

академічного, педагогічного та культурно-освітнього» і в цьому «... закладена 

глибока дидактично перспективна ідея – поширення високого професійного 

рівня академічного музичного мистецтва на всі згадані його підрозділи» [40], 

– зазначає в своєму відгуку голова журі академік М. Давидов. 

Тричі конкурс був присвячений видатним постатям баянно-

акордеонного мистецтва України – 90-річчю від дня народження засновника 

Львівської школи баяно-акордеонного мистецтва, професора Михайла 

Оберюхтіна (30 квітня – 3 травня 2014 року), 80-річчю від дня народження 

заслуженого діяча мистецтв України, професора Львівської консерваторії 

Анатолія Онуфрієнка (30 квітня – 3 травня 2015), 80-річчю від дня 

народження заслуженого діяча мистецтв України, видатного українського 

композитора, засновника української школи джазу на баяні, професора 
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Віктора Власова (6–9 травня 2016). В 2012 році конкурс було присвячено 

50-річчю музично-педагогічного факультету університету імені І. Франка. В 

рамках «Perpetuum mobile» організовуються науково-практичні конференції, 

майстер-класи, показові уроки, творчі зустрічі, презентації, концерти відомих 

виконавців та колективів. У підсумку це сприяє популяризації інструменту 

на національному та міжнародному рівнях, обміну виконавськими пошуками 

та знахідками, репертуарними новинками, досвідом системного навчання, 

загалом людському спілкуванню, що «традиційно ставляться перед 

фестивально-конкурсних рухом в усьому світі» [155, с. 381]. 

Отже, мотиваційна основа конкурсу «Perpetuum mobile» полягає в 

тому, що: 

1. Проведення науково-практичних конференцій стає невід’ємним 

компонентом поєднання науки і практики в цілісну систему формування 

сучасної музичної освіти в Україні та зарубіжжі. В рамках конкурсу 

проведено значну кількість конференцій, серед яких – «Музична освіта 

України: проблеми теорії, методики, практики» (2008–2015), «Народно-

інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть» (2011), «Творчість для 

народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» (2013–2016), 

«Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика» (2016–2017), 

результати яких висвітлюються в збірниках матеріалів і тез, друкованих 

спеціалізованих і міжнародних виданнях. Тематика матеріалів: визначає 

проблеми мистецької і музичної педагогіки, а також музикознавства, 

історичну еволюцію інструментарію і виконавства, внесок різних творчих 

шкіл в цілісну систему навчання і виховання особистості творчого 

індивідууму; сприяє виявленню і активізації нових методик, методологій, 

репертуару і органології, рецензування навчальної та наукової літератури, 

творчо-виконавської діяльності представників мистецької спільноти; дає 

можливість огляду модернізації музичної освіти України, виголошуються 

альтернативні шляхи її модернізації в контексті Болонського процесу, 

аналізуються досягнення і плануються майбутні перспективи [63, с. 81–84; 
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72]. У науковому дискурсі беруть участь вчені педагоги, музикознавці з 

Азербайджану, Білорусі, Великої Британії, Іспанії, Казахстану, Латвії, Литви, 

Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, США, України, Хорватії. 

2. Майстер-класи, показові уроки, лекції, творчі зустрічі – сприяють 

підвищенню професійного рівня викладачів на основі новітніх методик, 

принципів і підходів до викладання гри на баяні-акордеоні, розкривають нові 

горизонти репертуару, сприяють творчому спілкуванню. Методичні семінари 

для викладачів і учнів мистецьких навчальних закладів – це крок до 

підвищення професіоналізму і оволодінням нових методів роботи. Проведені 

показові уроки викладачем-методистом з Чернівців П. Серотюк «Роль 

репертуару в формуванні учня-баяніста ДМШ» (2014) і практикуючим 

педагогом-виконавцем А. Нижником із Донецька «Слухова і динамічна 

культура баяніста» (2014) свідчать про затребуваність такого методу творчо-

наочного спілкування. Серія майстер-класів представників різних 

виконавських шкіл М. Імханіцкого (2011) і Л. Варавіної (2012, 2013) з Росії, 

Г. Бальчунаса (2015) з Литви та В. Мурзи (2015) з України, Г. Хермоси (2018) 

з Іспанії, Ф. Дешампса з Франції та Р. Боделла з Великої Британії (2019) 

сприяли обміну досвідом та практикою оперування творчими підходами до 

роботи з учнями на різних етапах і рівнях навчання.  

Актуальними постають методичні доповіді А. Сташевського (Полтава) 

«Жанр концерту в українській інструментальній музиці для баяна-акордеона» 

(2008) і «Панорама українського баянного авангарду» (2015), В. Голубничого 

(Нижній Новгород, Росія) «Роль баяна в сфері академічного мистецтва» 

(2011) і М. Давидова (Київ) «Методична складова формування виконавської 

майстерності баяніста» (2017), які спрямовують науковий інтерес у 

практично-дієву сферу використання. Лекції «Сучасний етап української 

баянно-акордеонної школи» (2009) А. Семешка (Київ), «Постановка 

технічного апарату і розвиток музичного мислення баяніста» (2011) 

Л. Варавіної (Ростов-на-Дону, Росія), «Артикуляція, виразні засоби і 

імпровізація на баяні» (2011) М. Імханицького (Москва, Росія), «Проблеми 
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еволюції музичної педагогіки» (2012) М. Давидова (Київ), «Артистизм як 

основа творчого розвитку виконавця-баяніста» (2017) І. Єргієва (Одеса) 

спрямовані на творчо-професійний розвиток особистості баяніста-

акордеоніста і покликані якомога ширше розкривати апробовані погляди 

вчених-сучасників. Важливим елементом спілкування виступають зустрічі, 

тому, початок такої серії з маестро В. Зубицьким (2010), який сьогодні 

проживає в Італії, представниками Львівської школи (2011) В. Стецуном 

(Полтава), В. Голубничим (Нижній Новгород, Росія) і засновником 

української школи джазу на баяні, композитором В. Власовим на тему «Мій 

баян і кіно» (2016) сприяє безпосереднім контактам з людьми, які творять 

сучасну музичну історію і здійснюють вагомий внесок у становлення, 

розвиток і популяризацію мистецтва гри на баяні. 

3. Концертні заходи. Сформованою традицією творчих форумів 

Дрогобича є проведення під час конкурсів концертів відомих виконавців та 

колективів. Варто звернутися до тематики концертних програм, зокрема: 

• в рамках III конкурсу (2010) відбулася Урочиста академія, присвячена 

60-річчю від дня заснування Львівської баянної школи з презентацією 

довідника «Львівська школа баянно-аккордеонного мистецтва» 

(автори А. Душний і Б. Пиц) [13, с. 40], який отримав помітний 

резонанс серед учасників і журі конкурсу (а згодом й у всієї баянно-

акордеонної спільноти України), і, тим самим, представив сучасний 

погляд на баянно-акордеонну традицію Львівської школи в контексті 

національного академічного народно-інструментального мистецтва ; 

• в рамках IV і IX конкурсів відбулася Урочиста академія концерт, 

присвячена 10-й і 15-й річниці створення кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені І. Франка (2011, 2016) за участі солістів і колективів 

кафедри і факультету, запрошених гостей і випускників [72; 208]; 

• V конкурс (2012) увійшов у історію як «авторська творча імпреза» двох 

концертів: перший – композитора з Тернополя Ю. Кіцили за участі 
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камерного оркестру «Гомін» Тернопільського музичного училища 

імені С. Крушельницької під керівництвом ювіляра і оркестру 

народних інструментів під керівництвом М. Дмитришина; другий –

композитора В. Рунчака за участі солістів Одеської філармонії Г. Коча 

(баян) та Н. Чупріної (фортепіано) з музикознавчими коментарями 

А. Сташевського [62]; 

• на X конкурсі (2017) концерт-відкриття був представлений творчістю 

В. Зубицького за участі сімейного тріо в складі самого маестро (баян), 

його дружини Наталії (фортепіано) та сина Станіслава (флейта), 

симфонічного оркестру (керівник С. Фендак) і хору (керівник 

Б. Бондзяк) Дрогобицького музичного коледжу імені В. Барвінського; 

у наступному концерті взяли участь переможці «Perpetuum mobile» 

різних років – оркестр народних інструментів з Університету Івана 

Франка (керівник Р. Стахнів) і В. Салій з Дрогобича, юний баяніст-

віртуоз з Черкас Р. Сапунцов, О. Мурза (Одеса), М. Стоіменов 

(Сербія), Е. Барткевічюте (Литва – Франція) [72].  

Вагому історичну значущість мали концерти, в яких приймали участь 

представники від України і зарубіжжя. Презентація у такий спосіб різних 

виконавських шкіл обумовлювала взаємообмін виконавським досвідом та 

сприяла загальній міжнародній популяризації баянно-акордеонного 

мистецтва в різних його складових: 

• з України – М. Гафич, С. Грінченко, А. Дубій, В. Козицький, І. Саєнко, 

П. Фенюк (Київ), І. Єргієв, В. Мурза (Одеса), В. Зубицький (Італія – 

Україна) і піаністка Н. Зубицька (Київ), Б. Мирончук (Донецьк – 

Житомир), Ю. Кіпень, Я. Олексів, В. Пацюрковскій (Львів), Г. Коч, 

І. Серотюк (Одеса), А. Нижник (Донецьк), В. Куриленко (Суми), 

Д. Жаріков (Харків), ансамблі баяністів: дуети – В. Дорохін і 

М. Шумської (Ніжин), «Прикарпатський дует баяністів» (Дрогобич), 

О. Мірошниченко та Д. Глущенко (Донецьк), квартет баяністів 

«Гармонія» (Львів), квартет баяністів імені Миколи Різоля та «Akko 
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Quartet» (Київ); джазовий колектив «Orchestra Vito» зі Львова 

(керівник В. Янчак); естрадний ансамбль «Сузір’я блюз» з Житомира 

(керівник В. Губанов); інструментальне тріо «Гармонія» (Дрогобич); 

ансамблі народних інструментів «Барви Карпат» (керівник 

С. Максимов) і «Намисто» з Дрогобича, «Мозаїка» та «Мурза» 

(Одеса); ОНІ ім. В. Воєводіна з Донецька (керівник і диригент 

А. Нижник); камерний ансамбль «Артехатта» (керівник 

М. Которович); 

• з Росії: В. Бондаренко та В. Грачов (Саратов), Є. Кочетов (Липецьк), 

Є. Суслов (Арзамас);  

• з Білорусі: Т. Антипов (Гомель), Р. Кудін, Вл. Пліговка (Мінськ);  

• з Польщі: дует Є. Мондравский (баян) та У. Мізі (віолончель) з Кельце; 

• з Литви: Е. Баркевічєне (Шяуляй); 

• з Сербії: М. Стоіменов (Буяновац); 

• з Іспанії: Г. Хермоса (Сантандері); 

• з Чехії: Дует «Passioné» – Д. Грігарова-Форманова (скрипка) та 

М. Кусова-Халмова (баян) з Острави. 

4. Презентації. В контексті проекту була реалізована одна з важливих 

складових – виявлення рукописів, робота з архівними матеріалами, 

анкетування, їх уніфікація та систематизація через видання і презентацію для 

науковій-творчої спільноти. Відповідно в рубриці програм «презентація 

навчально-репертуарної та науково-методичної літератури» варто відзначити 

праці як представників регіону, так і науковців України та зарубіжжя: 

довідники – «Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ 

століть» (2009) А. Семешко [192], «Львівська школа баянно-акордеонного 

мистецтва» (2010) і «Кафедра народних музичних інструментів та вокалу 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(2011) А. Душного і Б. Пица [72], «Владислав Золотарьов: матеріали до 

бібліографії» (2012) В. Балика з Хорватії; енциклопедичний довідник – 

«Виконавське музикознавство» (2010) і підручник «Історія виконавства на 
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народних інструментах» (2010) М. Давидова [43]; навчальні посібники – 

«Владислав Золотарьов: життя і творчість» (2008) В. Балика, «Педагогічний 

репертуар баяніста» (2010) В. Шлюбика, «Педагогічний репертуар баяніста 

(акордеоніста)», вип. 1, 2 (2016, 2017) А. Марценюка, серія видань 

«Творчість композиторів Львівської баянної школи. Вип. 1, 2, 3» (2010, 2012) 

і «Педагогічний репертуар для народних інструментів. (Вип. 1–6)» (2012–

2019), «Педагогічний репертуар для народних інструментів (з репертуару 

інструментального тріо «Гармонія»)» (2011), «Педагогічний репертуар 

баяніста», вип. 2 (2017) В. Власова за редакцією і упорядкуванням В. Гамара, 

А. Душного, О. Максимової, С. Максимова, Б. Пица, А. Славича, В. Шафети, 

«Дитячий альбом для баяна (акордеона)» В. Салія (2011), «Баянна творчість 

українських композиторів» Д. Кужелева (2011), «Одкровення», «Концертні 

твори для баяна» і «Ніч на полонині: музичні ілюстрації до драматичної 

поеми Олександра Олеся» Я. Олексіва (2009, 2012, 2013).  

До роботи в журі конкурсів запрошуються авторитетні фахівці 

народно-інструментального мистецтва, диригенти, вчені, виконавці, які 

створюють імідж самого конкурсу, а також компетентно і професійно 

підходять до слухання конкурсних програм, обговорення результатів і 

визначення переможців. Серед них представники: України – С. Грінченко, 

М. Давидов, А. Дубій, В. Заєць, В. Рунчак, А. Семешко, П. Фенюк (Київ), 

В. Власов, В. Мурза, І. Єргієв (Одеса), А. Сташевський (Харків), Є. Іванов 

(Суми), В. Дорохін і М. Шумський (Ніжин), А. Нижник та Б. Мирончук 

(Донецьк), , С. Карась, Я. Олексів, Л. Посікіра (Львів), С. Барвік (Мукачево), 

В. Гамар, С. Максимов, М. Михаць, В. Чумак, Ю. Чумак (Дрогобич), 

В. Домшинський (Івано-Франківськ), М. Дмитришин та Ю. Кіцила 

(Тернопіль), В. Губанов (Житомир), А. Тарасенко (Дніпро), Д. Жаріков 

(Харків); Італії – В. Зубицький (Ланчано); Білорусі – Т. Антипов, О. Маляров 

(Гомель), , Р. Кудін, Вл. Пліговка, М. Севрюков (Мінськ); Литви – Едуардас 

Габніс (Вільнюс), Г. Бальчунас (Каунас), М. Маркевічене (Шяуляй); Польщі – 

Є. Мондравскі та Я. Круль (Кєльци); Чехії – М. Халмова (Острава); Хорватії 
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– В. Балик (Загреб); Сербії – М. Стоіменов (Буяновац); Казахстану – 

З. Смакова (Алмати); Росії – М. Імханицький (Москва), В. Голубничий 

(Нижній Новгород), Л. Варавіна (Ростов-на-Дону), Є. Кочетов (Ліпецьк), 

В. Бондаренко і В. Грачов (Саратов); Іспанії – Г. Хермоса (Сантандері); 

Франції – Ф. Дешампс (Париж); Великої Британії – Р. Боделл (Лондон). 

Розглядаючи конкурс «Perpetuum mobile» як такий, що дає можливість 

заявити про себе мистецькій спільноті світу, маємо можливість відзначити 

плеяду виконавців, лауреатів конкурсу, які сьогодні відомі як в Україні, так і 

далеко за її межами, їх діяльність висвітлюється в ЗМІ та мережі Інтернет. 

Наприклад, низка лауреатів різних років (О. Булатецька, В. Висоцький, 

Р. Воронка, К. Гайдукова, П. Гільченко, М. Дітко, І. Дмитрук, Р. Доценко, 

Вл. Жавклий, І. Заїчка, Е. Ібадлаєв, Є. Кайзерова, В. Карніцкий, Б. Кожушко, 

Т. Коломієць, Г. Коч, Г. Криштальова, М. Лукаускас, О. Лукашевич, 

М. Передерій, Р. Пунейко, В. Салій, О. Сергієнко, В. Сіміонеску, Д. Скидан, 

Д. Снігірьов, М. Станіч, Р. Стахнів, А. Стецюк, М. Стоіменов, І. Сумарук, 

Р. Унгурс, С. Шамрай та ін.) підтвердили звання лауреата на престижних 

міжнародних конкурсах у Білорусі, Італії, Латвії, Литві, Польщі, Росії, Сербії, 

а також інших національних конкурсах Україні. Особливо хочеться 

відзначити тих виконавців, які стали переможцями на найпрестижніших 

конкурсах баянно-акордеонного виконавства «Кубок світу» і «Трофей світу» 

– «Сибірський дует баяністів» (А. Битюцькіх та О. Сироткін), «Akko Quartet» 

(В. Козицький, Б. Машталяр, Р. Молоченко, О. Шиян), Е. Барткевічюте, 

М. Гафич, В. Кашута, О. Мурза, С. Сапун, І. Серотюк. 

На особливу увагу заслуговує VI номінаційна категорія, яка 

поділяється на ансамблі малих і великих форм, оркестри народних 

інструментів, а в 2010 році привернула увагу і окрема номінація «ансамблі 

бандуристів». Таким чином, VI-А категорія з кожним роком стає все 

популярнішою серед виконавців на народних інструментах малих форм. Так, 

в 2011 році її кількісний результат досяг одинадцяти колективів з 

Башкортостану, Білорусі, Росії, України. Від початку заснування конкурсу 
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отримала позитивний резонанс як серед учасників, так і у журі VI-Б категорія 

великих складів ансамблів народних інструментів. Максимальна активізація 

учасників в цей категорії була в 2011 році. Кількісний та якісний показники 

полягають в залученні до даної номінації як концертних організацій, середніх 

і вищих навчальних закладів, так і учнівських та викладацьких колективів 

початкової ланки навчання та ансамблів, що утворюються при Народних 

домах (клубах). Географія цієї номінації включає як учасників із України, так 

і представників із-за кордону, які демонструють відмінне мистецтво гри на 

народних інструментах, різноманітність репертуару (що включає класичну, 

сучасну і фольклорну музику), сценічні костюми [60].  

Пріоритетом конкурсу є категорія VI-С «оркестри народних 

інструментів», яка не має аналогів в Україні. В Дрогобич з кожним роком 

з’їжджається все більша кількість колективів. Для порівняння: в 2009 році 

брав участь тільки один колектив – оркестр кримськотатарських народних 

інструментів із Сімферополя; в 2010 – 4 оркестри з Кам’янця-Подільського, 

Луганська, Львова, Ужгорода; в 2011 – 10 оркестрів з Дрогобича, Києва, 

Луцька, Львова (2), Мелітополя, Миколаєва, Рівного, Сімферополя, Стрия; в 

2012 – 8 оркестрів з Білорусі (2), Дрогобича, Києва, Львова, Ужгорода (2); в 

2013 – 6 оркестрів з Білорусі, Німеччини, Кам’янця-Подільського, Луцька, 

Росії, Ужгорода; в 2014 – 6 оркестрів з Великого Бичкова (Закарпатська обл.), 

Києва, Луцька, Сум, Ужгорода, Чернігова; в 2015 – 4 оркестри з Дрогобича, 

Луцька, Теребовлі, Чернівців; в 2016 – 5 оркестрів з с. Великі Бички 

Закарпатської обл., Києва, Кривого Рогу, Теребовлі, Чернівців; в 2017 – 7 

оркестрів з Луцька, Львова (2), Миколаєва (2), Чернівців, Шяуляй (Литва); в 

2018 – 3 оркестри з Добротвіра (Львівська обл.), Запоріжжя, Хмельницька; в 

2019 – 9 оркестрів з Дніпра, Івано-Франківська (2), Києва, Луцька, Львова, 

Рожнятіва (Івано-Франківська обл.), Теребовлі (Тернопільська обл.), 

Улбровськ (Латвія).  

Через збільшення із року в рік кількості учасників організаторами 

«Perpetuum mobile» ведеться вдосконалення і урізноманітнення категорій. 
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Цьому сприяє нестандартність індивідуального підходу, оскільки звичайне 

прослуховування сольних номінацій можна спостерігати на багатьох 

змаганнях, а тут ведеться активна популяризація всіх напрямків 

виконавського мистецтва на різних етапах навчання і виховання як творчої 

молоді, так і концертуючих баяністів. Для порівняння зазначимо, номінація 

«виконавці народної, естрадної та джазової музики» або «вар’єте» на інших 

конкурсах подається без вікових обмежень, а на «Perpetuum mobile» вона 

свого часу поділялася між солістами ЗВО, тим самим дозволила брати участь 

студентам (музичних училищ і коледжів) в цьому не простому змаганні.  

Так, в 2011 році була введена номінація «концертні виконавці» (в два 

тури), в 2012 – номінація «композитори, автори, виконавці». Номінацію 

«Автор-виконавець» було закладено в проект «Молода генерація Львівської 

баянної школи» (2007), який насамперед був покликаний активізувати 

композиторський рух «нової хвилі молодих композиторів» [69] (як даної 

школи, так і України й зарубіжжя), котрі особисто демонструють прем’єрне 

виконання авторських композицій [65]. Кожного року від голови журі 

В. Зубицького за підсумками проведення «Perpetuum mobile» переможці 

отримують запрошення (рекомендації) на участь в міжнародному конкурсі 

«Città di Lanciano», в якому щорічно представники з України та зарубіжжя 

підтверджують звання «лауреата» дрогобицького конкурсу [69, с. 55].  

Низка відгуків членів журі із зарубіжжя надає підстави стверджувати 

про авторитетність конкурсу не тільки в Україні, а й далеко за її межами: 

«Мені, як вихованцю Львівської баянної школи, приємно відзначити, що 

баянно-акордеонне мистецтво України займає все більш помітне місце в 

музичній культурі країни. Велика заслуга в цьому такого авторитетного 

творчого змагання, яким є традиційний конкурс «Perpetuum mobile». За 

своїми масштабами, цілями і завданнями, мабуть, немає подібного творчого 

форуму, який надає настільки потужний вплив на виконання, музичну 

педагогіку, методику і теорію виконавства не тільки в Україні, а й за її 

межами» [29], - читаємо у відгуку В. Голубничого. Своєрідним підсумком 
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конкурсу «Perpetuum mobile» – вічного двигуна на ниві академічного 

народно-інструментального мистецтва України, стали пророчі слова 

академіка, голови журі конкурсу, автора концепції виконавської 

майстерності баяніста, аналогів якої немає в світі, М. Давидова: «“Perpetuum 

mobile” перетворив невелике місто Дрогобич Львівської області в своєрідну 

“Мекку” – столицю народно-інструментального мистецтва України та світу. 

Цей неповторний захід своєрідно відображає безсмертя музичної культури 

народу. Дрогобицький “Рerpetuum mobile” показав духовну міць народу в 

збереженні і подальшому розвитку власної музичної культури, якою 

пишається, в якій бачить майбутнє державності і держави в цілому» [43]. 

Непересічним і знаковим було проведення XII «Perpetuum mobile» в 

2019 році, хоча просто конкурсом таку подію назвати складно, оскільки в 

його рамках відбувалися концерти, майстер-класи, конференції, творчі 

зустрічі та презентації за участі запрошених вітчизняних та іноземних гостей. 

3 травня 2019 року в залі ДДПУ зібрались учасники IV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Музичне мистецтво XXI століття: історія, 

теорія, практика». Присутні мали честь привітати членів журі – гостей із 

Великої Британії та Франції, які вперше відвідали Україну: це Раймонд 

Боделл (Raymond Bodell), лауреат міжнародних конкурсів, директор 

Британського коледжу акордеоністів, Голова Національної організації 

акордеоністів Сполученого Королівства, віце-президент Всесвітньої 

конфедерації акордеоністів «Confédération Mondiale de l’Accordéon» та 

Фредерік Дешампс (Frédéric Deschamps), лауреат міжнародних конкурсів, 

професор, директор міжнародного Акордеонного центру (Франція), 

президент Всесвітньої конфедерації акордеоністів «Confédération Mondiale de 

l’Accordéon». Після низки доповідей із лекцією виступив А. Сташевський, 

якому в честь його 50-річного ювілею присвячувався конкурс. 

У насичену програму інавгураційного дня входив майстер-клас 

Ф. Дешампса, після чого в залі Театру імені Ю. Дрогобича офіційно 

представили всіх членів журі конкурсу та розпочався великий інавгураційний 
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концерт XII міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum 

mobile». Ведучими заходу виступили доцент Богдан Пиц та провідний 

концертмейстер Наталія Сторонська. Концертну програму розпочав гість із 

Сербії, один із членів журі, лауреат Grand Prix VI міжнародного конкурсу 

«Perpetuum Mobile» баяніст Мілош Стоіменов, який презентував публіці 

складні й різнохарактерні твори композиторів XX–XXI століття, зокрема 

ювіляра А. Сташевського «Монолог хід» та композицію Г. Хермоси84 

«Fragilissimo». Надалі виступили О. Коломоєць, Р. Молоченко І. Саєнко 

(керівник квартету, член журі) і О. Шиян у складі Квартету баяністів імені 

Миколи Різоля Національної філармонії України, який, до слова, того року 

також святкував творчий ювілей від часу заснування (1939) програмою з 

творів українських композиторів85 під назвою «Made in Ukraine».  

Наступного дня молоді акордеоністи, лауреати міжнародних конкурсів 

(зокрема і «Perpetuum mobile») Максим Гафич та гостя із Литви Еґле 

Баркєвічюте вразили слухачів натхненною та запальною грою, різнобарвною 

палітрою емоцій і бездоганним технічним втіленням програм, стильова 

панорама яких включала твори від бароко до сучасності. На третій день Ігор 

Саєнко – заслужений артист України, блискучий виконавець не лише на 

баяні, а й акордеоні, – виступив як соліст у складі Камерного ансамблю 

«АРТЕХАТТА» (творча майстерня Мирослави Которович) з концертами 

Р. Гальяно, А. Марчелло та танго А. П’яцолли. 

В конкурсних прослуховуваннях «Perpetuum mobile–2019» брали 

участь виконавці різного віку з Білорусі, Великої Британії, Китаю, Латвії, 

Литви, Молдови Сербії, України. Вони змагалися у таких категоріях, як 

солісти, учасники малих та великих складів ансамблів і оркестрів, а також як 

концертні виконавці та виконавці-композитори, презентуючи вміння 

виконувати твори починаючи від епохи бароко і завершуючи сучасними 

авторами. Майстерність учасників оцінювалася вітчизняними 

(М. Дмитришин, А. Дубій, В. Заєць, В. Зубицький, С. Карась, С. Максимов, 

В. Мурза, Я. Олексів, Ю. Чумак) та запрошеними з інших країн (Т. Антіпов, 
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М. Севрюков із Білорусі, Е. Габніс із Литви, Є. Мандравскі з Польщі, 

М. Стоіменов із Сербії) висококомпетентними членами журі, які є знаними 

солістами, лауреатами конкурсів, викладачами академій, університетів та 

коледжів. 

Перед урочистою церемонією закриття конкурсу та концерту 

лауреатів86, що співпали із ювілейним Днем акордеона, встановленим 6 

травня 1829 року, відбувся майстер-клас Раймонда Боделла (Велика 

Британія). Під час концерту Олександр Пірієв в якості менеджера культурно-

мистецьких програм Національної телекомпанії України, що виступила 

інформаційним партнером конкурсу, особисто відзначив лауреата Grand Prix 

Романа Пунейка ще однією вагомою нагородою – студійним записом до 

Фонду UA (Українського радіо), гру якого, крім вітчизняних, будуть 

транслювати такі радіостанції, як BBC, Radio France, Deutsche Welle. 

Одним із найбільших досягнень конкурсу «Perpetuum Mobile-2019» було 

його внесення до реєстру Всесвітньої конфедерації акордеоністів 

«Confédération Mondiale de l’Accordéon»87, а директор конкурсу, доцент 

Андрій Душний, став членом цієї організації. Також вперше представництво 

Конфедерації в України делегує учасників-лауреатів А. Іщенка, 

М. Синягівського (у складі дуету), П. Гільченка, Р. Пунейка (Львів), 

В. Кашуту (Харків), Р. Сапуна (Шостка) на участь у Міжнародному конкурсі 

«Трофей світу–2019» у Португалії. 

Таким чином, «Perpetuum mоbile» за своєю різноманітністю і 

різножанровістю - унікальне творче явище України, що об’єднує всі ланки 

навчання, професійних виконавців і творчі колективи, які несуть у світ 

національну неповторність мистецтва гри на народних інструментах. У той 

самий час, це потужна науково-методична лабораторія академічного 

народно-інструментального мистецтва, різновекторна в своєму напрямку; 

«Perpetuum mоbile» – авторитетний конкурс в професійних колах, 

різноплановий в фестивально-презентаційній програмі, широко рецензованої 

в місцевій, всеукраїнській та закордонній пресі на сайтах («GoldAccordion», 
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narodnik.info, АВВіА.by, YouTube), порталі академічних конкурсів України 

«Music-Review Ukraine», соціальних мережах (Facebook), мережі Інтернет, 

Національному і місцевому радіомовленні і телебаченні. 

Отже, вважаємо, що проаналізована і окреслена нами конкурсна 

діяльність на базі Інституту музичного мистецтва є вагомою складовою 

розвитку та популяризації академічного виконавського мистецтва. 

 

 

3.3.2 Науково-практичні конференції та їх значення у  

науковій популяризації школи 

 

На базі дрогобицької музичної школи та силами її професорсько-

викладацького складу, з метою висвітлення актуальних питань та розв’язання 

проблемних моментів у сфері мистецтвознавства, історії музичного мистецтва, 

музичної педагогіки, методології, проводяться щорічні, тематичні, присвячені 

певним датам чи подіям міжнародні та всеукраїнські науково-практичні 

конференції та семінари. Насамперед це всеукраїнська науково-практична 

конференція «Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання», 

на якій обговорюються проблеми музично-естетичного виховання та 

педагогіки, всеукраїнська - «Музична освіта України: проблеми теорії, 

методики, практики» та міжнародна - «Творчість для народних інструментів 

композиторів України та зарубіжжя».  

В листопаді 2007 року було проведено всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Творчість Богдани Фільц в контексті української 

музичної культури та освіти», присвячену 75-літньому ювілею 

композиторки. На конференції розглядались питання інтерпретації 

композицій Богдани Фільц в навчально-виховному процесі педагогічних 

університетів мистецьких напрямків, а також відбувся масштабний концерт 

вокально-хорової та інструментальної музики композиторки, підготовлений 

та здійснений студентами НН ІММ.  
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У листопаді 2018 року відбулися міжнародний науково-практичний 

семінар «Проблеми музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та 

сучасність», де було висвітлено актуальні проблеми удосконалення та 

осучаснення музично-естетичної освіти та художнього розвитку учнівської 

молоді в історичному вимірі, а також міжнародна науково-практична 

конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники», на якій 

розглядались об’єктивні та суб’єктивні чинники процесу становлення та 

розвитку українського хорового мистецтва в контексті музичної культури. 

В 2016 році пройшов Перший всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Проблеми музичної освіти учнівської молоді» а також VІІ 

міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хорове мистецтво 

України та його подвижники». Тут обговорювались теоретичні та історичні 

проблеми розвитку музичного, зокрема хорового мистецтва, хорового 

виконавства, мистецької освіти у світовому та українському культурно-

освітньому просторі. 

В лютому 2018 року відбувся Третій міжнародний науково-практичний 

семінар «Актуальні проблеми удосконалення та осучаснення музично-

естетичної освіти та художнього розвитку учнівської молоді в історичному 

вимірі», а в грудні 2016 року – Х міжнародна науково-практична 

конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ 

століть», на якій висвітлювались питань виконавства, педагогіки, органології, 

творчості, провідних постатей, тощо. Квітень 2017 року запам’ятався 

проведенням міжнародної конференції «Музичне мистецтво XXI століття – 

історія, теорія, практика». Під час наукового заходу учасники обговорювали 

проблеми розвитку музичного мистецтва XXI століття: музичної педагогіки, 

освіти, методики викладання, практичного використання музичного 

мистецтва в сучасному соціокультурному просторі.  

1 травня 2014 року відбулась ІІІ міжнародна науково-практична 

конференція «Творчість для народних інструментів композиторів України та 

зарубіжжя», а 10 квітня цього ж року – всеукраїнська - «Історія, теорія та 
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практика музично-естетичного виховання», де висвітлювались питання 

творчості для баяна-акордеона, бандури, цимбал, домри, балалайки, 

ансамблів-оркестрів. Також на цій конференції висвітлювалась постать і 

внесок М. Оберюхтіна та його учнів у розвій українського баянно-

акордеонного мистецтва, розглядали питання музикознавства та 

культурології. 

Навесні 2012 року відбулись V всеукраїнська науково-практична 

конференція «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, 

практики», та V всеукраїнська науково-практична конференція «Народно-

інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть», де обговорювались 

питання шляхів підвищення фахової майстерності студентів та вчителів 

музичного мистецтва на основі сучасних психолого-педагогічних теорій, а 

також проблеми інструментознавства, виконавства, композиторської 

творчості, музичної педагогіки та персоналій. 

У травні 2015 року учасники V міжнародної науково-практичної 

конференції «Творчість для народних інструментів композиторів України та 

зарубіжжя» а також всеукраїнської - «Історія, теорія та практика музично-

естетичного виховання» мали можливість обговорювати питання творчості 

для народних інструментів, музикознавчих розвідок й мистецтва загалом. 

На ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «Музична освіта 

України: проблеми теорії, методики, практики» та на ІV міжнародній 

науково-практичній конференції «Народно-інструментальне мистецтво на 

зламі ХХ–ХХІ століть» висвітлювались питання музично-естетичного 

виховання та педагогіки. Учасники форуму намагались відшукати 

оптимальні шляхи підвищення фахової майстерності студентів та вчителів 

музичного мистецтва на основі сучасних психолого-педагогічних теорій. 

Варто зазначити, що усі матеріали конференцій були видані друком88. 

Подаємо тематику виступів зі збірника матеріалів та тез ХІІ міжнародної 

науково-практичної конференції «Народно-інструментальне мистецтво на 

зламі ХХ–ХХІ століть», яка відбулась 7 грудня 2018 року. Усі виступи було 
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поділено на секції такі, як: 1. Музикознавство; 2. Музична педагогіка та 

мистецька освіта; 3. Народно-інструментальна творчість; 4. Методика і 

методологія народно-інструментального мистецтва; Вокальне мистецтво; 5. 

Рецензії, відгуки, повідомлення. Прозвучали такі доповіді: «Театр як 

багаторівнева система знаків» (Босак І., Івано-Франківськ, Україна), 

«Виконавська майстерність баяніста з позиції наукового дискурсу» (Суворов 

В., Луцьк, Україна), «Развивающее обучение как одно из основных 

направлений исполнительской подготовки будущего педагога-музыканта» 

(Севрюков Н., Минск, Беларусь), «Пісенні жанри для дітей у сучасному 

бандурному репертуарі» (Дуда Л., Івано-Франківськ, Україна), «Нотний 

збірник «Вальси для баяна» Бориса Мирончука як зразок оригінального 

баянного репертуару естрадного жанру» (Сташевський А., Харків, Україна), 

«Международный фестиваль-конкурс «Веселый аккордеон»» (Васаускене Д., 

Маркевичене М., Шяуляй, Литва) і ін.  

Щодо тематики Першої міжнародної науково-практичної конференції 

«Хорове мистецтво України та його подвижники», яка відбулась 18–19 

листопада 2011 року, то вона була присвячена актуальним проблемам 

становлення і розвитку національного хорового мистецтва, а також творчій 

діяльності її представників: «Акмеологічний підхід до підготовки керівників 

творчих навчальних колективів» (Федоришин В., Київ, Україна), «Українська 

хорова діяльність в Перемишлі після Другої світової війни до 1989 р.» 

(Поповіч О., Жешув, Польща), «Хорове мистецтво ХVІІ–ХVІІІ ст.: засади 

функціонування (на прикладі Києво-Могилянської академії)» (Бермес І., 

Дрогобич, Україна), «Вплив глобалізацій них процесів на формування 

творчої індивідуальності диригента» (Ластовецька Л., Дрогобич, Україна), 

«Музично-стильові особливості повстанських пісень Східної Галичини» 

(Цигилик О., Львів, Україна), «Консолідаційна сутність хорової православної 

духовної музики України ХVІІ ст.» (Трохименко А., Полтава, Україна) та ін. 

Зокрема, у 2012 році відбулась всеукраїнська науково-практична 

конференція «Василь Барвінський і сучасна українська музична культура» 



192 

[24]. До матеріалів конференції, присвяченій видатному композитору, 

педагогу, піаністу, музично-громадському діячу, було подано понад тридцять 

наукових публікацій про митця, авторами яких стали провідні науковці, 

педагоги й виконавці України. Збірник містить матеріали про творчу й 

педагогічну діяльність, розкриваючи сторінки життя видатного українського 

композитора. Серед них: «Спадщина Василя Барвінського в сучасному 

українському національному середовищі» (Кияновська Л., м. Львів), 

«ВасильБарвінський і Микола Колесса» (Бермес І., м. Дрогобич), «Форма 

фуги у фортепіанній творчості василя Барвінського» (Федоронько Л., 

м. Дрогобич), «Пісня пісень» Василя Барвінського у дзеркалі питань теорії та 

виконавства» (Ніколаєва-Максимчук Л., м. Львів), «Роль творчої спадщини 

Василя Барвінського в удосконаленні професійної підготовки майбутніх 

учителів музики» (Сторонська Н., м. Дрогобич), «Обрядовий фольклор у 

етнософському розумінні Василя Барвінського (на матеріалі збірки «Колядки 

і щедрівки»)» (Смоляк О., м. Тернопіль) та ін. 

У квітні 2020 року відбулась міжнародна науково-практична 

конференція «Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика». 

У зв’язку із епідеміологічно нестабільною ситуацією, ця конференція вперше 

відбувалась дистанційно, проте, незважаючи на обставини, які склались, 

збірка матеріалів конференції вийшла вчасно. Робота проводилась за такими 

розділами: 1. Питання музикознавства та музичного виконавства; 2. Теорія та 

практика академічного інструментального мистецтва; 3. Педагогіка музична 

та мистецька; 4. Композиторська творчість; 5. Видатні постаті; 6. Рецензії, 

відгуки, повідомлення. Тематика доповідей включала наступні: «Виховання 

артистизму в учня початківця у класі акордеону» (Сніданко І., 

м. Червоноград, Україна), «Фольклор и его художественная ценность в 

словаки» (Ольшиак М., м. Мартін, Словаччина), «Переложение 

инструментальных произведений для акордеона» (Нгуен Тай Хынг, м. Ханой, 

Вьєтнам), «Жанр Концерту для гітари з оркестром у творчості 

латиноамериканських композиторів» (Жовнір С., м. Івано-Франківськ, 
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Україна), «Теоретико-практичний аспект виконавської інтерпретації 

музичного твору» (Заєць В., Заєць О., м. Київ, Україна), «Творчий портрет 

Павла Юрженка у контексті Львівської фортепіанної школи» (Нікіфорук Г., 

м. Львів, Україна), «Враження про Всеукраїнський семінар викладачів-

баяністів (акордеоністів) у Трускавці» (Вербова В., м. Остер, Україна) та ін. 

Науково-практичні конференції мають вагоме значення у науковій 

популяризації школи, адже студенти у практичній діяльності набувають досвіду 

наукової роботи, розвивають критичне мислення і навички у сфері пошуку 

інформації, згодом здобуваючи освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, а 

також продовжуючи навчання в аспірантурі.  

Висновки до розділу 3. 

1. Гостра проблема у поєднанні виконавського та науково-методичних 

аспектів навчання та виховання молодого покоління музикантів-педагогів 

ЗВО потребує якісно нових, сучасних підходів. Здійснивши опис 

дисертаційних досліджень, які було захищено викладачами Інституту 

музичного мистецтва, спостерігаємо динаміку зростання та усвідомленого 

бажання педагогів-музикантів поглиблювати свої знання в процесі пошукової 

роботи над науковими публікаціями різного спрямування. Дослідження 

науковців інституції здійснюються в галузях педагогіки (А. Душний, 

С. Кишакевич, Є. Марченко, Р. Михаць С. Процик, В. Салій, С. Салій, 

Г. Стець, Л. Філоненко, І. Фрайт), мистецтвознавства (І. Бермес, О. Бобечко, 

М. Бурбан, Ю. Медведик, Н. Синкевич, Л. Федоронько, О. Фрайт, Ю. Чумак, 

М. Ярко), теорії та історії культури і філософії (З. Гнатів, В. Полюга). Відтак, 

науковий вектор виявляється одним із пріоритетних в контексті сталого 

розвитку українського академічного мистецтва. 

2. Репертуарне забезпечення навчального процесу ІММ, і, зокрема, його 

оновлення відбувається у таких напрямах: 1) пошук друкованої продукції або ж 

рукописних примірників нотних текстів творів українських композиторів, 

творчість яких в силу ідеологічних обставин була заборонена чи несправедливо 

забута (В. Барвінський, М. Гайворонський, З. Лисько, Н. Нижанківський, 
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В. Присовський, Ю. Фіала та ін.); 2) написання і видання оригінальної музики 

(М. Ластовецький, Е. Мантулєв, Ю. Решетар, В. Салій, Р. Сов’як, Р. Стахнів 

та ін.) та впровадження нових творів до навчального процесу; 

3) перекладення та аранжування творів українських і зарубіжних 

композиторів для різноманітних інструментів-соло та ансамблевих складів.  

3. Організаційно-популяризаторська діяльність школи на базі Інституту 

музичного мистецтва ДДПУ імені Івана Франка – це безперервний рух нових 

ідей та їх успішного втілення у сфері розширення творчо-наукових горизонтів.  

Фактором актуалізації Дрогобича як всеукраїнського (міжнародного) центру 

баянно-акордеонного мистецтва стала низка міжнародних та всеукраїнських 

виконавських конкурсів, науково-практичних конференцій, науково-

методичних семінарів, майстер-класів, лекцій, презентацій, які зацікавили 

акордеоністів України та зарубіжжя. Понад десяти років дрогобицькі 

конкурси відвідало тисячі виконавців, вчених, композиторів, педагогів, учнів 

і студентів із Башкортостану, Білорусі, Великої Британії, Іспанії, Італії, 

Китаю, Латвії, Литви, Німеччини Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, України, 

Франції, Хорватії, Чехії. Сьогодні Дрогобич – «Мекка народно-

інструментального мистецтва України» (за М. Давидовим).  

На базі музичного училища імені В. Барвінського тричі було проведено 

всеукраїнський конкурс імені Анатолія Онуфрієнка (2007, 2009, 2012), крім 

того, в стінах педагогічного університету імені І. Франка проводяться два 

конкурси баяністів-акордеоністів – всеукраїнський Відкритий «Візерунки 

Прикарпаття» і міжнародний «Perpetuum mobile». На сьогодні кожен з них 

досяг свого десятирічного ювілею. Конкурси провіодяться в рамках науково-

мистецького проекту «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва», 

який включено до плану наукових досліджень кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу і лабораторії академічного народно-

інструментального мистецтва Інституту музичного мистецтва.  

На підставах аналізу наукової діяльності в Інституті музичного 

мистецтва ДДПУ імені І. Франка можна констатувати, що всеукраїнські та 
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міжнародні науково-практичні конференції, семінари, які проводяться на базі 

НН ІММ є різноплановими, цікавими, корисними, містять у собі наукову 

новизну і питання, що наштовхують до дискусій, сприяють розвитку та 

вдосконаленню процесу навчання та виховання у студентів професійного 

підходу до оволодіння виконавською майстерністю та є потужним стимулом 

до підвищення рівня кваліфікації їх наставників. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації  

[209; 210; 213; 216; 218; 219; 220; 286; 287]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та запропоновано 

нове розв’язання проблеми дослідження становлення та розвитку 

дрогобицької музичної школи на прикладі Інституту музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Проведене дослідження й виконання поставлених завдань надали підстави 

зробити такі висновки.  

1. Визначено пріоритетні ознаки дрогобицької музичної школи як 

самостійної регіональної школи, яку створено шляхом адаптації до 

унікальних регіональних умов мистецько-педагогічних засад М. Копніна, 

Е. Мантулєва, Р. Сов’яка та ін. привнесених у музичну традицію 

Західноукраїнського регіону їх учнями. З’ясовано, що суттєву роль у 

становленні дрогобицької музичної школи відіграли виконавські школи – 

вокальна, гри на музичних інструментах, диригування, які стимулювали 

наступність означеного явища серед їх послідовників. Доведено, що 

специфіка регіональної школи, як проміжної між авторською та 

національною, вирізняється її функцією та показником активності в контексті 

розвитку локальних мистецьких процесів, формування і збагачення 

національних музичних традицій шляхом удосконалення виконавської та 

педагогічної діяльності.  

Визначено комплекс ознак регіональної школи, серед них: наявність 

певних принципів підготовки фахівців, насамперед в процесі роботи над 

програмою в цілому та специфічними закономірностями інтерпретації 

окремих композицій у передконцертний період; відпрацювання провідних 

засад репертуарної політики (орієнтація на академічний репертуар з 

особливою увагою до барокової музики, засвоєння масиву новітньої 

оригінальної європейської та національної літератури, послідовна робота над 

збагаченням концертного та дидактичного репертуару шляхом перекладень 

та створення оригінальної музики педагогами-композиторами, застосування 

творів призабутих чи заборонених у часи тоталітарного режиму українських 
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композиторів та композиторів діаспори); наукове осмислення традиційного 

блоку виконавських та педагогічних завдань (звукоутворення, аналіз 

композиторських напрацювань та інтерпретаційних принципів виконавців 

регіону, краєзнавчі, історичні та виконавські вокальні, інструментальні та 

диригентські аспекти тощо).  

До характерних ознак дрогобицької музичної школи як регіонального 

мистецького явища віднесено: кількісний та якісний рівень освітніх та 

мистецьких напрацювань локального спрямування; спадкоємність у 

формуванні традицій; наявність мережі осередків вокального, 

інструментального, диригентського академічного мистецтва та відповідної 

системи яскравих індивідуальних шкіл зі спадкоємністю провідного досвіду 

фундаторів; комплексність реалізації; кількість, вагомість, стабільність 

здобутків та результативність на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях; перспективність подальшого розвитку.  

2. Розглянуто наукові досягнення та встановлено роль провідних 

представників у процесі становлення дрогобицької музичної школи на 

прикладі Інституту музичного мистецтва. З’ясовано, що провідними 

фахівцями було розроблено методичну базу фахової підготовки, що 

представлена дидактичними матеріалами, посібниками з навчального 

репертуару, підручниками, методичними рекомендаціями та науковим 

доробком у галузі вокального та інструментального виконавства, хорово-

диригентської діяльності, які становлять джерельний ресурс у межах регіону 

з подальшим виходом на національний та міжнародний рівні.  

Обґрунтовано теоретичну та методичну значущість наукових та 

методичних видань дрогобицьких авторів, які пройшли апробацію та 

експериментальну перевірку в закладах освіти різних рівнів України та за її 

межами. Теоретичні та методичні матеріали, що спрямовані на подолання 

виконавських труднощів, містять необхідні педагогічні рекомендації для 

підвищення виконавської майстерності музикантів. Зазначено, що з метою 

популяризації вокального, інструментального та диригентського мистецтва 
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на всеукраїнському та міжнародному рівнях, підвищення його статусу в 

галузі академічного мистецтва, представники дрогобицької музичної школи 

системно приймають участь у радіо-та телевізійних мистецьких програмах, 

оприлюднюють проведення концертних заходів у ЗМІ, проводять авторські 

вечори, концерти-презентації, майстер-класи тощо.  

Доведено, що вагомий внесок у розвиток дрогобицької школи 

здійснено випускниками Інституту музичного мистецтва, які є незмінними 

учасниками виконавських колективів та викладачами за фахом у різних 

містах України (Борислав, Добромиль, Київ, Львів, Миколаїв, Самбір, Старий 

Самбір, Стрий, Трускавець, Ужгород, Умань), а також за її межами 

(Німеччина, Польща, Росія, Франція) та примножують здобутки 

дрогобицької школи як солісти концертних організацій, учасники 

виконавських колективів, організатори мистецьких заходів.  

На основі аналізу показників наукових здобутків виявлено тенденцію 

до збільшення різнопланових досліджень як загально-педагогічного, так і 

мистецького спрямування, філософського та історико-культурологічного 

дискурсу. В дослідженнях науковців Інституту розроблено та 

експериментально доведено актуальність та новизну унікальних авторських 

методичних розробок (А. Душний, В. Салій); розглянуто культурні традиції 

краю різних епох та векторів (О. Бобечко, З. Гнатів, Л. Кияновська, 

І. Матійчин, Ю. Медведик, Л. Федоронько); досліджено творчість  

українських композиторів (Р. Сов’як, Л. Філоненко, О. Фрайт, Ю. Чумак, 

М. Ярко); шляхом аналізу діяльності диригентсько-хорової школи визначено 

її місце в музичному мистецтві Галичини (І. Бермес, Н. Синкевич); 

теоретично обґрунтовано та практично втілено нові підходи до навчання 

школярів музичним дисциплінам (С. Дицьо, Є. Марченко, С. Масний, 

Т. Медвідь, С. Процик, С. Салій, Г. Стець, Е. Тайнел, І. Фрайт); досліджено 

питання розвитку українського театру (М. Бурбан, Р. Михаць). 

3. Проаналізовано виконавський та дидактичний доробок 

представників школи в контексті популяризації репертуарних тенденцій ХХІ 
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століття з проекцію на різносторонній розвиток особистості музиканта (соло, 

ансамбль, оркестр). Шляхом музикознавчого аналізу творів композиторів 

Дрогобицької школи (А. Душного, М. Ластовецького, Е. Мантулєва, 

Ю. Решетаря, В. Салія, Р. Стахніва, Ю. Чумака) з’ясовано, що представлені та 

проаналізовані у даному дослідженні композиції, їх вивчення та виконання 

солістами, ансамблями та оркестровими колективами сприятимуть розвитку 

та вдосконаленню музично-естетичних і виконавсько-технічних навичок 

студентів-музикантів. Колективне музикування, яке ставить перед 

виконавцями вимоги синхронного звучання, динамічної рівноваги усіх 

партій, узгодженості і єдності у застосуванні прийомів фразування, надає 

можливість розвитку цих якостей завдяки оновленню дидактично-

виконавського репертуару, в процесі роботи над новими творами сучасних 

митців, що, в результаті, повинно сприяти популяризації і презентації 

українського академічного мистецтва світовій музичній спільноті.  

4. Простежено та охарактеризовано концертну та конкурсну діяльність 

митців Інституту музичного мистецтва, як рушійну силу розвитку музичного 

мистецтва регіону та виходу на мистецьку міжнародну арену. З’ясовано, що 

діяльність дрогобицької музичної школи спрямована на результативність 

підготовки виконавців-інтерпретаторів, які ведуть успішну концертно-

гастрольну діяльність як в країні, так і на міжнародних теренах, керівників 

виконавських колективів, а також організаторів мистецьких проектів. Під 

впливом активної концертної діяльності дрогобицьких вокалістів, 

інструменталістів та диригентів суттєво змінились та удосконалились 

дидактичні підходи до підготовки музикантів з урахуванням національних 

чинників виховання творчої особистості шляхом якісної багатоступеневої 

фахової освіти, а також кореляції освітніх ланок навчання (школа, коледж, 

ЗВО). Зазначено, що дрогобицька музична школа підготувала плеяду 

професійних музикантів, які здобули високі почесні звання лауреатів та 

дипломантів виконавських конкурсів різних рівнів, стали постійними 

солістами оперних сцен (Київ – С. Магера, Львів – М. Мазур, Н. Тацишин, 
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М. Корнутяк, Ю. Трицецький, В. Янковський, Сілезький оперний театр – 

В. Янковський, Краків – В. Паньків, Париж – Г. Смолій, Дрогобич – 

Я. Дзендзерович, Н. Криськів. А. Боженський, М. Трощило), учасниками 

ансамблів та оркестрів (Р. Дидик, Ю. Дякунчак, І. Піхо, Р. Стахнів, 

М. Тиновський, А. Шабля, В. Шафета, П. Юрчик та ін.) 

Відзначено, що конкурси баяністів-акордеоністів – Всеукраїнський 

Відкритий «Візерунки Прикарпаття» і міжнародний «Perpetuum mobile», - є 

унікальними за включеними номінаціями: в них беруть участь учні закладів 

початкової мистецької освіти, музичних шкіл-інтернатів, студенти ЗВО 

мистецького спрямування, категорії сольного й ансамблево-оркестрового 

виконавства, композитори-виконавці. Мета конкурсів відображає пріоритети, 

закладені в основу створення і систематизації їх щорічного проведення – 

популяризацію виконавських академічних шкіл і професійної підготовки, 

поширення досвіду провідних педагогів України та світу тощо. 

5. Узагальнено здобутки та визначено роль дрогобицької музичної 

школи в контексті розвитку сучасного українського академічного мистецтва. 

Зазначено, що дрогобицька школа є самобутнім регіональним явищем 

академічного мистецтва. Специфіка її регіонального функціонування 

обумовлена значним внеском фундаторів та представників 

Західноукраїнського регіону у розвиток мистецької, виконавської, 

композиторської, наукової та педагогічної галузей в Україні та світі. За 

масштабністю концертно-гастрольного руху в Україні та за її межами, 

організацією конкурсних змагань на власній базі, постійною участю її 

представників у журі конкурсів різних рівнів, наявністю значного пласта 

наукових досліджень, присвячених проблемам фахової підготовки та 

виконавства, дрогобицьку музичну школу визначено як провідну 

виконавсько-педагогічну систему регіонального рівню з унікальними 

здобутками та традиціями у галузі академічного мистецтва та фахового 

навчання. Визнання на світовій мистецькій арені, значний попит на 
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спеціалізовані нотні та наукові видання дрогобицьких авторів підтверджують 

високий соціальний і фаховий статус дрогобицької музичної школи.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів його вивчення в 

контексті розвитку українського академічного мистецтва. Перспективною є 

подальша розробка концептуальних, змістових, організаційних та 

процесуальних основ формування виконавської майстерності музикантів з 

урахуванням ментальних та полікультурних умов означеного процесу. 
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міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ 

століття – історія, теорія, практика» (ДДПУ ім. І. Франка, 29 квітня – 3 

травня 2017 року): програма / [ред.- упоряд. : А. Душний, Б. Пиц]. – 

Дрогобич : Посвіт, 2017. 64 с. 

32. XІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», 

ІІІ-я міжнародна науково-практична конфе-ренція «Музичне мистецтво 

ХХІ століття – історія, теорія, прак-тика» (ДДПУ ім. І. Франка, 27–30 

квітня 2018 року): програма / [ред.-упоряд. : А. Душний, Б. Пиц]. 

Дрогобич : Посвіт, 2018. 72 с. 

33. XІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», 

ІV-а міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво 

ХХІ століття: історія, теорія, практика» (ДДПУ ім. І. Франка, 3–6 травня 
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2019 року): програма / [ред.-упоряд.: А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: 

Посвіт, 2019. 72 с. 

34. Шостий Всеукраїнський науково-практичний  семінар «Історія, теорія і 

практика музично-естетичного виховання» (Дрогобич, 5–6 квітня 2012 р.). 

Дрогобич: ДДПУ, 2012. 12 с. 

 

Додаток Г 

Презентаційні атракції (2006–2017 років) 

 

1. 15 травня 2006 р. Презентація циклу «Пісні кохання» Й. Брамса (вперше 

в Україні) для вокального квартету (Л. Коструба, С. Паламар, В. Понайда, 

Ю. Трицецький, Я. Матюха) і фортепіанного ансамблю. Підготували 

О. Німилович, У. Молчко, Л. Філоненко. 

2. 4 березня 2007 р. Презентація навчально-методичного посібника з грифом 

МОН України «Маловідомі твори Володимира Івасюка». Упор. Л. 

Кобільник. 

3. 5 березня 2007 р. Презентація навчально-методичного посібника з грифом 

МОН України «Три прелюдії» для фортепіано Василя Барвінського. Упор. 

Л. Філоненко. 

4. 19 квітня 2007 р. Презентація навчально-методичного посібника з грифом 

МОН України «Ярослав Барнич. Дитячі твори для фортепіано». Упор. 

Л. Філоненко. 

5. 23 жовтня 2007 р. Презентація навчально-методичного посібника з 

грифом МОН України «Денис Січинський. Фортепіанні твори». Ред.-упор. 

О. Німилович. 

6. 2 листопада 2007 р. Урочиста академія й Всеукраїнська науково-

практична конференція «Творчість Богдани Фільц в контексті української 

музичної культури та освіти», присвячені 75-річчю від дня народження 

Богдани Фільц. 
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7. Матеріали опубліковані у фаховому часописі «Молодь і ринок». – 2008. – 

№ 2 (37). 

8. 22 травня 2008 р. Презентація навчально-методичного посібника з 

грифом МОН України «Остап Бобикевич. Вокальні твори на вірші Тараса 

Шевченка». Упор. У. Молчко. 

9. 4 грудня 2008 р. Презентація навчально-методичного посібника з грифом 

МОН України «Василь Барвінський. Мініатюри на лемківські народні 

пісні для фортепіано». Упор. О. Німилович. 

10. 18 – 19 листопада 2008 р. Урочиста академія й Всеукраїнська науково-

практична конференція «Василь Барвінський та сучасна українська 

музична культура», присвячені 120-річчю від дня народження Василя 

Барвінського. Матеріали опубліковані у фаховому часописі «Молодь і 

ринок». – 2009. – № 3 (50). 

11. 14 лютого 2009 р. Презентація книжки «Гафія Зимомря. Бойківські 

наспіви». Підготували О. Німилович, М. Зимомря, Л. Філоненко. 

12. 25 травня 2009 р. Презентація навчального посібника «Народні пісні сіл 

Гаї Верхні та Гаї Нижні на Дрогобиччині”. Упор. Л. Федоронько. 

13. 11 грудня 2009 р. Презентація книжки «З музикою у вічність», 

присвяченої світлій пам’яті Романа Сов’яка – композитора, художнього 

керівника та головного диригента народної хорової капели «Бескид». Ред.-

упор. Й. Йосифів, О. Німилович, Л. Філоненко. 

14. 25 лютого 2010 р. Презентація документального фільму про Остапа 

Нижанківського «Композитор. Священик. Молочар” (гол. Ред. Б. Гнатюк). 

Підготували П. Гушоватий, Л. Філоненко.  

15. Презентація навчально-методичного посібника з грифом МОН України 

«Твори українських композиторів для фортепіано». Упор. Л. Філоненко. 

16. 4 березня 2010 р. Презентація творів для дітей композитора Геннадія 

Саська «Нова фортепіанна музика» у виконанні проф. Юрія Глущенка. 

17. 14 жовтня 2010 р. Презентація книжки «Співаник УПА». Підготували 

Й. Йосифів, Л. Філоненко. 
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18. 5 травня 2011 р. Презентація-концерт видання «Людомир Філоненко. 

Біобібліографічний покажчик». Ред.-упор. О. Німилович, М. Зимомря, 

З. Філоненко. 

19. 26 квітня 2012 р. Презентація збірника наукових праць «Василь 

Барвінський і сучасна українська музична культура». Ред.-упор. В. 

Грабовський, Л. Філоненко, О. Німилович. 

20. 18 травня 2012 р. Презентація документально-епістолярного видання 

«Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні до вершин 

вокалістики». Упор. М. Онуфрів. 

21. 19 вересня 2012 р. Презентація навчально-методичного посібника з 

грифом ДДПУ імені Івана Франка «Малі форми у творчій спадщині 

Михайла Гайворонського» (на прикладі обробок пісенних жанрів 

традиційної культури для хору). Упор. А. Славич. 

22. 17 жовтня 2012 р. Презентація навчально-методичного посібника з 

грифом МОН молоді та спорту України «Фольклористична діяльність 

Михайла Тимофіїва». Автори Л. Філоненко, О. Німилович. 

23. 18 – 19 жовтня 2012 р. Презентація збірника П. Демуцького «Ліра та її 

мотиви». Упор. Ю. Медведик. 

24. 9 грудня 2012 р. Презентація навчально-методичних посібників «Богдана 

Фільц. Закарпатські новелети» і «Фортепіанні твори для дітей». Упор. 

О. Німилович. 

25. 17 грудня 2012 р. Презентація наукового збірника «Орест Яцків: Статті. 

Матеріали. Спогади». Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. 

26. 11 червня 2013 р. Презентація навчально-методичного посібника з 

грифом МОН України «Варіації-мініатюри на тему української народної 

пісні» Василя Барвінського. Упор. О. Німилович, вик. Л. Філоненко. 

27. 4 березня 2014 р. Презентація монографій та навчально-методичних 

посібників Марії Ярко. 
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28. 22 березня 2014 р. Пропам’ятна Академія з нагоди 70-річчя мученицької 

смерті о. Дмитра Німиловича. Презентація книжки «Веселкa просвітленої 

пам’яті», автор О. Німилович. 

29. 9 червня 2014 р. Презентація книжки «Роман Сов’як: митець і людина», 

про українського композитора, науковця, фольклориста Романа Сов’яка. 

Упор. Л. Філоненко, О. Німилович. 

30. 14 жовтня 2014 р. Презентація навчального посібника «Мерзіє Халітова. 

Вокальний триптих на слова Івана Франка». Упор. О. Німилович, 

В. Грабовський (Дрогобич). 

31. 15 жовтня 2014 р. Урочиста академія й презентація видання «Мерзіє 

Халітова. Вокальний триптих на слова Івана Франка». Упор. О. 

Німилович, В. Грабовський (Стрий). 

32. 23 жовтня 2014 р. Презентація навчальних посібників «Малі форми в 

хоровій спадщині Михайла Гайворонського», «Камерно-вокальні й хорові 

твори Михайла Гайворонського», «Поезія Тараса Шевченка у хоровій 

творчості українських композиторів». Упор. А. Славич (Дрогобич). 

33. 23 листопада 2014 р. Презентація навчально-методичного посібника Б. 

Фільц на слова Л. Костенко «Калина міряє коралі». Упор. О. Німилович.  

34. Презентація навчально-методичного посібника «Поезія Тараса Шевченка 

в сучасній хоровій музиці». Упор. А. Славич, Д. Василик (Самбір). 

35. 24 листопада 2014 р. Презентація навчально-методичного посібника Б. 

Фільц на слова Л. Костенко «Калина міряє коралі». Упор. О. Німилович.  

36. Презентація навчально-методичного посібника «Поезія Тараса Шевченка 

в сучасній хоровій музиці» Упор. А. Славич, Д. Василик (Дрогобич). 

37. 26 листопада 2014 р. Презентація фортепіанного альбому композитора 

Анни Школьнікової «Анна Школьнікова. П’єси для фортепіано». Упор. А. 

Славич (Дрогобич). 

38. 2 червня 2015 р. Презентація навчального посібника «Федорко Михайло. 

Фортепіанні твори». Ред.-упор. О. Німилович (Дрогобич). 
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39. 9 червня 2015 р. Творчий вечір фортепіанного дуету у складі Уляни 

Молчко і Олександри Німилович (До 25-річчя мистецької діяльності, 

Дрогобич). 

40. 9 червня 2015 р. Презентація нотних посібників з творами Богдани Фільц, 

Станіслава Людкевича, Бориса Кудрика і Ярослава Лопатинського. Упор. 

О. Німилович, У. Молчко (Дрогобич). 

41. 22 червня 2015 р. Презентація навчального посібника «Мертке Едуард. 

Шість експромтів на теми українських народних пісень для фортепіано». 

Ред.-упор. О. Німилович (Дрогобич). 

42. 21 жовтня 2015 р. Презентація монографії «Публіцистична спадщина 

Нестора Нижанківського». Автор У. Молчко (Стрий). 

43. 9 грудня 2015 р. Презентація монографії Юрія Медведика «Ad Fontes: з 

історії української музики ХVІІ – поч. ХХ ст.» (Дрогобич). 

44. 4 лютого 2015 р. Презентація навчального посібника «Федорко Михайло. 

Фортепіанні твори». Ред.-упор. О. Німилович (Турка). 

45. 7 лютого 2015 р. Презентація навчального посібника «Федорко Михайло. 

Фортепіанні твори». Ред.-упор. О. Німилович (Самбір). 

46. 17 травня 2016 р. Концерт-презентація навчального посібника «Юрій 

Решетар. У джазових тонах». Упор. О. Німилович (Дрогобич). 

47. 18 травня 2016 р. Презентація навчально-методичного посібника «Анна 

Школьнікова. Фортепіанні етюди» Упор. Л. Філоненко, В. Шафета 

(Дрогобич). 

48. 1 жовтня 2016 р. Презентація навчально-методичного посібника «Вибрані 

твори Ярослава Барнича». Упор. Л. Філоненко (Івано-Франківськ). 

49. 2 жовтня 2016 р. Презентація навчально-методичного посібника «Вибрані 

твори Ярослава Барнича». Упор. Л. Філоненко (с. Балинці, Івано-

Франківська обл.). 

50. 3 жовтня 2016 р. Презентація навчально-методичного посібника «Вибрані 

твори Ярослава Барнича». Упор. Л. Філоненко (Снятин). 
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51. 8 жовтня 2016 р. Презентація навчально-методичного посібника «Вибрані 

твори Ярослава Барнича». Упор. Л. Філоненко (Львів). 

52. 15 листопада 2016 р. Презентація видання «Bogoglasnik. Pesni 

blagogovejnja (1790 / 1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der 

Ukraine». Автор Юрій Медведик (Дрогобич). 

53. 16 листопада 2016 р. Презентація видання «Bogoglasnik. Pesni 

blagogovejnja (1790 / 1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der 

Ukraine». Автор Юрій Медведик (Львів). 

54. 24 листопада 2016 р. Презентація монографії «Динаміка фольклорної 

традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині». Автори: М. Хай, 

Л. Федоронько (Самбір). 

55. 1 березня 2017 р. Презентація циклів «Іспанські пісні кохання» Р. 

Шумана і «Любовні забави. Вальси» Г. Гофмана (вперше в Україні) для 

вокального квартету (Л. Коструба, М. Шумкова, В. Понайда, Ю. 

Трицецький, Я. Матюха) і фортепіанного ансамблю. Підготували О. 

Німилович, У. Молчко (Тернопіль). 

56. 11 березня 2017 р. Презентація циклів «Іспанські пісні кохання» Р. 

Шумана і «Любовні забави. Вальси» Г. Гофмана (вперше в Україні) для 

вокального квартету (Л. Коструба, М. Шумкова, В. Понайда, Ю. 

Трицецький, Я. Матюха) і фортепіанного ансамблю. Підготували О. 

Німилович, У. Молчко (Львів). 

57. 13 березня 2017 р. Презентація циклів «Іспанські пісні кохання» Р. 

Шумана і «Любовні забави. Вальси» Г. Гофмана (вперше в Україні) для 

вокального квартету (Л. Коструба, М. Шумкова, В. Понайда, Ю. 

Трицецький, Я. Матюха) і фортепіанного ансамблю. Підготували О. 

Німилович, У. Молчко, Л. Філоненко (Дрогобич). 

58. 14 березня 2017 р. Презентація навчального посібника «Святослав 

Процик: Спогади. Матеріали. Статті». Упор.: Л. Філоненко, О. Німилович. 
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59. 20 березня 2017 р. Презентація видання «Динаміка фольклорної традиції 

сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині». Автори: Михайло Хай, 

Лідія Федоронько (Дрогобич). 

 

Додаток Д 

Концерти «Шкільної філармонії» 

1. 12 квітня 2006 р. Концерт-лекція «Фортепіанні прелюдії» («Шкільна 

філармонія» для учнів ліцею і ЗОШ № 15). 

У програмі твори: Ф. Шопена, С. Рахманінова, О. Аренського, О. Лядова, 

Н. Нижанківського, В. Барвінського, М. Колесси, А. Кос-Анатольського, 

В. Задерацького. 

Виконавці: Галина Токарчук, Соломія Кодлубай, Л. Гриценко, Жана Мітран, 

Сергій Махневич, Мар’яна Подобана, Марта Андрусів.  

Коментарі – М. Каралюс. 

2. 26 квітня 2007 р. Концерт-лекція «Фортепіанні ноктюрни і експромти» 

(«Шкільна філармонія» для учнів ліцею і ЗОШ №15).  

У прорамі твори: Дж. Фільда, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М. Колачевського, 

О. Глазунова, С. Сапруна, С.-І. Мартона, М. Степаненка, В. Квасневського. 

Виконавці: В. Романюк, Мар’яна Мальон, Марта Андрусів, Ярослав Біличко, 

Ольга Дзік, Катерина Тимик, Сергій Махневич, Магдалина Пасечна, Оксана 

Голодняк, Соломія Кодлубай, Галина Токарчук.  

Коментарі – М. Каралюс. 

3. 26 грудня 2007 р. Концерт-лекція «Джазова музика для фортепіано» 

(«Шкільна філармонія» для учнів Педагогічного ліцею і ЗОШ №15).  

У програмі твори: С. Джопліна, М. Дворжака, М. Шмітца, В. Квасневського. 

Виконавці: Христина Лозанчин, Мар’яна Мальон, Ольга Конюшко, Олена 

Мізик, Ростислав Герилів, Ірина Вигонська, Галина Токарчук, Леся 

Паврозник. 

Коментарі – М. Каралюс. 
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4. 19 травня 2008 р. Концерт-лекція «Жанр коломийки в творчості 

українських композиторів» («Шкільна філармонія» для учнів 

Педагогічного ліцею).  

У програмі твори: А. Кузелі, В. Пасічинського, Н. Нижанківського, 

В. Барвінського, М. Колесси, А. Кос-Анатольського, М. Скорика, В. Кирейка, 

Б. Фільц, О. Білаша, А. Рудницького.  

Виконавці: Христина Лозанчин, Ірина Опалянко, Катерина Тимик, Наталія 

Строгаш, Ірина Вигонська, Ярослав Біличко, Ольга Конюшко, Мар’яна 

Мальон, Анна Наместюк.  

Коментарі – М. Каралюс. 

5. 13 квітня 2009 р. Концерт-лекція «Зображальність в музиці» («Шкільна 

філармонія» для учнів Педагогічного ліцею). У програмі твори: Я. Бобалік, 

Л. Даккена, Ю. Весняка, М. Дворжака, Г. Ляшенка, Ф. Ліста, М. Скорика, 

І. Шамо, Г. Саська, М. Шмітца.  

Виконавці: Мар’яна Варивода, Олена Коник, Галина Васильків, Галина 

Токарчук, Анна Наместюк, Марія Ящишин, Ірина Опалянко.  

Коментарі – М. Каралюс. 

6. 3 березня 2010 р. Концерт-лекція «Присвячено 100-річчю від дня 

народження А. Кос-Анатольського» («Шкільна філармонія» для учнів 

Педагогічного ліцею). 

У програмі фортепіанні твори А. Кос-Анатольського.  

Виконавці: Роман Пастернак, Христина Солига, Дарія Папуловська, Анна 

Наместюк, Ірина Мельничук, Соломія Січ, Олена Коник, Ірина Вигонська, 

Христина Голубінка, Ірина Опалянко, Ростислав Герилів, Еміл Ломпей. 

Коментарі – О. Фрайт. 

7. 4 квітня 2011 р. Концерт-лекція «Танці народів світу» («Шкільна 

філармонія» для учнів Педагогічного ліцею). 

У програмі твори: Р. Сеневіля, Ф. Шопена, В. Квасневського, 

Я. Лопатинського, А. Кос-Анатольського, М. Колесси, Б. Весоловського, 

А. Вронського, Е. Вілла-Лобоса, І. Альбеніса.  
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Виконавці: Анна Наместюк, Марія Дмитришин, Христина Гриб, Мар’яна 

Мазур, Яна Лензіон, Дарія Папуловська, Олена Коник, Мар’яна Мальон, 

Ганна Недашківська, Наталія Вербенець, Володимир Федорко, Христина 

Солига. Коментарі – С. Чепак. 

8. 1 березня 2012 р. Концерт-лекція «Романс у музиці» («Шкільна філармонія» 

для учнів Педагогічного ліцею). 

У програмі твори: Я. Степового, М. Колачевського, К.-М. Вебера, 

С. Людкевича, Р. Глієра, О. Аренського, Т. Хреннікова, А. Рубінштейна, 

Р. Шумана, А. Гнатишина, Г. Свірідова, П. Чайковського.  

Виконавці: Ганна Недашківська, Роман Мачіха, Дарія Папуловська, Тетяна 

Кіричук, Олена Коник, Соломія Радик, Христина Солига, Марія Петриняк, 

Тетяна Бабенко, Соломія Січ, Мар’яна Мазур, Яна Лензіон, Наталія 

Шендеровська. 

Коментарі – М. Каралюс. 

9. 25 березня 2013 р. Концерт-лекція «Композитори – дітям» («Шкільна 

філармонія» для учнів Педагогічного ліцею).  

У програмі твори: Р. Шумана, Б. Фільц, М. Степаненка, В. Губи, А. Піпера, 

В.Косенка, І. Павлика, Й. Кірбергера, Н. Нижанківського, М. Федорка. 

Виконавці: Богдан Попик, Ольга Чернянська, Христина Збишко, Юлія 

Даньків, Ірина Маслянко, Соломія Радик, Анастасія Бібла, Марія Петриняк, 

Євгенія Яцкович, Христина Солига, Ілона Реут, Михайло Федорко/ 

Коментарі – І. Реут. 

10. 1 квітня 2016 р. Концерт-лекція «Фортепіанна музика композиторів 

української діаспори» («Шкільна філармонія» для учнів Педагогічного 

ліцею, ЗОШ № 15).  

У програмі твори: Ф. Якименка, І. Недільського, О. Бобикевича, Б. Кудрика, 

Я. Барнича, В. Грудина, І. Соневицького.  

Виконавці: Марта Хом’юк, Олена Чень, Христина Греб, Наталія Валага, 

Ірина Миронова, Христина Збишко, Микола Кваснікевич, Христина Солига, 

Богдана Савуляк.  
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Коментарі – О. Німилович, Л. Філоненко. 

11. Квітень 2017 р. Концерт-лекція «Музика до кінофільмів» («Шкільна 

філармонія» для учнів Педагогічного ліцею, ЗОШ № 15). 

У програмі твори: Ф. Лея, Дж. Вільямса, Дж.-Р. Мортона, Дж. Харнера, 

Є. Доги, Д. Йонеса, С. Джопліна, Г. Манчіні, М. Леграна, Е. Морріконе, 

Р. Кочанте, І. Корнелюка, А. П’яццоли.  

Виконавці: Микола Кваснікевич, Наталія Михайлюк, Соломія Лесишин, 

Анастасія Ситниченко, Тетяна Балко, Євген Сов’як, Марія Стахів, Ілона 

Рудницька, Ірина Лужецька, Юлія Осмачко, Наталія Валага, Соломія 

Добрянська, Василь Шуневич.  

Коментарі – Л. Філоненко. 

 

Додаток Е 

Мистецькі проекти 

Додаток Е.1. 

Положення про ІІІ регіональний конкурс  

молодих вокалістів імені М.Копніна 

Організаторами конкурсу є кафедра народних музичних інструментів 

та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, відділ культури та мистецтв Дрогобицької міської ради. 

Мета конкурсу: 

- виявлення та підтримка вокально-обдарованих молодих 

виконавців з метою їх подальшого навчання у ДДПУ ім. І.Франка, 

магістратурі при кафедрі народних музичних інструментів та вокалу; 

- виховання виконавської культури студентів музичних відділень 

та факультетів педагогічних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації; 

- популяризація та продовження традицій національної 

академічної вокально-виконавської школи; 

- обмін досвідом з питань професійної підготовки студентів. 
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Фінансові зобов’язання 

Під час реєстрації учасники конкурсу повинні сплатити внески у 

розмірі: категорія І А – 40 грн.; І Б – 60 грн.; ІІ – 80грн.; номінація 

«вокальний ансамбль»: категорія І А - по 30грн. з особи; І Б – 40грн; ІІ – 

40грн. За кошти конкурсу проводиться нагородження переможців, друк 

поліграфічної продукції (дипломи, грамоти, буклети, афіші). 

Умови проведення конкурсу  

Третій регіональний конкурс вокалістів ім. М. Копніна проводиться на базі 

ДДПУ ім. І.Франка в І (ІІ тури), для категорії І А та номінації «вокальний 

ансамбль» - один тур. Конкурсні прослуховування відбудуться 19, 20, 21 березня 

2009 р. і завершиться конкурс гала-концертом лауреатів та дипломантів. 

До участі у ІІІ регіональному конкурсі вокалістів запрошуються: 

- учні старших класів шкіл естетичного виховання, ліцеїв та 

гімназій (категорія А) 

- студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 

(категорія І Б) 

- студенти педагогічних інститутів, інститутів мистецтв, 

університетів ІІІ- ІV рівня акредитації (категорія ІІ). 

Учбовий заклад може рекомендувати для участі у конкурсі не більше 

трьох конкурсантів. 

Програмні вимоги 

І категорія А – довільна програма, що складається з різнохарактерних 

та різностильових творів. Тривалість виступу 10-15 хв. 

І тур 

Категорія І Б – 1) арія композиторів 17 – 18 ст. 

2) класичний романс. 

3) народна пісня. 

Категорія ІІ – 1) арія композиторів 17 – 18ст. 

2) романс зарубіжних композиторів. 

3) народна пісня. 
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ІІ тур  

Категорія І Б – 1) арія з опери. 

2) романс зарубіжних композиторів. 

3) вокальний твір українських композиторів-пісенників. 

Категорія ІІ – 1) розгорнута арія з опери композиторів 19 – 20 ст. 

2) романс українських композиторів. 

3) вокальний твір композиторів 20 – 21 ст. 

Номінація «Вокальний ансамбль» проводиться в 1 тур, програма 

довільна. Тривалість виступу 15 хв. 

Додаток Е.2.  

І-й хоровий конкурс імені о. С. Сапруна  

відбувся 15-16 листопада 1997року. 

Організаційний комітет очолив заступник голови міськвиконкому 

Тарас Метик. Заступники голови оргкомітету: о. М. Соболта, о. Т. 

Гарасимчук, О. Яводчак, М. Бурбан. 

Члени організаційного комітету: Юрій Кишакевич – проректор з 

навчально-виховної роботи ДДПІ ім.І.Франка, Михайло Шалата – голова 

Дрогобицького осередку ВТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Степан Дацюк – 

декан музично-педагогічного ф-ту ДДПІ ім. І. Франка, Володимир 

Грабовський – голова КУІ м.Дрогобича, член НСКУ, Зиновій Бервецький – 

директор музею «Дрогобиччина», Леся Пашко – зав. відділу у справах сім’ї 

та молоді міськвиконкому, Адам Кішко – директор НД ім. І. Франка, Юрій 

Добуш – заступник проректора з виховної роботи ДДПІ ім. І. Франка, Орест 

Ярко – завуч ДМУ ім.В.Барвінського, Орест Яцків – доц. кафедри теорії, 

історії музики та гри на музичних інструментах ДДПІ ім. І. Франка. 

Голова жюрі конкурсу – з.а.України, доц. ЛВМІ ім. М. Лисенка Богдан 

Деревянко. До складу журі ввійшли: Михайло Бурбан – зав. каф. методики 

музичного виховання, співів і хорового диригування, о. Роман Гринаш, 

Степан Стельмащук – доц. ДДПІ ім.І.Франка, Ігор Циклінський – з.п.к. 

України, викл. ДДМУ ім. В. Барвінського. 
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V-й Міжнародний хоровий фестиваль імені о. С. Сапруна 

відбувався з 30 жовтня по 20 листопада 2011 року. 

Фестиваль присвячений 110-ій річниці заснування музично-

просвітницького товариства «Боян Дрогобицький». Щонеділі, починаючи з 

30 жовтня, в храмах м.Дрогобича відбувалися Святі Літургії за участю 

хорових колективів – учасників фестивалю. 

Заключний концерт відбувся в церкві Пресвятої Трійці м.Дрогобича. 

Зведені хори виконали твір С. Сапруна «Святий Боже» (дир. з.п.к. України 

Степан Дацюк). 

 

Додаток Е.3.  

І-й дитячий хоровий фестиваль «Ми діти твої, Україно!» 

відбувся в травні 2000-го року, і був присвячений Дню Матері (ця 

традиція збереглася і до наших днів). 

 

V-й дитячий Регіональний хоровий фестиваль «Ми діти твої, 

Україно!» 

відбувся 12-го травня 2004 року в приміщенні НД ім. І. Франка 

м. Дрогобича. 

Організаційний комітет фестивалю 

Голова оргкомітету – Костянтин Іваночко, заступник міського голови 

з гуманітарних питань. 

Співголова оргкомітету – Валерій Скотний, ректор ДДПУ 

ім. І. Франка, д-р.філософ. н., проф. з.п.о.України. 

Члени оргкомітету: 

Степан Дацюк – декан музично-педагогічного ф-ту ДДПУ 

ім. І. Франка, з.п.к. України;  

Леся Процик – секретар Дрогобицької міської ради, ст.викл. музично-

педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. 
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Олег Яводчак – завідувач відділу культури та мистецтв міської ради. 

Орися Москалик – завідувач відділу освіти і науки міської ради 

Юрій Добуш – ст.викл. каф. методики музичного виховання і 

диригування ДДПУ ім. І. Франка. 

Микола Ковальчук – ст.викл каф. методики музичного виховання і 

диригування ДДПУ ім. І. Франка. 

Микола Михаць – з.д.м. України, ст.викл каф. методики музичного 

виховання і диригування ДДПУ ім. І. Франка. 

Мистецький керівник та виконавчий директор фестивалю – зав. каф. 

методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім. І. Франка, з.п.к. 

 України, доц. – Петро Гушоватий. 

 

 

VІІ-й дитячий Регіональний хоровий фестиваль «Ми діти твої, 

Україно!» 

Відбувся 24 травня 2006 р. в приміщенні НД ім. І. Франка м. Дрогобича 

Додаток Е.4.  

Конкурс студентів – диригентів, присвячений 100-річчю  

від дня народження Миколи Колесси 

Конкурс проводився 17 грудня 2003року 

Умови конкурсу 

М. Колесса. Сл. С.Р уданського «Зоряна ніч» ( конкурсний твір). 

Твір українського композитора – сучасника М. Колесси.  

Жюрі конкурсу 

Степан Дацюк – голова журі. З.п.к. України, проф. ДДПУ ім. І. 

Франка; 

Володимир Гущак – з.п.к. України, викладач-методист ДМУ 

ім. В. Барвінського. 

Микола Михаць – з.д.м. України. 

Ернест Мантулєв – проф. ДДПУ ім. І. Франка. 
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Леся Процик – ст.викл. ДДПУ ім.І.Франка. 

Вступне слово – з.п.к. України, зав. Каф. Методики музичного 

виховання і диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка, 

доц. Петро Гушоватий 

Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету Петро Гушоватий – з.п.к. України, доц., зав. 

Каф. Методики музичного виховання і диригування музично-педагогічного 

ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. 

Члени оргкомітету:  

Микола Михаць – з.д.м. України, доц. каф. Методики музичного 

виховання і диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. 

Юрій Добуш – ст.викл.каф. методики музичного виховання і 

диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка; 

Микола Ковальчук – ст. викл. Каф. Методики музичного виховання і 

диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка; 

Леся Процик – секретар Дрогобицької міської ради. 

Переможці конкурсу:  

І місце – Ільків Світлана ст. ІІІ курсу та Хімій Наталія ст. І курсу. 

ІІ місце – Кузан Надія ст. ІІ курсу та Климочко Ірина ст. ІІ курсу. 

ІІІ місце – Добрянська Світлана ст. ІІІ курсу, Пагута Марта ст. І 

курсу та Стадник Ірина ст. VІ курсу. 

 

Конкурс студентів – диригентів, присвячений 190-й річниці від дня 

народження автора музики Гимну «Ще не вмерла Україна» о. Михайла 

Вербицького 

Конкурс проводився 20 квітня 2005 року 

Умови конкурсу: 

М. Вербицький, сл. Ю. Федьковича «Поклін» («Гей по горі») – 

обов’язковий твір. 

Твір українського композитора (за вибором). 
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Жюрі конкурсу 

Голова жюрі: Богдан Дерев’янко – з.а. України, проф. ЛМА ім. 

 М. Лисенка. 

Члени жюрі: 

Степан Дацюк – з.п.к. України, проф. ДДПУ ім. І. Франка; 

Корнель Сятецький – з.п.о. України, проф. ДДПУ ім. І. Франка; 

Ірина Бермес – доц. ДДПУ ім. І. Франка; 

Микола Ковальчук – ст.викл. ДДПУ ім. І. Франка; 

Вступне слово – з.п.к. України, зав. Каф. Методики музичного 

виховання і диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка, 

доц. Петро Гушоватий. 

Організаційний комітет: 

Голова оргкомітету Петро Гушоватий – з.п.к. України, доц., зав. 

Каф. Методики музичного виховання і диригування музично-педагогічного 

ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. 

Члени оргкомітету:  

Микола Михаць – з.д.м. України, доц. каф. Методики музичного 

виховання і диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім.І.Франка. 

Юрій Добуш – ст.викл.каф. методики музичного виховання і 

диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. 

Зоряна Гнатів – викл. Каф. Методики музичного виховання і 

диригування музично-педагогічного ф-ту ДДПУ ім. І. Франка. 

 

Конкурс студентів-диригентів, присвячений  

150-й річниці від дня народження Івана Франка 

Конкурс проводився15 листопада 2006 року. 

Умови конкурсу: 

Обов’язковий твір «Осінь» сл. І. Франка, муз. І. Шамо. 

Твір за вибором на слова І. Франка.  

Жюрі конкурсу: 
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Голова журі: Богдан Дерев’янко – з.а. України, проф. ЛМА 

ім. М. Лисенка. 

Члени жюрі: 

Роман Сорока – з.п.к. України, директор Дрогобицької ДМШ №2; 

Марія Гірняк – з.п.к. України, ст. викл. ДДМУ ім. В. Барвінського; 

Корнель Сятецький – з.п.о. України, проф. ДДПУ ім. І. Франка; 

Ернест Мантулєв – проф. ДДПУ ім. І. Франка. 

Додаток Е.5. 

Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів  

«Візерунки Прикарпаття» 

Для участі у конкурсі запрошуються учні початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, середніх спеціальних музичних шкіл-

інтернатів, студій педагогічної практики при вищих навчальних закладах I-II 

та ІІІ-IV рівнів акредитації.  

Конкурс виконавців проводиться в п’яти категоріях:  

– І категорія – солісти: А – (2002 – 2003 р.н.), Б – (2000 –2 001 р.н.);  

– ІІ категорія – солісти: А – (1998 – 1999 р.н.), Б – (1996 – 1997 р.н.);  

– ІІІ категорія – ансамблі баяністів-акордеоністів: А – (дует, тріо, 

квартет);  

Б – (великі ансамблі);  

– ІV категорія – ансамблі народних інструментів: А – (до 4 учасників); 

Б – (до 10 учасників);  

– V категорія – оркестри народних інструментів (за участю баяна-

акордеона);  

– VI категорія – ансамблі та оркестри народних інструментів 

викладачів.  

Додаток Е.6.  

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 

Для участі у конкурсі запрошуються:  
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– учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

(ПСМНЗ), середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів (ССМШ-І), студій 

педагогічної практики (СПП) при середніх та вищих навчальних закладах 

(ВНЗ).  

– студенти середніх та вищих навчальних закладів;  

– концертні виконавці (без обмежень у віці);  

– однорідні та мішані ансамблі народних інструментів (без обмежень у 

віці);  

– оркестри народних інструментів;  

– композитори (автори-виконавці) баяністи-акордеоністи.  

 

Конкурс виконавців проводиться в шести 

категоріях: – І категорія  

А – солісти (до 12 р. включно); солісти (13 

– 15 р.);  

Б – ансамблі баяністів-акордеоністів малих 

форм (учні ПСМНЗ, ССМШ-І,  

СПП при середніх музичних навчальних 

закладах.  

– II категорія  А – солісти;  

Б – ансамблі баяністів-акордеоністів малих 

форм (студенти середніх  

музичних навчальних закладах).  

– ІІІ категорія  А – солісти (студенти вищих музично-

педагогічних навчальних закладів);  

Б – солісти (студенти вищих 

спеціалізованих музичних навчальних 

закладів);  

С – ансамблі баяністів-акордеоністів 

малих форм (студенти ВНЗ).  

– IV категорія  – концертні виконавці (без обмежень у 

віці).  

– V категорія  А – виконавці народної, естрадної та 

джазової музики (студенти середніх  

середніх музичних навчальних закладів);  

Б – виконавці народної, естрадної та 

джазової музики (студенти ВНЗ).  

– VІ категорія  (без обмежень у віці):  

А – однорідні та мішані ансамблі 

народних інструментів (до 4 учасників),  

Б – ансамблі народних інструментів (до 

10 учасників);  

С – оркестри народних інструментів.  

– VІІ категорія  А, Б – композитори-виконавці на баяні-

акордеоні віком до 30 років. 
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Додаток Є 

Репертуар провідних вокалістів-випускників  

 

Додаток Є.1. 

Репертуар Ю. Трицецького. 

Оперні партії: 

• Цуніга – «Кармен» Ж. Бізе; 

• Дулькамара – «Любовний напій» Г.  Доніцетті; 

• Захаріа – «Набукко» Д. Верді; 

• Феррандо – «Трубадур» Д. Верді; 

• Рамфіс, Цар – «Аїда» Д. Верді; 

• Доктор, Маркіз – «Травіата» Д. Верді; 

• Самуїл – «Бал Маскарад» Д. Верді; 

• Спарафучіллє – «Ріголетто» Д. Верді; 

• Лодовіко – «Отелло» Д. Верді; 

• Ризничий, Анджелотті – «Тоска» Д. Пуччіні; 

• Бонза – «Мадам Баттерфляй» Д. Пуччіні; 

• Колен – «Богема» Д. Пуччіні; 

• Базіліо – «Севільський цирульник» Д. Россіні; 

• Збігнєв – «Страшний двір» С. Монюшка; 

• Омонай – «Циганський барон» Й. Штрауса; 

• Черговий – «Летюча миша» Й. Штрауса; 

• Рене – «Іоланта» П. Чайковського; 

• Грємін – «Євгеній Онєгін» П. Чайковського; 

• Виборний – «Наталка Полтавка» М. Лисенка; 

• Пацюк, Голова – «Різдвяна ніч» М. Лисенка; 

• Воєвода – «Тарас Бульба» М. Лисенка; 

• Мойсей – «Мойсей» М. Скорика; 

• Карась – «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського; 
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• Лепорелло – «Дон Жуан» В. А. Моцарта; 

• Бартоло – «Весілля Фігаро» В. А. Моцарта; 

• Тоніо – «Паяци» Р. Леонкавалло; 

• Ландграф – «Тангейзер» Р. Вагнера; 

• Даланд – «Летючий голландець» Р. Вагнера; 

• Нурабад – «Шукачі перлів» Ж. Бізе; 

• Борис – «Борис Годунов» М. Мусоргського; 

• Галицький – «Князь Ігор» О. Бородіна; 

• Захар – «Золотий обруч» Б. Лятошинського; 

• Мороз – «Снігуронька» М. Римського-Корсакова; 

• Абімелех – «Самсон і Даліла» К. Сен-Санса; 

• Зарастро – В. А. Моцарт «Чарівна флейта»; 

• Командор – В. А.Моцарт «Дон Жуан»; 

• Генріх Птахолов – Р. Вагнер «Лоенгрін»; 

• Ведмідь, Війт – І. Небесний «Лис Микита». 

 

Додаток Є.2. 

Репертуар С. Магери. 

Оперні партії: 

• Мойсей в однойменній опері М. Скорика; 

• Ярослав Мудрий в однойменній опері Г. Майбороди; 

• Собакін («Царева наречена» М. Римського-Корсакова); 

• Іван Карась («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського); 

• Гремін, Кочубей («Євгеній Онєгін», «Мазепа» П. Чайковського); 

• Борис Годунов, Пимен («Борис Годунов» М. Мусоргського); 

• Кум («Сорочинський ярмарок» М. Мусоргського); 

• Джеронімо («Таємний шлюб» Д. Чімарози); 

• Дон Базіліо («Севільський цирульник» Дж. Россіні); 

• Філіпп ІІ («Дон Карлос» Дж. Верді); 
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• Феррандо («Трубадур» Дж. Верді); 

• Захарія («Набукко» Дж. Верді); 

• Монтероне, Спарафучіле («Ріголетто» Дж. Верді); 

• Рамфіс («Аїда» Дж. Верді); 

• Банко («Макбет» Дж. Верді); 

• Тимур («Турандот» Дж. Пуччіні); 

• Геронт («Манон Лєско» Дж. Пуччіні); 

• Командор («Дон Жуан» В. А. Моцарта); 

• Капулетті («Ромео і Джульєтта» Ш. Гуно); 

• Раймондо («Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті); 

• Дулькамара («Любовний напій» Г. Доніцетті); 

• Альвізе Бадоеро («Джоконда» А. Понкіеллі); 

• Оровезо («Норма» В. Белліні). 

Король Треф, Граф Ростов, Генерал Беніксен, Полковник Денисов 

(«Любов до трьох апельсинів», «Війна і мир» С. Прокоф’єва), а також партії 

баса у Реквіємі В. А. Моцарта та Дж. Верді, 9-й симфонії Л.Ван.Бетховена та 

інші. 

Додаток Є.3. 

Репертуар М. Корнутяка 

• Солдат – Є. Досенко, М. Сильвестров, І. Стрілецький «Чарівне 

кресало»;  

• Каскада – Ф. Легар «Весела вдова»;  

• Концерт – «Vivat оперета!»;  

• Папаґено – В. А. Моцарт «Чарівна флейта»;  

• Блінд, Помічник чергового – Й. Штраус «Летюча миша»;  

• Імам – С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм»;  

• Сільвіо – Р.  Леонкавалло «Паяци»;  

• Ебн-Хакіа – П. Чайковський «Іоланта»;  

• Данкайро – «Кармен» Ж. Бізе;  
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• Сільвано – «Бал-маскарад» Д. Верді;  

• Таємний радник – «Попелюшка» А. Спадавеккіа;  

• Микола – «Наталка Полтавка» М. Лисенка;  

• Марулло – «Ріголетто» Д .Верді;  

• Фігаро – «Севільський цирульник» Д. Россіні;  

• Малатеста – «Дон Паскуале» Г. Доніцетті;  

• Королівський промовець – «Лоенгрін» Р. Вагнер;  

• Кіт Мурлика – «Лис Микита» І. Небесного. 

 

Додаток Ж 

Творчо-педагогічна діяльність Душного Андрія Івановича 

Додаток Ж.1. 

Творча діяльність  

1. Авторський концерт А. Душного (ДМШ м. Старий Самбір, Львівської 

обл., 07.04.2002); 

2. участь у концерті в рамках науково-практичної конференції «Львівська 

баянна школа та її видатні представники: А. Онуфрієнку присвячується» 

(ДМШ м. Старий Самбір, Львівської обл., 23.04.2005); 

3. участь студентів класу А. Боженського та І. Куртого в концерті у рамках 

міжнародної науково-практичної конференції «Львівська баянна школа та 

її видатні представники: М. Оберюхтіну присвячується» (Львів, ЛДМА 

ім. М. Лисенка, 14.12.2006); 

4. презентація посібника А. Душного «Методика активізації творчої 

діяльності майбутніх учителів музики в процесі музично-інструментальної 

підготовки» та участь в концерті у якості соліста та диригента з оркестром 

народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір і студентів класу 

(А. Боженського та І. Куртого) в рамках ІІ Відкритого регіонального 

конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (ДМШ 

м. Старий Самбір, Львівська обл., 20.02.2008); 
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5. участь студентів А. Боженського та І. Куртого у Всеукраїнському 

конкурсі молодих баяністів та акордеоністів «АССО-Дебют» (Луганськ, 

ЛНПУ ім. Т. Шевченка, 02-04.04.2008); 

6. участь студентів класу (Р. Стахніва, А. Боженського, І. Куртого) в 

Концерті-відкритті ІІІ Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів 

«Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 19.03.2010); 

7. презентація монографії А. Душного «Анатолій Онуфрієнко: життя 

присвячене музиці» в рамках ІІ сезону проекту «Львівські народно-

інструментальні традиції – баяніст, диригент, композитор» (Львів, ЛНМА 

ім. М. Лисенка, 24.03.2010); 

8. презентація довідника А. Душного та Б. Пица «Львівська школа баянно-

акордеонного мистецтва» в рамках ІІІ міжнародного конкурсу баяністів-

акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 

06.05.2010); 

9. лекція-концерт «Етапи становлення, розвитку та пропаганди Львівської 

баянної школи» за участі студента класу Р. Стахніва в рамках ІІ 

міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади 

розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» (Суми, 

СДПУ ім. А. Макаренка, 28-30.09.2010); 

10. організація концерту лауреатів найпрестижніших конкурсів світу 

(«Премія міста Італія», «Кубок світу», «Петропавловські ансамблеї», 

«Perpetuum mobile» і ін.) та участь студентів класу (Р. Стахніва, 

Ю. Ісевича, В. Мицака, Ю. Дякунчака, Л. Оліярник) спільно з 

композитором В. Зубицьким (Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 25.02.2011); 

11. презентація книги А. Душного та Б. Пица «Кафедра народних музичних 

інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка» в рамках IV Міжнародного конкурсу 

баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, Народний дім 

ім. І. Франка, 02.05.2011); 
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12. участь студентів класу (Р. Стахніва, О. Сергєнко, Ю. Ісевича, М. Мицака, 

Н. Хомина, Ю. Дякунчака, О. Маника) у Концерті-відритті ІV 

Всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття» (Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 02.-03.12.2011); 

13. участь у журі VI Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс» (Ужгород, 26-28.04.2011, 23-25.04.2013, 27-

29.04.2015; 02-04.05.2016); 

14. участь у журі міжнародного конкурсу акордеоністів «Premio della ciotta 

Lanciano» (Ланчіано, Італія, 25.09.-02.10.2013); 

15. участь у журі міжнародного молодіжного фестивалю-конкурсу імені 

Ісидора Вимера «Золота троянда» (Львів, 26-27.11.2011;18-25.11.2012; 18-

23.-11.2013; 22-28.11.2015; 24.11.2017; 23.11.2018); 

16. лектор концерту-лекції «Молода генерація Львівської баянної школи в 

контексті національного академічного народно-інструментального 

мистецтва» (Вінниця, 1 листопада 2011); 

17. лектор концертів «Молода генерація Львівської баянної школи в контексті 

національного академічного народно-інструментального мистецтва» 

(13.10.11. – Дрогобич; 20.10.11. – Сколе; 01.11.11. – Вінниця; 15.11.11. – 

Київ; 16.11.11. – Житомир; 17.11.11. – Тернопіль; 18.11.11. – Чортків); 

18. науково-музикознавчий супровід авторських концертів Ярослава Олексіва 

в рамках IV сезону проекту «Львівські народно-інструментальні традиції – 

баяніст, диригент, композитор» (06.10.11. – Івано-Франківськ; 13.10.11. – 

Дрогобич; 18.10.11. – Львів; 29.10.11. – Київ; 01.11.11. – Вінниця; 04.11.11. 

– Донецьк; 17.11.11. – Тернопіль; 19.11.11. – Житомир; 21.11.11. – Львів; 

03.12.11. - Дрогобич); 

19. участь у журі І-го Відкритого національного конкурсу-фестивалю 

виконавців на народних інструментах «Рідні наспіви» за підтримки гранту 

Президента України для обдарованої молоді (Донецьк, 3-6 листопада 

2011); 
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20. участь у загальних зборах Асоціації баяністів-акордеоністів НВМС (Київ, 

4 жовтня 2012); 

21. участь студентів класу (Р. Стахніва, М. Мицака, Н. Хомина, 

Ю. Дякунчака, О. Маника) у Концерті-відритті V Всеукраїнського 

Відкритого конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» 

(Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.2012); 

22. участь студентів класу Р. Стахніва та В. Мицака у концерті «Зірочки та 

зірки “Золотої троянди”» (Львівська обласна філармонія, 9.02.2013) 

23. участь у журі Міжнародного конкурсу виконавців на народних 

інструментах «KrimACCO» та лекція-концерт «Творчість композиторів-

баяністів (акордеоністів) Львівської школи в контексті соціокультури 

України» (Сімферополь, АР Крим, 15-17.03.2013); 

24. участь у міжнародному фестивалі акордеонної музики «Даугавпілс – 

2013» студентів класу Г. Савчин та Т. Собіля, голова журі VIII 

міжнародного конкурсу молодих акордеоністів імені Валерія Ходукіна 

(Даугапілс, Латвія, 23-26.10.2013); 

25. концерт-лекція зі студентами класу Г. Савчин та Т. Собіль у Науенській 

музичній та художній школі (Науене, Латвія, 23.10.2013); 

26. участь студентів класу Р. Стахніва та Н. Хомина у Гала-концерті 

виконавських шкіл України в рамках Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Столична кафедра народних інструментів як методологічний 

центр жанру» (Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 26 листопада 2013); 

27. участь студентів класу (Р. Стахніва, В. Мицака, Н. Хомина, Т. Собіля, 

А. Шаблі, Г. Савчин, А. Цап, О. Петраш) у Національному фестивалі 

баянно-акордеонного мистецтва в рамках VI Всеукраїнського Відкритого 

конкурсу баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич, 

ДДПУ ім. І. Франка, 29.11.2013); 

28. участь у журі VII міжнародного конкурсу «Мой сябра-баян» (Гомель, 

Білорусь, 04.-06.03.2014); 
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29. участь у журі ХІІ Міжнародного конкурсу солістів-акордеоністів «Науене 

– 2014» та концерт студентів Р. Стахніва та В. Мицака в рамках конкурсу 

(Науене, Латвія, 811.04.2014). 

30. лауреат «Премії народного депутата України Романа Ілика» за підсумками 

2013-2014 н.р. як керівник переможця Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів Р. Стахніва (Дрогобич, травень, 2014); 

31. участь студентів класу (Г. Савчин, М. Щерби, О. Петраш) у концерті 

присвячений 201-річніці з дня народження Тараса Шевченка, 200-річниці 

з дня народження Михайла Вербицького і 150-річниці першого виконання 

Гімну України (Рига, Латвія, 25.04.2015); 

32. участь у журі Міжнародного фестивалю акордеонної музики «Harmonia 

zdrowia i muzyki» (Солєц-Здрой, Польща, 12-14.06.2015); 

33. участь у журі ІІІ міжнародного конкурсу юних виконавців «Kaunas 

Sonorum» (Каунас, Литва, 4-7.11.2015); 

34. участь у журі ІІІ Всеукраїнського Відкритого фестивалю-конкурсу 

оркестрів та інструментальних ансамблів «Яскрава симфонія 

Прикарпаття» (Трускавець, 17-19.06.2016); 

35. участь у журі Всеукраїнського відкритого конкурсу-фестивалю мистецтв 

«Гуцульська родина» (Ясіня, Закарпатська обл., 03-06.05.2017; 02.-

06.2018); 

36. участь у: журі (голова) ХІ міжнародного фестивалю-конкурсу «Веселий 

акордеон», концерті «Дружні мости» та лекції-презентації «Акордеонне 

мистецтво України ХХІ століття» (Шяуляй, Литва, 22-28.11.2016); 

37. участь у міжнародному фестивалі акордеонної музики «Даугавпілс – 

2017» та журі VIII міжнародного конкурсу молодих акордеоністів імені 

Валерія Ходукіна (Даугавпілс, Латвія, 25-28.10.2017); 

38. участь у журі Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів 

«AccoPremium» (Рєчіца, Білорусь, 03-05.2017); 

39. участь у журі ІV міжнародного конкурсу юних виконавців «Kaunas 

Sonorum» (Каунас, Литва, 29.11-02.12.2017); 
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40. участь у журі IV Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв «Іван 

Попович збирає таланти» (Рахів, Закарпатська обл., вересень, 2017); 

41. участь у журі ІІ міжнародного конкурсу «ЗОРКІ ПРЫДНЯПРОЎЯ» 

(Могильов, Білорусь, 12-13.05.2018; 18-19.05.2019); 

42. участь у: журі ХІІ міжнародного фестивалю-конкурсу «Linksmasis 

akordeonas» та фінальному концерті української делегації (Шяуляй, Литва, 

09-10.11.2018); 

43. участь у міжнародному фестивалі акордеонної музики «Даугавпілс – 

2019» та журі міжнародного конкурсу молодих акордеоністів імені 

Валерія Ходукіна й проведенні семінару (тема: «Нові видання для баяна-

акордеона композиторів Львівської школи») у рамах республіканських 

курсів підвищення кваліфікації (Даугавпілс, Латвія, 24-26.10.2019); 

44. участь у журі 69-го «Трофею світу по Акордеону» / «Trophée Mondial de 

l’Accordéon» (Лоуле, Португалія, 03-10.11.2019); 

45. участь у журі ІІІ Міжнародного конкурсу виконавців на баяні та акордеоні 

«Мой сябра-баян» (Гомель, Білорусь, 1921.02.2020). 

Додаток Ж.2. 

Студенти-переможці мистецьких конкурсів 

Прізвише, ініціали Назва конкурсів (фестивалів, олімпіад) 

Боженський А. 
(акордеон) 

ХІІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах 
«Провесінь» (Кіровоград, 2008, диплом); 

VI-й міжнародний молодіжний музичний фестиваль ім. І. Вимера «Золота 

троянда» (Львів, 2010, 2-а премія); 

ІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 
(Дрогобич, 2010, 3-я премія). 

Ісевич Ю.  

(баян) 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 

(Ужгород, 2011, 3-я премія; 2012, 2-а премія; 2013, 1-а премія);  
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 

2011, 2012,  диплом з відзнакою; 2013, 3-я премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім.. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2011, 2-а премія); 
Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2012, 

2013, 2-а премія); 

ІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Intersvitiaz Accomusic» 
(Луцьк, 2012, 3-а премія); 

ІІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних, струнних, духових та 

ударних  інструментах ім.. А.Онуфрієнка (Дрогобич, 2012, 2-а премія); 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський 

колорит» (Київ, 2012, 1-а премія в ном. «естрадна музика»); 

Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «KrimACCO» 
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(Cімферополь, 2013, 3-я премія); 

I-й Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль  «Арт-Домінанта» (Харків, 
2013, диплом). 

Коробко К.  

(баян) 

VІІ-й міжнародний фестиваль-конкурс молодих виконавців «Кримська весна» 

(Ялта, 2008, 3-я премія);  

І-й Відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Вічний рух» 
(Дрогобич, 2008, 3-я премія). 

Кундис Р.  

(акордеон) 

ІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах 

ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, 1-а премія);  

ІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Вічний рух» (Дрогобич, 2009, 
3-я премія в ном. «виконавці естрадної музики»). 

Куртий І.  

(акордеон) 

ІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах 

ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, 2-га премія);  
ІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Вічний рух» (Дрогобич, 2009, 

3-я премія); 

VI-й міжнародний молодіжний музичний фестиваль ім. І. Вимера «Золота 

троянда» (Львів, 2010, 1-а премія). 

Мицак В.  

(баян) 

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 

2011, 3-я премія; 2013, 2-а премія); 

ІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Intersvitiaz Accomusic» 
(Луцьк, 2011, 2-а премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2011, 1-а премія та золота медаль) 

Стахнів Р.  
(акордеон) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Кришталевий Трускавець» 
(Трускавець, 2010, 1-а премія; 2011, 1-а премія); 

Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2011,  

1-а премія в номінації «баян (акордеон)»); 
VI-й міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 

(Ужгород, 2011, 1-а премія);  

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 

(Дрогобич, 2011, 1-а премія в ном. «виконавці академічної музики», 2-а премії в 
ном. «виконавці естрадної та джазової музики»; 2012, 2014, 3-я премія в 

ном. «композитор-виконавець»; 2013, 3-я премія в ном. «виконавці академічної 

музики»); 
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Intersvitiaz Accomusic» (Луцьк, 

2011, 2012, 2-а премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (Львів, 2011, 1-а премія та золота медаль у ном. «композиція та 

імпровізація»; 2013, 1-а премія, золота медаль та перехідний приз  ім. І. Вимена 

«Золота троянда»); 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 
(Київ, 2012, 2013, ГРАН-ПРІ в ном. «композиція») 

I-й Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль  «Арт-Домінанта» (Харків, 

2013, 1-а премія). 

Сергієнко О.  
(баян) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім.. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (Львів, 2011, 1-а премія); 

Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2012,  

2-а премія); 
ІV-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Intersvitiaz Accomusic» 

(Луцьк, 2012, диплом); 

ІІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних, струнних, духових та 
ударних  інструментах ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2012, 1-а премія); 

Всекримський конкурс баяністів-акордеоністів «KrimACCO» (Cімферополь, 

2012, 3-я премія); 

VII міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 
(Ужгород, 2012, 1-а премія); 

V-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 
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(Дрогобич, 2012, 1-а премія). 

Хомин Н.  

(акордеон) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 

(Київ, 2012, 1-а премія в ном. «академічна музика»); 
Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2013,  

1-а премія); 

Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «KrimACCO» 
(Cімферополь, 2013, 2-а премія); 

I-й Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль  «Арт-Домінанта» (Харків, 

2013, диплом). 

Савчин Г.  
(акордеон) 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 
(Ужгород, 2013, 1-а премія; 2016, 2-а премія); 

ІІ міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького мистецтва «Світ, 

мистецтво, море» (Золоті Піски, Болгарія, 2013, 3-я премія); 
ХІІІ міжнародний фестиваль акордеонної музики «Даугавпілс – 2013» (Латвія, 

2013, диплом); 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 
(Київ, 2013, 2-а премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (2013, 2-а премія); 

Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2014,  
3-я премія); 

Міжнародний фестиваль музики акордеонової «Harmonia Zdrowia i Muzyki»  

(Польща, Сольце-Здрой, 2015, диплом); 
ІІІ-й міжнародний полікультурний інтернет-фестиваль-конкурс «Переяславський 

дивограй» (Переяслав-Хмельницький, 2016, 3-а премія; по Юнеско, Молдова, 2-а 

премія); 

ІІ-й Всеукраїнський відкритий конкурс-фестиваль мистецтв «Гуцульська родина» 
(Ясіня, 2017, 1-а премія). 

Собіль Т.  

(баян) 

ХІІІ міжнародний фестиваль акордеонної музики «Даугавпілс – 2013» (Латвія, 

2013, диплом); 
Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (2013, 1-а премія). 

Шабля А.  

(акордеон) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 

(Київ, 2013, 1-а премія); 
Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (2013, 3-а премія); 

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 
(Дрогобич, 2015, диплом) 

Щерба М.  

(акордеон) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (2014, 2-а премія); 

Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів  «Візерунки 
Прикарпаття» (Дрогобич, 2014, диплом); 

Міжнародний фестиваль музики акордеонової «Harmonia Zdrowia i Muzyki»  

(Польща, Сольце-Здрой, 2015, диплом). 

Росоловський А. 
(баян) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (Львів, 2014, 3-а премія); 

ІІІ-й міжнародний полікультурний інтернет-фестиваль-конкурс «Переяславський 

дивограй» (Переяслав-Хмельницький, 2016, 2-а премія; по Юнеско, Молдова 1-а 
премія). 

Бобанич В.  

(баян) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 

(Київ, 2015, я-а премія); 

ІІІ-й Міжнародний конкурс юних виконавців  «KAUNAS SONORUM» (Литва, 
Каунас, 2015, диплом); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2015, ГРАН-ПРІ); 
Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття» (Дрогобич, 2015, 3-я премія); 



319 

Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2016, 2-

а премія); 
Відкритий Всеукраїнський конкурс баянно-акордеонного мистецтва «Баянне 

коло на Запоріжжі» (Запоріжжя, 2016, диплом); 

ІІІ-й міжнародний полікультурний інтернет-фестиваль-конкурс «Переяславський 

дивограй» (Переяслав-Хмельницький, 2016, 1-а премія; по Юнеско, Молдова 1-а 
премія); 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 

(Ужгород, 2016, 1-а премія); 
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 

(Дрогобич, 2016, 2-а премія; 2018, 1-а премія); 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне 
мистецтво» (Кропивницький, 2018, диплом ІІ ступеня); 

ІІІ-й Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв  

«Гуцульська родина » (Ясіня, 2018, 1-а премія). 

Богомол Г. 
(акордеон) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 
(Київ, 2015, диплом); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2015, 1-а премія в ном. «композиція та імпровізація»). 

Чень М. 
(баян) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (Львів, 2015, 1-а премія); 

Олексюк А. 

(баян) 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 

(Ужгород, 2016, 1-а премія). 

Дидик Р. 
(акордеон) 

ХІІ-й міжнародний фестиваль-конкурс «LINKSMASIS AKORDEONAS» 
(Шяуляй, Литва, 2018, 3-я премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2018, 2-а премія); 
III Межнародний конкурс «ЗОРКІ ПРЫДНЯПРОЎЯ-2019» (Могильов, Білорусь, 

2019, 1-а премія); 

VIII Міжнародний учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва 
«Київський колорит» (Київ, 2020, 3-я премія). 

Дует баяністів-

акордеоністів: 

Андрушко Г., 
Кундис Р.  

І-й Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів «Вічний рух» (Дрогобич, 

2008, 3-я премія); 

ІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах 
ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, 1-а премія). 

Дует акордеоністів: 

Боженський А., 

Куртий І.  

Міжнародний конкурсу молодих виконавців «Кримська весна» (Ялта, 2007, 2008, 

3-я премія); 

ІІ-й Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах 
ім. А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007, 2-а премія); 

І-й Відкритий Всеукраїнський конкурс баяністів-акордеоністів  «Вічний рух» 

(Дрогобич, 2008, 2-а премія) 
І-й Всеукраїнський фестиваль молодих баяністів та акордеоністів «АССО-

Дебют» (Луганськ, 2008, диплом). 

Дует баяністів-

акордеоністів: 
Стахнів Р., Мицак В. 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2011, 2013, 1-а премія та золота медаль); 
Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «KrimACCO» 

(Cімферополь, 2013, 2-а премія); 

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 
(Дрогобич, 2013, 2014, 2-а премія); 

V (XIV) міжнародний відео конкурс оркестрів та ансамблів народних 

інструментів імені Н. Будашкіна (Чіта, Росія, 2014, 4-а премія). 

Дует акордеоністів: 
Стахнів Р., Хомин Н. 

I-й Всеукраїнський музичний конкурс-фестиваль  «Арт-Домінанта» (Харків, 
2013, диплом). 

Дует баяністів: 

Бобанич В., Чень М. 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 

(Київ, 2015, 3-а премія); 
Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс 319м.. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2015, 2-а премія); 
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Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття» (Дрогобич, 2015, 3-я премія). 

Дует: 
Лензіон Яна (ф-но), 

Стахнів Р. (акордеон) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс 320м.. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (Львів, 2011, 2-а премія); 

Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2012,  

1-а премія). 

Дует: 

Савчин Г. (акордеон), 

Петраш О. (скрипка) 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 

(Ужгород, 2014, 2-а премія); 

Міжнародний фестиваль музики акордеонової «Harmonia Zdrowia i Muzyki»  

(Польща, Сольце-Здрой, 2015, диплом); 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс музичного мистецтва «Київський колорит» 

(Київ, 2015, 3-а премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (Львів, 2015, 1-а премія та золота медаль); 

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 

(Дрогобич, 2016, диплом). 
ІІІ-й Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс оркестрів та інструментальних 

ансамблів «Яскрава симфонія Прикарпаття» (Трускавець, 2016, 2-а премія). 

Дует: 

Дидик Р. (акордеон), 
Когут М. (бандура) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2018, 1-а премія). 

Тріо акордеоністів: 

Богомол Г.,  

Савчин Г.,  
Кидисюк М. 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 

(Ужгород, 2016, 2-а премія). 

Квартет народних 

інструментів: 
Стахнів Р. (сопілка), 

Мицак В. (баян), 

Оліярник Л. 

(бандура),  
Дякунчак Ю. (к/б) 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Кришталевий Трускавець» 

(Трускавець, 2011, 2-а премія); 
ІV-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 

(Дрогобич, 2011, 1-а премія); 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2011, 1-а премія); 
Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2012,  

1-а премія). 

Квартет народних 
інструментів: 

Стахнів Р. 

(акордеон), 

Казів Н. (кларнет), 
Маник О. (ударні),  

Дякунчак Ю. (к/б) 

VІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 
(Дрогобич, 2013, ГРАН-ПРІ). 

 

Інструментальне  
тріо «3-D»:  

Цап (Юрків) А.  

(ф-но),  

Петраш О. (скрипка), 
Савчин Г. (акордеон) 

Молодіжний міжнародний музичний фестиваль-конкурс ім. Ісидора Вимера 
«Золота троянда» (2013, 2014, 1-а премія, золота медаль»); 

Міжнародний відео-конкурс «Laureat Internet Music Competition» (Сербія, 2014, 3-

я премія); 

Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Закарпатський Едельвейс» 
(Ужгород, 2014, 2-а премія); 

Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «PERPETUUM MOBILE» 

(Дрогобич, 2014, диплом; 2015, 3-я премія). 

Інструментальний 

квартет:  

Сосновська Н. (баян), 

Сосновський Я. 
(гітара),  

Сосновська Хр. 

(скрипка),  
Дякунчак Ю. (к/б) 

Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів  

«Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич, 2013, 3-я премія); 

V (XIV) міжнародний відео конкурс оркестрів та ансамблів народних 

інструментів імені Н. Будашкіна (Чіта, Росія, 2014, 4-а премія). 



321 

Додаток З 

Нотні приклади 

 
Додаток З. 1. 

 

Додаток З. 2. 

 

Додаток З. 3. 

 

Додаток З. 4. 

 



322 

 

Додаток З. 5. 

 

Додаток З. 6. 

 

Додаток З. 7. 

 

Додаток З. 8. 

 

 



323 

 
Додаток З. 9. 

 

Додаток З. 10. 

 

Додаток З. 11. 

 

Додаток З. 12. 

 

 

 



324 
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Додаток І 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Сторонська Н. Діяльність представника дрогобицької музично-

педагогічної школи Володимира Салія в контексті сучасного академічного 

мистецтва: науковий та композиторський аспекти. Культура України: зб. 

наук. пр. / [М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. 

культури; за заг. ред. А. Я. Сташевського]. Харків: ХДАК, 2020. Вип. 68. 

239 с. С. 90–97. 

2. Сторонська Н. Книга про Романа Сов’яка. Українська музика: науковий 

часопис / [засн. ЛНМА імені М. В. Лисенка; голов. ред. І. Пилатюк]. 

Щоквартальник. Львів, 2014. Число 3 (13). 152 с. С. 133–134. 

3. Сторонська Н. Сучасне репертуарне забезпечення оркестрів (ансамблів) 

ВЗО на основі оригінальної музики (на прикладі творчості митців 

дрогобицької музично-педагогічної школи Ернеста Мантулєва і Романа 

Стахніва). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. Вип. 28. Том 5. 280 с. С. 192–196. 

4. Сторонська Н. Феномен творчої постаті Євгенії Шуневич в контексті 

діяльності Дрогобицької вокально-педагогічної школи. Актуальні 

питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені івана Франка / [ред.-упоряд. М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 

Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 5. 242 с. 

С. 203–209. 
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Статті у наукових зарубіжних виданнях: 

5. Storonska N. Guide «Ring, banduro!» Yu. Chumak and N. Tsyhylyk-Chumak 

in the context of composing a bandura repertoire. Rozwój nowoczesnej edukacji 

i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VIIІ: dialog w rozwoju nauk i 

edukacji / [Red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – 

Chersoń: Poswit, 2020. 394 s. Рр. 55–57. 

6. Storonska N. The vector of scientific activity of the Institute of Musical Art in 

Drohobych in the context of the development of Ukrainian pedagogy, art and 

culture. Education for achieving sustainable development. Edited by Iryna 

Ostopolets and Michał Ekkert. Series of monographs Faculty of Architecture, 

Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. 

Monograph 35. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 

344 s. Pp. 182–188. ISBN 978-83-955125-9-9. 

Статті в інших наукових виданнях: 

7. Сторонська Н. Авторський концерт Юрія Решетаря. Гомін Підгір’я. 

Альманах. Дрогобич: Пóсвіт, 2016. Випуск ХХХ. 112 с. С. 21–24. 

8. Сторонська Н. Дрогобицька музично-педагогічна школа в контексті 

академічного сьогодення. Актуальні питання культурології: Альманах 

наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. 

/ [за ред. проф. В. Г. Виткалова]. Рівне: РВГУ, 2019. Вип. 19. 141 с. С. 118–

126.  

9. Сторонська Н. Книжка про відомого фольклориста й науковця Михайла 

Тимофіїва. IV-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, 

методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних 

інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні 

конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013, м. Дрогобич): зб. 

матер. та тез / [ред.-упоряд. А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич: Пóсвіт, 2013. 

412 с. С. 393–396. 
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10. Сторонська Н. Презентація видання «Святослав Процик: Спогади. 

Матеріали. Статті». Гомін Підгір’я. Альманах. Дрогобич: Пóсвіт, 2017. 

Вип. 33. 116 с. С. 57–61. 

11. Сторонська Н. Репертуарне забезпечення вокаліста на прикладі «12 

художніх вокалізів у супроводі фортепіано» Володимира Салія. Музичне 

мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: зб. наук. праць 

інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана франка / [заг. ред. та упор. 

А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: 

Посвіт, 2020. Вип. 6. 284 с. С. 218–225. 

12. Сторонська Н. Різновекторність дрогобицької музично-педагогічної 

школи. Музична Україніка (композитори України у парадигмі світової 

музичної культури: зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (ДМК 

ім. В. Барвінського, 12 березня 2020 р., м. Дрогобич) / [ред.-упоряд. 

О. Сеник]. Дрогобич: «Швидкодрук» 2020. 186 с. С. 146–155. 

13. Сторонська Н. Спадщина українських композиторів у професійній 

підготовці майбутнього вчителя музики (на основі маловідомих зразків 

фортепіанного мистецтва). Молодь і ринок / [за заг. ред. М. Вачевського]. 

Дрогобич: Коло, 2007. № 3–4 (26–27). Березень – квітень. 200 с. С. 99–104. 

14. Сторонська Н. Творче компонування для баяна митців інституту 

музичного мистецтва Дрогобича (Е. Мантулєв, Ю. Чумак, А. Душний). У 

діалозі з музикою: зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 30 

квітня – 1 травня 2020 р.). Ужгород, 2020. 190 с. С. 107–109. 

15. Storonska N. Activities of representatives of Drohobych vocal school in the 

context of modern European Opera Art. Horizonty umenia 7: zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie (01–15.10.2020). 

Banská Bystrica, 2020. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/77

2631876839763/permalink/818235148946102/ 
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення та висновки дослідження були презентовані на 

наукових конференціях та семінарах різних рівнів, а саме:  

- міжнародних – «Творчість для народних інструментів композиторів 

України та зарубіжжя» (Дрогобич, 2013), «Роль науки та освіти у сталому 

розвитку» (Польща, Катовіце, 2020), «У діалозі з музикою» (Ужгород, 2020), 

«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». 

(Конін – Ужгород – Київ – Херсон, 2020), «Музичне мистецтво ХХІ століття: 

історія, теорія, практика» (Дрогобич, 2020), «Horizonty umenia 7» (Банська 

Бистриця, 2020) та  

- всеукраїнських – «Музична Україніка: композитори України у 

парадигмі світової музичної культури» (Дрогобич, 2020); Всеукраїнському 

семінарі викладачів початкової мистецької освіти (Трускавець, 2020). 
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Примітки 

 
1 Анатолій Рябчун (01.01.1909 р. м. Олевськ, Житомирської обл. – ?) – досвідчений музикант, 
педагог. Закінчив Черкаський механічний технікум (1927), Київський музично-драматичний 

інститут ім. М. Лисенка (1931), відділення удосконалення Ленінського філіалу Центрального 

заочного музично-педагогічного інституту (1941). Старший викладач кафедри музики і співів 
ДДПІ ім. І. Франка (1960). Декан музично-педагогічного факультету (1962 – 1964 рр., на 

громадських засадах). З вересня 1960 року по грудень 1972 року очолював кафедру музики та 

співів, яку з 1965 року переформовано на кафедру методики музичного виховання та хорового 
диригування. У Дрогобицькому педінституті працював до 1978 р. 
2 Від 2004 року керівництво методоб’єднанням обійняв кандидат педагогічних наук, доцент І. 

 Фрайт. З вересня 2019 року методичне об’єднання викладачів народних інструментів очолює 

кандидат педагогічних наук, доцент В. Салій.  
3 Сятецький Корнелій Кіндратович – Заслужений працівник освіти України (1991), завідувач 

кафедри народних музичних інструментів та вокалу (2001–2019), професор (2004) ДДПУ 

ім. І. Франка), який перебував на посаді декана факультету від грудня 1976-го до червня 1987 рр. 
4 Турянський Петро Іванович – заслужений працівник культури України, професор. 
5 Султан («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Микола («Наталка Полтавка» 

М. Лисенка), Онєгін, Томський, Єлецький(«Євгеній Онєгін», «Пікова дама» П. Чайковського), 
Демон («Демон» А. Рубінштейна), Ігор («Князь Ігор» А. Бородіна), Грязной («Царева наречена» 

Н. Римського-Корсакова), Фігаро («Севільський цирульник» Д. Россіні), Ріголетто, Амонасро, 

Жермон («Ріголетто», «Аїда», «Травіата» Д. Верді), Валентин («Фауст» Ш. Гуно), Невер 

(«Гугеноти» Д. Мейєрбера), Ескаміліо («Кармен» Ж. Бізе), Скарпіа («Тоска» Д. Пуччіні), 
Телерамунд («Лоенгрін» Р. Вагнера), Командарм («Перекоп» Ю. Мейтуса), Нагульнов, 

Лістницький («Піднята цілина», «Тихий Дон» Дзержинського). 
6 Сятецький Корнелій Кіндратович – заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка, оперний та концертно-камерний 

співак, методист, організатор культурного життя Дрогобиччини. 
7 Серед учнів: Б. Щурика – народний артист України, лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка, соліст Національної опери України імені Тараса Шевченка, лауреат багатьох 
Всеукраїнських та міжнародних конкурсів Сергій Магера; П. Турянського – лауреат міжнародного 

конкурсу вокалістів імені Мусліма Магомаєва Андрій Боженський, соліст Львівського музично-

драматичного театру імені Юрія Дрогобича Ярослав Дзендзерович та ін.; Є. Шуневич – солісти 
оперних сцен та різних колективів України С. Кишакевич, Г. Стець, О. Луцик, Н. Криськів, 

Н. Тацишин, володар Гран-прі Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії 

Крушельницької (2019) Мар’яна Мазур. 
8 «Вокальний репертуар. Сопрано», «Вокальні твори на слова Олександра Олеся», «Шедеври 

минулих століть», «Професійне вокальне виконавство Західної України», «Словник співаків 

Західної України», «Вокально-педагогічний репертуар для сопрано. Арії та солоспіви українських 

та зарубіжних композиторів» і ін. 
9 У репертуарі: оперні арії Ліу, Лауретти, Мімі  (оп. «Турандот», «Джанні Скіккі» «Богема» 

Дж. Пучіні); Віолетти (оп. «Травіата» Дж. Верді); «Когда любимый рядом» (оп. «Джустіно»), «Пал 

супруг» (оп. «Фарначе» А. Вівальді); Доробели, Графині (оп. «Так чинять всі жінки», «Весілля 
Фігаро» В. Моцарта), Лакме (оп. «Лакме» Л. Деліба), Валлі (оп. «Валлі» А. Каталані); Антоніди  

(оп. «Іван Сусанін» М. Глінки), Іоланти (оп. «Іоланта» П. Чайковського), Марфи (оп. «Царева 

наречена» М. Римського-Корсакова), Марильці (оп. «Тарас Бульба» М. Лисенка), Одарки (оп. 
«Купало» А. Вахнянина); Singe Seele «Gott zun Preise» («Concerto vocale» Г.Ф. Генделя); «Алілуя» 

(мотет «Exultate, jubilate» В. Моцарта); вокальні цикли Л.Дичко, Б.Фільц;  романси та пісні Е. Ґріґа, 

Ф.  Ліста, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, К. Дебюссі, Г. Форе, Й. Штрауса, П. Чайковського, М. 

 Римського-Корсакова, С.Рахманінова, М. Лисенка, С. Людкевича, Я. Степового, В. Косенка, 
К.Стеценка, Я. Лопатинського, Д. Січинського, М. Скорика, В. Кваснєвського, М. Жербіна, Р. 

 Сов’яка, К. Домінчена, Ф. Надененка; обробки українських народних пісень. 
10 Г. Стець «Тенденції розвитку методики викладання музики у загальноосвітніх школах України 
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2015); С. Дицьо (Кишакевич) «Методика реалізації 

особистісно-орієнтованих технологій музичного навчання учнів початкової школи на основі 

народнопедагогічних традицій» (2012). 
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11 В її репертуарі провідні і сольні партії в операх: Наталка – «Наталка полтавка» М. Лисенка, 

Оксана – «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, Джанетта – «Любовний напій» Г. 
 Доніцетті, Мерседес – «Кармен» Ж. Бізе, Папагена – «Чарівна флейта» К.-В. Глюк, Мімі – 

«Богема» Дж.  Пуччіні.  
12 Сятецький Корнелій Кіндратович – заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри 
народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка, оперний та концертно-камерний 

співак, методист, організатор культурного життя Дрогобиччини. 
13 Базиликут Богдан Омелянович (24.08.1938, с. Гадинківці, тепер Гусятинського р-ну 

Тернопільської обл. – 20.08.2020, Львів) – оперний та концертно-камерний співак (тенор), педагог. 
З. а. УРСР (1979), н. а. У. (1992). Закінчив Львівський (згодом переведений до Дрогобича) 

педагогічний інститут (1960, клас вокалу – М. Копніна). Вокальну освіту здобув у ЛДК (1966 – 

1971, клас М.  Шелюшка). Соліст Львівського театру опери та балету (1971 – 1979, 1984 – 1990), 

Ансамблю пісні і танцю Південної групи військ в Угорщині (1979 –1983). Викладач (1960 – 1971, 
та з 1985), доцент (1988), професор (1992) Дрогобицького педінституту (тепер – педуніверситет) 

ім. І. Франка, водночас кафедри музики (2005) ЛНУ ім. І.  Франка. 
14 Щурик Богдан Васильович (11.08.1940, с. Унятичі Дрогобицького р- ну, Львівської обл.) – 

співак (баритон), педагог. Відмінник освіти України (2000), заслужений працівник культури 
України (1990). Лауреат республіканського конкурсу вокалістів на краще виконання української 

пісні (Львів, 1986), ІV Міжнародного конкурсу «Золоті трембіти» (1991, м. Трускавець). Початкові 

музичні знання та навички отримав від батька, скрипаля-самоука, популярного в краї настільки, 
що в народі отримав прізвище «Музичка». Вже у ранньому дитинстві супроводжував на акордеоні 

його віртуозну гру на народних фестинах, весіллях та ін. святкуваннях. Згодом закінчив 

Дрогобицьке ДМУ (1965, клас хорового диригування І. Байцар, акордеона – В. Кондратьєва) та 

ЛДК ім. М. Лисенка (1972, клас вокалу О. Дарчука) з кваліфікацією «оперно-концертний та 
камерний співак, викладач вокалу». Викладач акордеона ДМШ (1965 – 1967), вокалу 

Дрогобицького музичного училища (1972 – 2010), водночас – викладач (1974), старший викладач 

(1992), доцент (1995) класу постановки голосу ДДПУ ім. І. Франка. Автор навчальних програм, 
методичних порад з проблем вокальної педагогіки для студентів музично-педагогічних 

факультетів. Упорядник хрестоматії вокально-педагогічного репертуару «Пісні, романси арії для 

баритона» (Дрогобич, 2006), навчально-методичного посібника «Вокальні твори українських 

композиторів на вірші Т.  Шевченка» для баритона (Дрогобич, 2010), статті про вокальну 
творчість А. Кос-Анатольського («Молодь і ринок», 2011). Нагороджений Почесною грамотою 

Міністерства культури і туризму України (2010), а також численними дипломами й подяками 

міського й обласного відділів культури за активну участь у культурно-громадському житті, велику 
концертну і просвітницьку діяльність. 
15 Сергій Магера – лауреат Всеукраїнського конкурсу ім. С. Прокоф’єва (Маріуполь, 1995, І 

премія), Міжнародного конкурсу вокалістів ім. К. Монтеверді (Рагуза, Італія, 1996, Гран-Прі), 
Міжнародного конкурсу вокалістів ім. І. Паторжинського (Луганськ, 1997, І перша премія та приз 

«Золота надія України»), Міжнародного конкурсу вокалістів ім. І. Алчевського (Україна, 1999, І 

премія), Міжнародного конкурсу вокалістів ім. М. Глинки (Казань, Татарстан, 1999 ІІ премія та 

приз «За самобутність виконання М. Глинки»), конкурс оперних співаків за краще виконання 
партії Капулетті в опері «Ромео і Джульєтта» Шарля Гуно (Будапешт, Угорщина, 2000, І премія), 

Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Марії Каллас (Афіни, Греція, 2001, ІІ премія), 

Міжнародного конкурсу вокалістів Монсерат Кабальє (Андорра, 2002, І премія та приз глядацьких 
симпатій), Міжнародного конкурсу вокалістів «Citta di Alcamo» (Алькамо, Італія, 2002, І премія), 

ІХ Міжнародного конкурсу вокалістів (Більбао, Іспанія, 2002, І перша премія), V Міжнародного 

конкурсу вокалістів ім. Марії Края (Тірана, Албанія, 2003, ІІ премія), ІІІ Міжнародного конкурсу 
ім.  С.  Крушельницької (Львів, 2003, ІІІ премія). 
16 Микола Корнутяк у 2005 р. закінчив Самбірське училище культури. У 2005–2007рр. – навчання 

у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка. У 2012 р. закінчив 

Львівську НМА ім. М. Лисенка (клас проф., народного артиста України В. Ігнатенка, народного 
артиста України А. Липника). 
17 Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів ім. О. Петрусенко (Херсон, 2007, Гран-Прі); 

Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів «Мистецтво ХХІ століття» (Ворзель, 2010, І премія); 
Перша премія, V відкритий конкурс молодих вокалістів ім. А. Солов’яненка (Донецьк, 2010, І 
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премія); Міжнародний вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «АRT-PREMIER» (Київ, 

2010, ІІ премія) 
18 Турянський Петро Іванович (25. 09. 1947, с. Чайковичі Самбірського р-ну Львівської обл.) – співак 

(ліричний тенор), педагог. З.п.к.У. (1998). Відмінник освіти України (2002). Закінчив Львівське ДМУ 

(1968, клас П. Колбіна), ЛДК ім.  М.  Лисенка (1973, клас О. Дарчука). Здійснив низку записів у фонди 

студії грамзапису «Мелодія» (Москва) та Львівського радіо й ТБ. Викладач постановки голосу (1973), 
старший викладач, доцент (1998), соліст чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький» (з 1991) ДДПУ 

ім.  І.  Франка. Відзначений за активну творчу, концертну та музично-просвітницьку діяльність 

численними подяками, дипломами, грамотами університету, управління культури міста та області, ЦК 
профспілки ВНЗ України. 
19 Боженський Андрій Васильович (12.06.1987, с. Березів Старо-Самбірського р-ну Львівської 

обл.)– акордеоніст, вокаліст, закінчив магістратуру ЛНМА ім. М. Лисенка (клас вокалу проф. 

Л. Ф. Божик), старший викладач кафедри народних музичних інструментів і вокалу ДДПУ ім. І. Франка, 
лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Мусліма Магомаєва (Трускавець, 2018, ІІІ премія), 

неодноразовий учасник мистецьких проектів «Змінемо країну разом!» і «Мистецтво без меж» у 

Сєверодонецьку, на Луганщині. 
20 Кліш Ірина Йосипівна (27. 02. 1944, м. Стебник) – співачка (ліричне сопрано), педагог. Відмінник 

освіти України (1995, 2005). Закінчила Дрогобицьке ДМУ (1965), підготовче відділення ЛДК 

ім. М. Лисенка (1966 – 1969), Харківський ІМ (1976, клас Т. Веске, учениці П. Голубєва) з кваліфікацією: 

оперна і концертно-камерна співачка, педагог. Активно концертує в Україні (Дрогобич, Львів, Харків, 

Тернопіль, Івано-Франківськ, Самбір, Стрий, Трускавець) та зарубіжжі (Польща, Латвія, Словаччина). У 

репертуарі понад 500 творів: 7 оперних партій (Церліна в оп. «Дон-Жуан» В.А.Моцарта; Мюзета, Мімі в 

оп. «Богема»  Дж.Пучіні; Марфа в оп. «Царева наречена» М.Римського-Корсакова; Бригіта в оп. 

«Іоланта» П.Чайковського; Оксана в оп. «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського; Зозулька в 

оп. «Казка про згаяний час» Ю.Рожавської), 46 оперних арій; 65 романсів західноєвропейських 

композиторів, 66 – російських, 82 – українських; 70 українських народних пісень, 60 сольних фрагментів 

в хорових творах, тематичні програми «Українська народна пісня в опрацюваннях М.Лисенка», 

«Вокальна лірика М.Лисенка», «Романси на слова Т.Шевченка», «Вокальні твори самодіяльних авторів 

Дрогобиччини», «Романси західно-європейських композиторів», «Старовинні російські романси», 

«Поезія Олександра Олеся і музика», «Галицький солоспів», «Український класичний романс», 

«Романси П.Чайковського і С.Рахманінова», «Арії з опер зарубіжних композиторів». Її вокально-

виконавська творчість має широке віддзеркалення у пресі та виданнях краєзнавчого характеру. 

Співпрацює з симфонічним оркестром (кер. М.Копилевич) та оркестром народних інструментів (кер. 

А.Вояджіс) Дрогобицького ДМУ ім. В.Барвінського, камерним оркестром (кер. Ю.Чорний), ансамблем 

баяністів «Гармоніка» (кер. Е.Мантулєв), оркестром народних інструментів «Ліра» (кер. Е.Мантулєв), 

інструментальним квартетом «Амадеус» (кер. О.Тимків), студентською хоровою капелою «Гаудеамус» 

(кер. С.Дацюк), чоловічою хоровою капелою «Бескид» (кер. С.Стельмащук, Р.Сов’як, Я.Кулешко), 

чоловічим камерним хором «Боян Дрогобицький» (кер. П.Гушоватий) музично-педагогічного 

факультету ДДПУ ім. І.Франка, ансамблем скрипалів (кер. О.Терлецька) Дрогобицького МБК, фольк-

гуртом «Галич» (кер. О.Шертицький), духовим оркестром м.Стебник (кер. О.Губеня), хором 

Дрогобицької духовної семінарії «Оранта» (кер. о.А.Бунь) та ін.  

Здійснила записи на Львівському ТБ з колективами ДДПУ ім. І.Франка:  ансамблем баяністів 

«Гармоніка» (4.04.1979), оркестром народних інструментів «Ліра» (7.05.1980), народною чоловічою 

хоровою капелою «Бескид» (17.12.1982), студентською хоровою капелою «Ґаудеамус» (27.04.1983), 

разом із К.Сятецьким сольного концерту «Український романс» (14.04.1984; 15.05.1984), з 

камерним оркестром (22.05.1984; 12.05.1988). А також – з ансамблем скрипалів Дрогобицького 

МБК (18.02.1985), духовим оркестром Стебницького калійного комбінату (30.05.85), народною 

хоровою капелою Дрогобицького МБК «Легенда» (24.02.1986; 31.03.1986). Виступила із сольними 

концертами на Львівському (30.06.1987) та Дрогобицькому (6.06.1987; 10.03.1994) радіо. 
21 Кушплер Ігор Федорович – артист Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю 

«Верховина» (1965), соліст Львівської ОФ (1978 – 1980), Соліст (з 1980), художній керівник (1998 
– 1999) Львівського національного театру опери та балету ім. С.Крушельницької, викладач (з 

1983), професор, завідувач кафедрою сольного співу Львівської національної музичної академії 
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ім. М. Лисенка (2011 – 2012). У репертуарі біля 50 оперних партій. Учасник оперних фестивалів в 

Україні, Польщі, Росії, Угорщині, Іспанії, здійснив ряд концертних турне в містах Великобританії, 
Аргентини, Бразилії, Канади, США. Гастролював з сольними програмами у багатьох країнах 

Європи й Америки. Здійснив численні фондові записи; знявся у телеверсіях опер «Маестро 

капели» Д. Чімарози та «Телефон» Дж. Менотті.  
22  Шуневич Мар’ян Васильович (9.09.1946, с.Глосковичі Бродівського р-ну Львівської обл.) – 

співак (тенор), педагог. З.а.УРСР (1989). Н.а.У. (2010). Лауреат І-го Республіканського конкурсу 

камерних виконавців (Київ, 1979). Закінчив ДДПІ ім. І.Франка (1972) та ЛДК  ім. М.Лисенка 

(1977). Вдосконалювався у вокальній студії М.Копніна (Дрогобич, 1968 – 1973). Асистент кафедри 
методики музичного виховання та диригування (1972 –1973), учасник студентського вокально-

хореографічного ансамблю «Пролісок» (1968 – 1973) ДДПІ ім. І.Франка, де виконував пісні соло 

та в дуеті з І.Поповичем (у майбутньому – н.а.У.). Викладач Львівського педучилища (1973 – 

2002).  
23 Білозір Оксана Володимирівна (1957 р. н.) – навчалася на музично-педагогічному факультеті 

ДДПІ ім. І.Франка (1976 / 77 навч. року) – естрадна співачка, політична діячка. 
24 Шалайкевич Марія Василівна (1951 р. н.), випускниця 1977 р. (клас вокалу Б. Щурика) – 

естрадна співачка, композитор. Народна артистка України (1999). Лауреат та володар Гран-Прі 
численних пісенних фестивалів в Україні та зарубіжжі. Артистка-вокалістка Львівського ОМА (70 

– 80 рр.), солістка гурту «Соколи» (з 1989), з яким гастролювала в Югославії, Німеччині, Канаді, 

США, Англії, Словаччині, Польщі, Білорусі, Росії, Туркменістані. Учасниця Всеукраїнських турне 
«Захід – Схід», присвячених УПА (1992, 1999), 100-літтю Степана Бандери (2009), «Майстри 

мистецтв – залізничникам України» (1999).  
25 Попович Іван Дмитрович (1949 р. н.), навчався на музично-педагогічному факультеті 

Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1968-1970). Народний 

артист України (1990). Лауреат Х-го Всесвітнього фестивалю молоді в Берліні (1973). 
Співзасновник (разом із Віктором Морозовим) вокально-інструментального ансамблю (ВІА) 

«Ровесник» (1976). Через рік ансамбль запросили до Львівської філармонії на місце «Ватри», і 

їхньою «візитівкою» стала пісня Поповича «Люба-Люба». Співзасновник (разом із Русланом 
Іщуком) ВІА «Закарпаття» (Ужгород, 1979). 
26 Миколайчук Андрій Михайлович (1959 р. н.), випускник 1995 р. (клас фортепіано О. Німилович) 

– співак, поет, композитор, педагог. Лауреат фестивалю «Червона рута» (1989). Музичний 

керівник дитячого садка № 8, викладач ДМШ «Гра» (1985 – 1990) м. Умань. Естрадний співак (з 
1989), учасник численних фестивалів в Україні, Білорусі, Росії та в зарубіжжі. 
27 Мантулєв Ернест Іванович (23.07.1933, м. Кукмор, Татарстан – 28.01.2013, м. Дрогобич) – 

концертний виконавець (баяніст), диригент, педагог, композитор. Відмінник освіти України 

(1992). Закінчив Дрогобицьке ДМУ (1958, клас баяна О.Зуєва, клас диригування М.Бакаєва), ЛДК 
ім. М.Лисенка (1963, клас баяна М.Оберюхтіна, диригування – О.Плаксюка). Концертмейстер 

заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» (1952 – 1958), з яким був 

учасником міжнародного конкурсу VІ-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві 

(1957). Активно концертує у складі дуету (Е.Мантулєв – Б.Зарайський, 1959 – 1963) та тріо 
(Е.Мантулєв – Р.Пукас – М.Мамайчук, 1965 – 1984) баяністів. Викладач класу баяна та диригент 

оркестру Львівського М-ПУ (з 1958), методики викладання гри на баяні та інструментознавства 

Дрогобицького ДМУ (1965 – 2003). Водночас викладач (1965 – 2009), доцент (1986), професор 
(2006) музично-педагогічного факультету, диригент оркестру народних інструментів «Ліра» (1965 

– 1995), керівник ансамблю баяністів «Гармоніка» (1965 – 1985), студентського ансамблю 

«Прикарпатські музики» (з 2002), голова методичного об’єднання викладачів народних музичних 

інструментів (1965 – 2004), голова художньої ради (1975 – 1991) ДДПУ ім. І. Франка. 
Репертуар дуету баяністів (Е.Мантулєв – Б.Зарайський) складали: Органна прелюдія та фуга ля 

мінор Й.С.Баха; Увертюра з музики до трагедії Гете «Егмонт» Л.Бетховена; Три прелюдії 

К.Дебюсі; «Музична табакерка» А.Лядова; Етюд В.Косенка; Танець Егіни з б-ту «Спартак» 
А.Хачатуряна, Токата К.Мяскова та ін. У складі тріо баяністів активно концертує Дрогобиччиною, 

у м. Львові, Рівному, Івано-Франківську, Тернополі та ін. Журнал «Музика» (1973, №5, стр. 31) 

відзначив у виконанні тріо Органного концерту А.Вівальді (переклад М. Мамайчука) у супроводі 
камерного оркестру Дрогобицького музучилища. З ансамблем «Гармоніка» активно виступає на 

сценах Львова, Івано-Франківська, Стрия, Трускавця, Дрогобича, записує програми на 

Республіканському та Львівському телебаченні. В репертуарі: Бах-Вівальді Концерт ре мінор; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%28%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%29


334 

 
Л. Бетховен Увертюра «Коріолан»; Й. Брамс Угорський танець №5; Ж. Бізе Сюїта до драми 

А. Доде «Арлезіанка»; А. Хачатурян «Танець з шаблями», А. Кара-Караєв Танець Айші з балету 
«Сім красунь»; твори С. Людкевича, А. Кос-Анатольського, З. Антонішака, Ю.Корчинського, 

Е. Мантулєва, обробки народних пісень. З ансамблем співпрацювали відомі на Дрогобиччині 

співаки К. Сятецький, С. Дацюк, П. Турянський, І. Кліш, Л. Краєвська, Л. Радевич-Винницька і ін. 
Оркестр народних музичних інструментів «Ліра» під керування Е. Мантулєва став справжньою 

навчальною лабораторією, де студенти опановували майстерністю гри на народних музичних 

інструментах, ознайомлювалися з методами організації такого оркестру в загальноосвітній школі, 

кожен учасник колективу отримував посвідчення керівника оркестру народних музичних 
інструментів. З «Лірою» – дипломант Всесоюзного фестивалю народної творчості (1987) та 

лауреат міжвузівського конкурсу (1989). В репертуарі: «Карпатський етюд», обробка пісні «Якби 

мені не тиночки», «Карпатський мотив», Романс, «Пісня без слів» Е. Мантулєва, а також його 
інструментування: Незакінчена симфонія Ф. Шуберта, Хабанера з опери «Кармен» Ж. Бізе, 

Угорський танець №5 Й. Брамса, «Сумний вальс» Я. Сібеліуса, «Остання весна» Е. Ґріґа, «Коли 

розлучаються двоє» та Елегія М. Лисенка, Танець феї Драже з балету «Лускунчик» 
П. Чайковського, «Жайворонок» М. Глінки, Аріозо Матері з кантати А. Новікова «Нам нужен 

мир», «Інтермецо» М. Вілінського, Концертна п’єса №2 С. Коняєва, «Полька-жарт» М. Чуркіна, 

«Хоровод» А. Онуфрієнка та ін. 

Оригінальні твори Е.Мантулєва для оркестру народних інструментів увійшли до довідника 
А. Пересади («Справочник. Оркестр русских народних инструментов». – М.: Сов. Композитор, 

1985). Зі студентським ансамблем «Прикарпатські музики» – активний учасник щорічних 

концертів, присвячених Дню міста Дрогобича, університетських свят, учасник міжнародного 
фестивалю «Карнавал, Карнавал» у Академії Сьвєнтокшизькій (25.02.2005, м. Кєльце і Петровка, 

Польща). Репертуарною основою ансамблю є твори Б.Карамишева, А.П’яцолли, Ф.Фоссена, 

Р.Гальяно, М.Родрігеса, Е.Мантулєва та ін. Засновник та організатор регіонального конкурсу 
студентів виконавців на народних інструментах «Прикарпатські музики» на базі ДДПУ ім. 

І.Франка (1966 – 2006).  

Поміж учнів: лауреати міжнародних та Всеукраїнських конкурсів баяністів-акордеоністів 

В. Бондаренко, О. Тудуй, Є. Коломієць, О. П’ятачук, В. Шафета, Г. Андрушко; з.п.к.У. С. Дацюк, 
П. Гушоватий, І. Мамайчук, професори О. Музальов, Є. Димченко, доценти С. Торічна, 

Є. Марченко, С. Процик та ін.  

Автор: оригінальних творів для баяна, камерного оркестру українських народних інструментів; 
перекладів для баяна та тріо; інструментувань для оркестру українських народних інструментів; 

для голосу та інструментально-естрадного квартету; методичного посібника «Інструментальний 

ансамбль і оркестр у естетичному вихованні учнів загальноосвітньої школи» (1984); програм з 

курсів «Концертмейстерський клас і ансамбль» (1999) для ОКР «Бакалавр» та «Спеціаліст», 
«Методики викладання гри на акордеоні, баяні» для ОКР «Маґістр» (2000) та ін.  

Відзначений численними Дипломами й Грамотами МОН України, відділу культури Дрогобицької 

міської ради, ректорату ДДПУ ім.І.Франка. 
28 Мантулєв Е. «Основні прийоми та принципи формування раціональної аплікатури баяніста», 

«Структурно-смислове відтворення мотиву як основа формування музичної думки», 

«Прикарпатські візерунки» для готово-виборного баяна Е. І. Мантулєва» (свівавтор 
О. Керничишин), «Кращі баяністи України» (співавтор В. Собко) та ін. 
29 Чумак Віктор Григорович (13.04.1950, м. Могилів-Подільський Вінницької обл.) – баяніст, 

педагог. З.п.к.У. (1995). Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів (у складі 

«Прикарпатського дуету баяністів»). Закінчив Березняківське ДМУ на Уралі (1969, клас 

О.Бистрих), Уральську державну консерваторію ім.М.Мусоргського (1976, клас А.Трофімова).  
Викладач (1977), старший викладач (1992), викладач-методист (2005) класу баяна, голова циклової 

комісії відділу народних інструментів (1998) Дрогобицького ДМУ ім.В.Барвінського. Водночас 

викладач кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах ДДПІ ім.І.Франка (1972 – 
1978). Голова методичного об’єднання баяністів-акордеоністів обласного управління культури 

Львівської облдержадміністрації. Голова журі обласного конкурсу баяністів-акордеоністів ДМШ 

Львівщини, член журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів виконавців на народних 
інструментах.  

Активно концертує як соліст та концертмейстер: народного ансамблю пісні й танцю 

«Трускавчанка» (Білорусь, Росія, Польща, Франція); у складі творчих мистецьких делегацій із 
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солістами Львівського національного академічного театру опери та балету С.Крушельницької 

н.а.У. С.Степаном, Н.Тичинською та солістами Чернівецької й Ялтинської філармоній (1985, США 
– Нью-Йорк, Філадельфія, Детройт, Клівленд, Пітсбург; Канада – Оттава, Монреаль, Торонто), із 

з.а.У. Г.Гавриш та О.Телігою в США (Нью-Йорк, 1989), з О.Камінською та Я.Лемішем (Нью-

Йорк, 1994), із з.а.У., солісткою Київського театру оперети О.Камінською та солістом 
Тернопільської ОФ Я.Лемішем на фестивалі «Дні Канади» (Торонто, 1993).  

Співзасновник (з С.Максимовим) «Прикарпатського дуету баяністів» (1982), з яким концертує 

Україною, Росією, Італією, Польщею, США, Канадою. Записав грамплатівку на фірмі «Мелодія» 

(1990, з передмовою А.Онуфрієнка), аудіо-альбом (Дрогобич, студія «Фенікс», 1995) та компакт-
диск (Дрогобич, студія «Фенікс», 2007). В репертуарі дуету понад 60 творів різних стилів, форм і 

жанрів. 

Один із засновників і організаторів регіональних, зональних, Всеукраїнських конкурсних змагань 
виконавців на народних інструментах у м. Дрогобичі. 
30 Душний Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент 

Міжнародної академії наук педагогічної освіти, завідувач кафедри народних музичних 
інструментів та вокалу (з 2019). 
31 Серед учнів А. Душного, продовжують справу викладача випускники класу Н. Федина, В. Гриб, 

К. Коробко, О. Сергієнко, І. Куртий, Ю. Ісевич, О. Карась, А. Іванюра та ін. у початкових 

мистецьких навчальних закладах; Р. Кундис, А. Боженський, Р. Стахнів, А. Олексюк у вищих 
закладах освіти, В. Мицак – соліст оркестру Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і 

танцю «Верховина». 
32 Верещинський Олександр (23.05.1940, м. Ромни Сумської обл) – бандурист, педагог, 

кобзарознавець. Голова Дрогобицького регіонального осередку Національної спілки кобзарів 
України (з 1999). Закінчив Львівське ДМУ (1963, клас бандури Ю. Барташевського, В.  

Герасименка), ЛДК ім. М. Лисенка (1968, клас В. Герасименка). Викладач (1968), викладач-

методист вищої категорії класу бандури, керівник ансамблю бандуристів Дрогобицького ДМУ ім. 
В. Барвінського, водночас – музично-педагогічного факультету (1968 – 1974) ДДПІ ім. І. Франка, 

де заснував клас бандури. 
33 Пришляк Ореста (1.07.1948, м. Львів) – бандуристка, педагог. Закінчила Львівське ДМУ (1967, 

клас бандури Г. Гальчак), ЛДК ім. М. Лисенка (1972, клас бандури В. Герасименка). Викладач 

(1972), викладач-методист вищої категорії класу бандури, керівник капели бандуристів, ансамблів 
малих форм, дуетів Дрогобицького державного музичного училища ім. В. Барвінського, водночас 

– музично-педагогічного факультету (1974 – 1981) ДДПІ ім. І. Франка.  
34 Пінчак Стефанія Іванівна (7. 07. 1955, м. Львів) – бандуристка, педагог, керівник народного 

ансамблю бандуристок. Член Національної спілки кобзарів України (1999). Закінчила Львівське 
КОУ (1975, клас бандури М. Ліщинської), ДДПІ ім. І. Франка (1981, клас бандури О. Пришляк, 

диригування – З.  Антонішака, вокалу – І. Кліш). Викладач бандури (1973 – 1977) Львівської 

дитячої зразкової капели бандуристок «Дзвіночок» (худ. кер. В. Дичак). Викладач (1981), старший 
викладач (2000) бандури, курсу лекцій з «Методики викладання бандури у ВНЗ», керівник  

народного (2002) студентського ансамблю бандуристок (з 1984) музично-педагогічного 

факультету ДДПУ ім.  І.  Франка. Керівник ансамблю бандуристок «Веснянка» Львівського ПК 
будівельників) та солістка Львівської народної капели бандуристок «Галичанка» ПК працівників 

торгівлі (1973–1977), у складі яких концертувала містами України, Росії, Прибалтики, Польщі, 

представляла українське мистецтво на ІХ-му Міжнародному конгресі ІSME (Москва, 1970); 

учасниця тріо бандуристок «Роксоляна» (1994–1997, Львів, керівник О. Баглай)- 
35 Бобечко Оксана Юріївна (13.06.1978, м. Дрогобич Львівської обл.) – бандуристка, співачка 

(мецо-сопрано), педагог. Маґістр педагогічної освіти (2006). Член Національної спілки кобзарів 

України (2006). Лауреат І-ї премії конкурсу молодих виконавців «Молоді голоси» (Дрогобич, 

1997). Закінчила Дрогобицьке ДМУ ім. В. Барвінського (1997, клас бандури О. Верещинського, 
клас вокалу М. Коробань), ЛНМА ім. М. Лисенка (2002, клас бандури Л. Посікіри, клас вокалу Г. 

Гавриш), маґістратуру при ДДПУ ім. І.Франка (2006, клас вокалу І. Кліш). Викладач класу 

бандури Дрогобицької ДМШ №1 (2001), кафедри народних музичних інструментів та вокалу 
ДДПУ ім. І. Франка (з 2002), концертмейстер (з 2005) капели бандуристів та викладач (2011) 

Дрогобицького ДМУ ім.  В.Барвінського. Пошукач (2006), аспірант (2007), Прикарпатського 

Національного університету ім. В. Стефаника, у дисертаційному дослідженні вивчала процеси 



336 

 
фемінізації бандурного мистецтва, кандидат мистецтвознавства(2014), доцент кафедри народних 

музичних інструментів і та вокалу ДДПУ ім. І. Франка. 
36 Катинський Роман Євгенович (29.07.1950, м. Самбір Львівської обл. – 9.02.2005, м. Дрогобич) – 

скрипаль, акордеоніст, кларнетист, педагог, аранжувальник, звукорежисер. Закінчив Самбірське 

КОУ (1968) та музично-педагогічний факультет (1972) ДДПІ ім. І.Франка, учасник студентських 

камерного, народного і духового оркестрів, вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок», 
керівник першого в історії педінституту ансамблю електромузичних інструментів (ВІА). Викладач 

Трускавецької ДМШ, Самбірського ПУ, Дрогобицького ДМУ, артист оркестру Трускавецького 

ПК (1972 – 1975). Викладач духових інструментів, в т. ч. класу сопілки, педагогічного та музично-
педагогічного факультетів (з 1975), керівник оркестру вокально-хореографічного ансамблю 

«Пролісок» (1975 – 1989) ДДПІ ім. І. Франка. 
37 Тиновський Михайло Миронович (19. 07. 1966, смт. Стебник Львівської обл.) – кларнетист, 

сопілкар, педагог. Закінчив Самбірське КОУ (1985), Рівненський ІК (1990, клас кларнета 

Д. Опанасика), Астраханську консерваторію (Росія, 1995, клас кларнета В.Сміховського). Лауреат 
конкурсу «Джазова музика» (Рівне, 1989). Артист оркестру Рівненського музично-драматичного 

театру; народного вокально-інструментального ансамблю «Полісянка», оркестру джазової музики 

«Біг-Бенд» та муніципального духового оркестру м. Рівне (1985 – 1990). Методист музичного 
виховання Дрогобицького районного відділу культури (1995), викладач класу кларнета 

Дрогобицького ДМУ ім. В. Барвінського (1997), музично-педагогічного факультету ДДПУ 

ім. І. Франка (з 2005).  
38 Михаць Роман Миколайович (20.10.1986, м. Дрогобич, Львівська обл.) – хоровий диригент, 

педагог, співак (бас). Закінчив Дрогобицьке ДМУ ім. В. Барвінського (2005, кл. кларнета 
О. Соляра), музично-педагогічний ф-т ДДПУ ім. І. Франка (2008, кл. дириг. М. Михаця, кл. 

кларнета Тиновського М. М.), магістратуру ДДПУ ім. І. Франка (2009). Кандидат педагогічних 

наук (2018), доцент кафедри народних музичних інструментів і та вокалу ДДПУ ім. І. Франка. 
Автор музикознавчих статей: «Музичні спектаклі (вокально-хорові сцени) у репертуарі 

Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича», 

«Театральне мистецтво Дрогобиччини початку ХХ-го століття», «Становлення професійного 

українського музично-драматичного театру у Дрогобичі», «Музиці присвячене життя. Нарис з 
життя і творчості проф. Богдана-Юліана П’юрка» та ін. 
39 Філоненко Людомир Павлович (народився 15 квітня 1961 року в селі Острівок Володимир-

Волинського району Волинської області), кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, науковець, музикознавець, педагог-піаніст. Навчався у Львівському державному 

музичному училищі імені Станіслава Людкевича (1976 – 1980, клас фортепіано Лариси Єфіменко), 

Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка (1980 – 1985, клас фортепіано – доцент 
Юлія Хурдєєва; концертмейстерський клас – заслужена артистка України, професор Ярослава 

Матюха; клас камерного ансамблю – доцент Тетяна Шуп’яна). Підготував низку клавірабендів, до 

яких включав твори Й. Баха, В. Моцарта, Л.  Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана, М. Лисенка, В. 

Барвінського та ін. Виконав Концерт для ф-но та симфонічного оркестру Фа-мажор Дж.  Гершвіна 
(Львів, 15 та 16 квітня 1983року, диригент Роман Филипчук). Протягом 1991 – 1994 рр. навчався в 

аспірантурі Інституту педагогіки АПН України, після закінчення якої успішно захистив 

дисертацію на тему «Українська музична культура як компонент професійної підготовки 
майбутнього вчителя музики» (11 листопада 1994, наук. керівник канд. педаг. наук, ст. науковий 

співробітник Людмила Масол). У 1992 році вступив до Асоціації піаністів-педагогів України. 

Рішенням Колегії Міністерства освіти та Постанови президії Комітету по Державних преміях 

України в галузі науки і техніки від 11 травня 1995 року Л. Філоненку присуджено стипендію 
Кабінету Міністрів України для молодих учених. Від 1997 року – член Наукового Товариства 

імені Тараса Шевченка; від 1999 – заступник Голови Товариства імені Василя Барвінського; від 

2000 року – член Національної Спілки композиторів України, від 2005 – відповідальний секретар 
Дрогобицької організації Національної Спілки композиторів України. 1 вересня 2006 був обраний 

на посаду завідувача кафедр музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Від 23 березня 2007 року – Голова Дрогобицького 
осередку НТШ (музикологічно-фольклористична комісія), а 16 листопада 2009 року рішенням 

ВАК України отримав звання доктора філософії. 
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40 Німилович Олександра Миколаївна (народилася 28 травня 1965 року в м. Дрогобичі Львівської 

обл.); у 1984 році закінчила з відзнакою Дрогобицьке державне музичне училище (клас фортепіано 

Наталії Кольги); у 1989 році – Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка (клас фортепіано 
доцента Дзвенислави Стернюк, концертмейстерський клас доцента Оксани Бонковської, клас 

камерного ансамблю доцента Ганни Менцинської). На музично-педагогічному факультеті 

Дрогобицького педуніверситету – від серпня 1989 року: викладач, старший викладач (1995), у 
травні 2003 року обрана на посаду доцента, у 2005 році – отримала вчене звання доцента. У 2005 

році О. Німилович вступила до Національної спілки композиторів України, від 2006 – заступник 

декана музично-педагогічного факультету з виховної роботи, від 2007 – член НТШ, від 2014 – 
керівник науково-дослідної лабораторії з вивчення музичної культури регіонів Західної України. 
41 «Wyźsza szkoła Humanitas» (Sosnowіеc, 2009, 2011, 2013, 2014); Akademii Polonijnej 

(Chęstochowа, 2006, 2007, 2010, 2011); ХІІІ, ХІV, XV і XVІІ Tatrzańskim Sympozjum Naukowym 

«Edukacja jutra» (Zakopane, 2010, 2011, 2012), Augustowskich spotkaniach naukowych «Edukacja w 

dialogu i perspektywie» (2015); «Na pograniczach kultur i narodów. Gospodarka – społeczeństwo – 
kultura» (PWSZ w Sanoku, 2016). Науковий доробок О. Німилович присвячений розкриттю життя і 

творчості українських композиторів, які тривалий час були у забутті, і сучасним авторам та 

виконавцям: М.  Вербицькому, М. Кумановському, Е.  Мертке, Д. Січинському, В.  Барвінському, 
Б. Вахнянину, М. Волошину, Б. Кудрику, М. Антоновичу, Й. Гошуляку, Р. Савицькому-мол., Б. 

 Фільц, Л.  Дичко, Г. Саську, Ю.  Решетару, М. Тимофіїву, М. Халітовій та ін. Виступає як 

концертмейстер дитячо-молодіжного хору «Відлуння» Катедрального храму Пресвятої Трійці в 
Дрогобичі (худ. кер. Надія Бунь), хору «Оранта» Дрогобицької семінарії (регент о. Андрій Бунь), 

співаків – доцента Ірини Кліш (сопрано), професора Корнеля Сятецького, соліста Львівського 

театру опери і балету ім. С. Крушельницької Юрія Трицецького. Здійснила записи компакт-дисків: 

«Б. Бріттен. The Ceremony of Carlos» з хором «Відлуння» Катедрального собору Пресвятої Трійці. 
Керівник Надія Бунь. Партія фортепіано – Олександра Німилович. – Січень, 2008.; «Співайте 

Богові нашому, співайте…» духовні та народні хорові твори у виконанні хору «Оранта» 

Дрогобицької духовної семінарії (регент о. Андрій Бунь), солістка Ірина Кліш (сопрано), партія 
фортепіано – Олександра Німилович. – Львів: Свічадо, 2010 (К 336284 ЄТ). У 2010 році з цим 

колективом здійснила концертне турне містами Польщі (Кошалін, Колобжег, Слупськ, Білий Бір, 

Мсціце). 
42 Молчко Уляна Богданівна (народилася 6 березня 1965 року в м. Стрий Львівської обл.); у 1984 

році закінчила з відзнакою Дрогобицьке державне музичне училище; у 1989 році – Львівську 

державну консерваторію ім. М. Лисенка. На музично-педагогічному факультеті Дрогобицького 

педуніверситету – від січня 1992 року: викладач, старший викладач (1995), в червні 2003 року 

обрана на посаду доцента, у 2006 році – отримала вчене звання доцента. У 2010 році У. Молчко 
було обрано головою Асоціації піаністів-педагогів Стрийщини. Член журі Всеукраїнського 

конкурсу юних піаністів ім. Н. Нижанківського (2009, 2013, 2017), від 2007 року член НТШ. За 

видання «Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського» У. Молчко стала Лауреатом І 
ступеня ХІХ літературно-краєзнавчого конкурсу ім.  Мирона Утриска (Турка, 2015) та Лауреатом 

Літературно-мистецької премії Благодійного фонду Віктора Романюка (Стрий, 2015). 

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури України (2012). 
43 Фрайт Оксана Володимирівна (народилася 22 жовтня 1962 року в м. Дрогобичі Львівської обл.); 

в 1981 році закінчила з відзнакою Дрогобицьке державне музичне училище (клас фортепіано 

Е. Чехаровської), в 1986 році закінчила з відзнакою Львівську державну консерваторію ім.  М. 

 Лисенка за спеціальністю «Фортепіано» (клас проф. О.  Криштальського). Від 1990 року – 
пошукувач при відділі музикознавства ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України (нау ковий керівник 

– доктор мистецтвознавства, проф. М.  Загайкевич). На музично-педагогічному факультеті 

Дрогобицького педуніверситету – від серпня 1986 року: старший викладач (2001), доцент (2003). 
Від 2007 року член НТШ. 
44 Корчинський Юліан Олексійович (27.02.1921, с. Крушельниця, Сколівського р-ну, Львівської 

обл. – 12.01.1990, м. Дрогобич) – хоровий диригент, педагог, композитор, музично-громадський 

діяч, заслужений артист України, заслужений діяч мистецтв України (1969). Закінчив 
Дрогобицький учительський інститут (1947), Дрогобицьке державне музичне училище (1950, клас 

П. Гречаніченка), музично-педагогічний ф-т ДДПІ (1972, кл. Л. Коцана). У 1950 – 70 рр. – 

художній керівник Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина». Викладач (1970), 



338 

 
доцент (1973), професор (1989) кафедри методики музичного виховання, співів та хорового 

диригування ДДПІ ім. І. Франка, завідувач цієї ж кафедри (1972 – 1981). 
45 Стельмащук Степан Ількович (08.10.1925. с. Скородинці Чортківського р-ну Тернопільської обл. 

– 3.01.2010. м. Львів) – хоровий диригент, педагог, композитор, музично-громадський діяч. 

Закінчив Львівське ДМУ (1954, кл. А. Лобазова, А. Борисевича), ЛДК ім. М. Лисенка (1959, кл. В. 

Василевича, М. Антківа). 
Кер. хору юнаків та дівчат с.Скородинці Чортківського р-ну (1943), хору Магдебурзького Будинку 

офіцерів РА (1947 – 1949, жін. і мішаний), церковного мішаного хору в с.Скородинцях на 

Чортківщині (1949 – 1950), хору дівчат Львівського медичного училища (1951 – 1956); 
студентського хору Львівського ПІ (1955 – 1960). Викл. Львівського ПІ (1957 – 1960), ЛДМПУ 

ім. Ф. Колесси (1958 – 1961). Викл. (1960 – 1961), ст.викл. (1961 – 1964), доц. (1964 – 1969), 

ст.викл. (1969 – 1971), доц. (1971 – 1992) ДДПІ ім. І. Франка. Проф. (1992). 
46 Антонішак Зенон Петрович (26. 02. 1936, с.Стежниця Ліського повіту, Польща – 23.07.2001, 
м. Борислав, Львівської обл.) – хоровий диригент, педагог, композитор. Закінчив ДМУ 

ім. В. Барвінського (1960, кл. Т. Зикіної), ЛДК ім. М. Лисенка (1966, кл. доц. М. Антківа). 

Викладач кафедри музики і співів (1966), старший викладач кафедри методики музичного 
виховання, співів та хорового диригування (1970) ДДПІ ім. І. Франка. 
47 Сов’як Роман Петрович (09.06. 1939, с. Лішня, Львівської обл. – 11. 12. 2007, м. Дрогобич) – 

хоровий диригент, педагог, композитор, музично-громадський діяч, член НСКУ. Закінчив 

Дрогобицьке ДМУ (1953 – 1957), ЛДК ім. М. Лисенка (1957 – 1962, кл. проф. Є. Вахняка). Зав. 
музичною частиною Львівського ОМДТ ім. Я. Галана (тепер – ім. Ю. Дрогобича) (1966 – 68). 

Автор музики до театральних вистав. 

Викл. Львівського ДМПУ ім. Ф. Колесси (1959 – 1962), викл. Хмельницького ДМУ (1962 – 1964), 

викл. Дрогобицького ДМУ. Завідувач музичної частини і дириг. Львівського обл. музично-
драматичного театру (1965 – 1968). Викл. (1968), ст.викл (1982), доц. (1991), проф. (2003) каф. 

методики музичного виховання та диригування ДДПУ ім. І. Франка. 
48 Цигилик Олег Іванович (3.04.1939, с. Коропуж Городоцького р-ну Львівської обл.) – хоровий 

диригент, співак (баритон), педагог. Закінчив Львівське ДМУ (1960), ЛДК ім.  М. Лисенка (1967, 
кл. доц. М. Антківа, В. Синишина). Кер. хорових колективів Дрогобицького ДМУ (1967 – 1977). 

Викл. каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування ДДПІ ім. І. Франка 

(1983 – 1986). Засновник і кер. нар. хор. капели «Легенда» (1970 – 1978, 1984 – 1986). Кер. 
студентського хору ЛДК ім. М. Лисенка (1977 – 1979), нар. хор. капели Львівського 

політехнічного інституту (1978 – 1980), кер. хор. капели «Каменяр» ЛДУ ім. І. Франка (1979 – 

1983). Кер. чол. хор. капели «Сурма» ПК ім. Ю. Гагаріна (1978 – 1986). Кер. Державної заслуженої 

хор. капели України «Трембіта» (1986 – 1988). Кер. академічного хору викл. Львівського ДМПУ 

ім. Ф. Колесси (1988 – 1989). Засновник і кер нар.чол хору «Гомін» Львівського відділення НВМС 

(1988). З 2003р. «Гомін» – муніципальний колектив. Кер. чол. хору греко-католицької семінарії у 

м. Львові (2000). 

З.д.м.України (1990), доцент ЛДК ім. М. Лисенка (1993), професор (2009). 
49 Бурбан Михайло Іванович (22. 10. 1943, с. Липівці Перемишлянського р-ну Львівської обл. – 06. 

09. 2012, Дрогобич) – оркестрово-хоровий диригент, педагог, музично-громадський діяч. Закінчив 

ЛМПУ ім. Ф. Колесси (кл. В. Божка), ЛДК ім. М. Лисенка (1968, кл. проф. Є. Вахняка), 

аспірантуру ІМФЕ ім. М  Рильського (1984 – 85). К. мист. (1990), член ВМС, член НТШ 
ім. Т. Шевченка. Викл. ПУ (м. Новий Буг, 1963 – 1965), КОУ (м. Самбір, 1968 – 1971), зав. 

музичною частиною (диригент) Львівського ОМДТ ім. Я. Галана (тепер – ім. Ю. Дрогобича). 

Викл. (1971 – 1974), ст.викл. (1976), зав. каф. методики музичного виховання, співів і хорового 

диригування (1986 – 2001), доцент (1991), професор (2004) ДДПІ ім. І. Франка. Керівник 
навчальних хорів Новобузького ПУ та хору вчителів Новобузького р-ну Миколаївської обл. (1963 

– 65), Самбірського КОУ (1968 – 71), нар. хор. капели «Каменяр» ПК нафтовиків м. Борислава 

(1976 – 1996), мішаного хору викладачів музично-педагогічного ф-ту (1989 – 1991) та чол. 
камерного хору «Боян Дрогобицький» ДДПУ ім. І. Франка (1992 – 2000), нар. камерного хору 

«Воля» Трускавецького НД (1999 – 2001), нар. чол. хору «Прометей» ЛНУ ім. І. Франка (2003 – 

2010). Худ. кер., дириг. симф. камерного оркестру ДДПІ ім. І.Франка (1975 – 1995), симф. 
оркестру Дрогобицької ДМШ №1 (1980 – 1982), камерного оркестру Дрогобицького ДМУ ім. В. 

Барвінського (1982 – 1984), кер. оркестру Заслуженого ансамблю танцю «Галичина» (Львів, 1965 – 

1967). 
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50 Кулешко Ярослав Павлович (24. 08. 1940, с. Губинок, Польща) – хоровий диригент, педагог, 

аранжувальник, музично-громадський діяч. Закінчив Львівське КОУ (1959, кл. С. Прокоп’яка), 

ЛДК ім. М. Лисенка (1964, кл. О. Сотничук, Б. Завойського). Викл. (1964), ст.викл. (1969), доц. 
(1992) ДДПІ ім. І. Франка. Хормейстер мішаного загальноінститутського хору (1964 – 1965), кер. 

чол. хору Дрогобицького держлісгоспу (1965 – 1968), керівник народного вокально-

хореографічного ансамблю «Пролісок» ДДПІ ім. І. Франка (1968 – 1983). Упродовж цього періоду 
ансамбль провів понад 150 концертів, концертував у Польщі: мм. Жешув, Перемишль, Ярослав, 

Мелєц, Глогув, Віслок а також у країнах Прибалтики, у таких містах, як Вільнюс, Рига, Таллінн, 

Даугавпілс. 
51 Гірняк Марія Петрівна (22.02.1944, с. Новий Витків, Радехівського р-ну Львівської обл.) – 

хоровий диригент, педагог, з.п.к. України (2006). Закінчила ДДМУ ім. В. Барвінського (1967 кл 

викл. І. Байцар) музично-педагогічний ф-т ДДПІ ім. І. Франка (кл. доц. Я. Кулешка). Викл. каф. 

методики музичного виховання, співів і хорового диригування ДДПІ ім. І. Франка (1976 – 1987). 

Кер. хору хлопчиків СШ №2 м. Дрогобича (1960 – 1970), худ.кер. і дириг. нар. хор. капели 
«Освітянка» (з 1969), хору хормейстерського (1988 – 1990), фортепіанного та теоретичного 

відділень (з 1992) ДДМУ ім.  В.  Барвінського, камерного хору «Галичина» тресту 

«Дрогобичпромбуд» (1987 – 1992), кер. хору «Сяйво» церкви Преображення Господнього м. 
Дрогобича (з 2000). Дириг. зведеного хору Львівщини (1990). 
52 Дацюк Степан Якович (10. 11. 1946, с. Тристень Рожищенського району Волинської обл.) – 

хоровий диригент, педагог, співак (баритон), музично-громадський діяч. Закінчив ЛДМПУ ім. Ф. 

Колесси (1971), музично-педагогічний ф-т ДДПІ ім. І. Франка (1975, кл. доц. Я. Кулешка).  
Викладач (1975), старший викладач (1983), доцент (1991), професор (2003) кафедри методики 

музичного виховання і диригування, декан музично-педагогічного ф-ту. (з 1987). Кер. нар. хору 

«Промінь» Дрогобицького долотного заводу (1975 – 1987), хору працівників Дрогобицького 

Лісгоспзагу (1974 – 1976), з 1992 р. – диригент чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький», 
з 1979 р. – хормейстер, а з 1980 р. – художній керівник і диригент народної хорової капели 

«Гаудеамус» ДДПУ ім. І. Франка. Заслужений працівник культури України (1999). Нагороджений 

нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» (1998), «Василь Сухомлинський» 
(2006), почесною грамотою МОН України (2000), дипломом комітету Верховної Ради України з 

питань культури і духовності (2006), почесною відзнакою НУ ім. М. П. Драгоманова Золота 

медаль «Михайло Петрович Драгоманов 1841 – 1895 рр.» (2010).  
53 Салій Степан Ілліч (03. 03. 1949, с. Кам’яне Жидачівського р-ну Львівської обл.) – хоровий 

диригент, педагог, співак (тенор).  Закінчив ДДМУ ім. В. Барвінського (1972, кл. Т. Туркул), ЛДК 

ім. М. Лисенка (1977, кл. доц. І. Небожинського), аспірантуру при КДПІ ім. М. Горького (1990, 

тепер НПУ ім.  М.  Драгоманова) [115, с. 30]. Художній керівник і диригент народної чоловічої 

хорової капели «Сурма» Львівського ПК ім. Ю. Гагаріна (1972 – 1974), капели бандуристів 
Львівського ДМІ (1975 – 1977,), хормейстер (згодом головний хормейстер) Львівської опери. 

Засновник і кер. хору ПК «Калійник» (м. Стебник, 1978). В різні роки – кер. колективів в містах 

Борислав (хор медичних працівників, хор і ВІА фабрики нетканних матеріалів, нар. хор. капела 
«Каменяр»), Дрогобич (хор. капела міського будинку вчителя, нар. хор долотного заводу 

«Промінь»). Викл. (1977), ст.викл. (1990), доц. (1993), проф. (2008) каф. методики музичного 

виховання і диригування ДДПУ ім. І. Франка. Кандидат педагогічних наук (1991), д-р філософії 
(2006). Відмінник освіти України (1995). Керівник хорової капели «Гаудеамус» (1979 – 1981), 

народного вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок» (1993 – 1996) ДДПІ ім.  І.  Франка. З 

ансамблем «Пролісок» став лауреатом Всеукраїнських та міжнародних фестивалів-конкурсів 

«Лесина пісня» (Луцьк, 1994, 1995, 1996).  
54 Бермес Ірина Лаврентіївна (20.06.1955, с. Лішня Дрогобицького р-ну, Львівської обл.) – хоровий 

диригент, педагог, музикознавець. Закінчила музично-педагогічний ф-т ДДПІ ім. І. Франка (1976, 

кл. диригування В. Орлюк), ЛДК ім. М. В. Лисенка (1987, кл. доц. О. Сотничук). Захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Хорове життя Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в 

контексті духовного розвитку Галичини» в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (2006, наук. 

кер. д-р мист., проф. Л. Кияновська). У 2014 році захистила докторську дисертацію «Український 
хоровий рух у контексті соціокультурних процесів ХІХ – початку ХХІ сторіччя». Викл. (1977), ст. 

викл. (1994), доц. (1999), проф. (2007) каф. методики музичного виховання і хорового диригування 

ДДПУ ім.  І.  Франка. 
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55 Гушоватий Петро Васильович (01.09.1957, с. Шупарка Борщівського р - ну Тернопільської обл.) 

– хоровий диригент, педагог, співак (тенор), музично-громадський діяч. Закінчив музичне 

відділення Чортківського ПУ (1976), музично-педагогічний ф-т ДДПІ ім. І. Франка (1980, кл. 
проф. К. Сятецького), аспірантуру при ПНУ ім .В. Стефаника (2000). З.п.к.України (1999). 

Ініціатор відновлення, худ.кер. та дириг. чол. хору «Боян Дрогобицький» (з 2000). Викл. (1981), 

ст.викл. (1983), доцент (2001), зав. каф. методики музичного виховання і диригування (2001 – 
2011) ДДПУ ім. І. Франка. Водночас кер. нар .хору «Карпати» (з 1983) Дрогобицького 

нафтопереробного заводу (тепер – АТ НПК «Галичина»), худ.кер. нар. вокально-хореографічного 

ансамблю «Пролісок» (1983 – 1993), дириг. нар.хор. капели «Бескид» (1989 – 1990). Автор низки 
навчальних програм із курсів «Хоровий клас та практикум роботи з хором», «Методика музичного 

виховання», «Педагогічна практика» для студентів різних ОКР: «Бакалавр», «Спеціаліст», 

«Магістр». 
56 Петро Гушоватий є автором статей: «Вокальна музика періоду Визвольних змагань українського 

народу (1917–1920) − важливий засіб національного виховання учнів сучасної школи», «Юліан 
Корчинський – фольклорист і композитор», «Деякі аспекти підготовки вчителя музики в 

педагогічній спадщині західноукраїнських композиторів першої половини ХХ століття», «Роль 

музично-просвітницького товариства «Боян Дрогобицький» у національному вихованні учнів та 
молоді на сучасному етапі», «Ярослав Ярославенко (Вінцковський) – композитор, громадський 

діяч» та ін.)) Щодо останніх, то Гушоватим проводиться активна робота щодо упорядкування та 

видання їхнього концертного репертуару (Редактор-упорядник репертуарних збірників, таких як: 
«Краю-розмаю» (1997), «Народний хор «Карпати» (1998); нотних збірок: «З. Антонішак. 

Смерекове розлуння» (2004.), «Співає чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький» (2005), 

«Вибрані хорові твори С. Стельмащука» (2006), «Твори для чоловічого хору. С. Стельмащук» 

(2005), «Стрілецькі пісні в обробці Є. Козака» (2007), «Любомир Яким. Дзвіночок кличе» (2007), 
«С. Стельмащук. Ансамблі та пісні» (2010), «Ю. Корчинський. Школярі ідуть» (2011) та ін.).  
57 Гастролював у Києві, Львові, Івано-Франківську, Рівному, Мукачеві, Чорткові, Самборі та також 

за межами України – у Ризі, Кулдизі (Латвія), Кошицях, Банській Бистриці (Словаччина), Метці, 

Бельфорі, Страсбурзі (Франція), Перемишлі, Білостоку, Жешуві, Кельце, Гіжицько, Познані, 
Любліні (Польща), у Відні, Шпіталь над Драу (Австрія), Барселоні, Лорет де Мар (Іспанія). Хорова 

капела «Gaudeamus» є лауреатом конкурсів, присвячених 125-річчю від дня заснування товариства 

«Просвіта» (Львів, 1993), 100-річчю від дня народження Северина Сапруна (Дрогобич, 1997, 
2000), 190-річчю від дня народження Михайла Вербицького (Львів, 2005), ХІІ та ХІІІ музичних 

фестивалів університетів світу «FIMU» (Франція, м. Бельфор, 1998, 2000, 2012), творчого звіту 

Львівщини у Національному палаці «Україна» (Київ, 2001), одержав першу премію на VІІ та VІІІ 

міжнародних конкурсах студентських хорів «Академічна Банська Бистриця» (Словаччина, 1997, 
1999), на міжнародному конкурсі «AD GLORIAM DEI» в м. Пінчув (Польща, 2002) та конкурсі 

духовної музики в м. Хайнувка (Польща, 2003), Grand prix на І-му Міжнародному конкурсі 

молодіжних хорів у м. Жешув (Польща, 2004), учасник ІV Осінніх концертів Церковної музики в 
м. Гізичко (Польща, 2004), учасник Міжнародного хорового фестивалю «Advent – 2004» м. Відень 

(Австрія, 2004), 42-го міжнародного хорового конкурсу у м. Шпіталь над Драу, (Австрія, 2005) та 

Міжнародного хорового фестивалю у м. Барселона (Іспанія, 2007). Завоював І-е місце на 35-ому 
Міжнародному музичному фестивалі «Молодь і музика у Відні» (Відень, 2006), отримав нагороду 

за найкраще виконання довільної програми Міжнародного хорового конкурсу Франца Шуберта 

(Відень, 2006), завоював 1-е місце на Всеукраїнському конкурсі вокально-хорового мистецтва, 

присвяченого 175-річчю Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова 
(Київ, 2010), нагороджений дипломом ІІ ступеня ІІ Всеукраїнського фестивалю конкурсу хорового 

мистецтва присвяченого 20-ти річчю Незалежності України (Київ, 2011), учасник концерту-

реквієму, присвяченого 24-й річниці аварії на ЧАЕС (Київ, 2010), концерту-лекції о. Михайло 
Вербицький у музичній спадщині (Київ, 2010). 
58 Всесвітніх фестин бойківського краю м. Турка (Україна, 1996); Міжнародного фестивалю 

«Лесина пісня» м. Луцьк (Україна 1996, 1998); Всеукраїнського звіту творчої молоді м. Київ 

(Україна); Міжнародного студентського фестивалю м. Жешув (Польща, 1996); Міжнародного 
фестивалю «Лемківська ватра» м. Жешув, с. Михалів (Польща, 1998, 1999); Міжнародного 

фестивалю «Гармонія – 99», м. Лімбург (Німеччина, 1999); Міжнародного регіонального 

фестивалю української культури «Над Ославою – 2002» м. Мокре (Польща, 2002); Міжнародного 

фестивалю «Festi Majorka – 2005» м. Фігейра да Фош, (Португалія, 2005); Міжнародного 
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фестивалю «Fetes de Vivne» м. Діжон (Франція, 2005); Міжнародного грант-проекту 

«Танцювальним хороводом зносимо кордони» м. Жешув – Дрогобич – Труйчице (Польща – 
Україна, 2005, 2006), «Заспіваймо, затанцюймо та з’єднаймо руки» м. Труйчице – Перемишль – 

Дрогобич (Україна – Польща, 2006, 2007); Міжнародного фестивалю «Serata Antika» м. Петіна 

(Італія, 2006), володар І-го Всеукраїнського конкурсу дитячої, юнацької і молодіжної творчості 
«Кришталевий Трускавець» м. Трускавець (Україна, 2006 – Grand-prix). З 06. 09. 2009 по 14. 10. 

2009 року колектив здійснив 11 концертних виступів, з них: 7 концертних виступів (з 29. 09. по 05. 

10. 2009 року) в Одеській обл. (мм. Любашівка, Ізмаїл, Татарбунари, Кілія, Шевченкове, Рені, 

Одеса); та 4 – у м. Дрогобичі; 28. 04. 2010 – 17. 10. 2010 року – 6 концертних виступів, з них: 4 
містами України, а саме: мм. Дрогобич, Самбір, с.  Вовче Турківського р-ну та 2 виступи 07. 06. 

2010 року на фестивалі «XVI-та ніч на Івана Купала», с.Круклянки (Польща); протягом 2011 року 

– 7 концертних виступів в межах України (мм. Дрогобич, Стрий) та 2 – за кордоном: 14. 08. 2011 
року – Фестиваль «Битівська ватра» (2 виступ), м. Битів (Польща); 14. 04. 2011 року «Пролісок» 

виступив з великою концертною програмою з нагоди 45-ти річчя художнього колективу. У 2012 

році – участь у Пасхальних святах в м. Дрогобич (19. 04. 2012 року в Центрі Душпастирства 
молоді СДЄ УГКЦ та 25. 04. 2012 року в НД ім. Івана Франка). У липні 2012 року «Пролісок» взяв 

участь у ХІІ-Міжнародному фольклорному фестивалі в м. Видміни (Республіка Польща). На 

мистецькому рахунку «Проліска» понад 150 творів. Серед них вокально-хореографічні композиції, 

українські народні пісні, танці, сольні та оркестрові твори, в основі яких лежить фольклор 
Бойківшини, Гуцульщини, Лемківщини та інших регіонів України. 
59 Акмеологія (від давньо-грецького «акме» - вершина, розквіт, вищий ступінь розвитку) є 

міждисциплінарною наукою про закономірності та фактори досягнень вершин професіоналізму, 
творчого довголіття. 
60 Кияновська Любов Олександрівна (02. 02. 1955, м. Львів) – педагог, музикознавець, д-р мист., 

член НСКУ. Закінчила ЛДК ім.  М.  Лисенка (1979), аспірантуру при КДК ім. П. Чайковського 

(1983). Викл. каф. теорії, історії, гри на музінструментах ДДПІ ім. І. Франка (1979 – 1987), 
завідувач тією ж кафедрою (1987), доцент (1987 – 1991) кафедри історії музики ЛДК ім. М. 

Лисенка, з 1991 р. до даного часу – завідуюча цією кафедрою, професор (1994), професор кафедри 

методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім. І. Франка (2004 – 2010), Лауреат премії 

ім. М. Лисенка (2006). З.д.м. України (2009), «Zasłużony dla Kultury Polskiej» (2009), Дійсний член 
НТ ім. Т. Шевченка, член правління Львівської організації НСКУ. Заступник голови правління 

Моцартівського т-ва у Львові.  
61 Медведик Юрій Євгенійович (1 січня 1963 року в м. Броди Львівської обл. – 23 грудня 2020 

року, Дрогобич), доктор мистецтвознавства, професор. У 1982 році закінчив Дрогобицьке 
державне музичне училище, у в 1987 – Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка, 

протягом 1990 – 1993 рр. – аспірант Київської національної музичної академії ім. П. Чайковського, 

кандидат мистецтвознавства – тема дисертації «Богогласник» у контексті української 
духовнопісенної традиції XVII – XVIII ст. (до проблем музичного джерелознавства) (1994), доцент 

(1996). Від листопада 1996-го до квітня 2000-го – докторант при Національній музичній академії 

України ім. П. Чайковського. На музично-педагогічному факультеті – від жовтня 1987 року, з 

1994-го – старший викладач, з 1996-го – доцент, а з грудня 2001-го до серпня 2006 року – 
завідувач кафедри музикознавства та фортепіано, з 2006-го – на посаді професора. У 2009 році 

захистив докторську дисертацію на тему: «Українська духовно-пісенна творчість ХVІІ – ХVІІІ ст.: 

джерела, текстологія та жанрова стилістика», від 2012 – професор. Від 2011 року завідувач 
кафедри музикознавства Львівського національного університету ім. І. Франка (як сумісник, від 

01.09.2013 р. – на постійному місці праці). Від жовтня 2003 до травня 2004 року перебував на 

науковій стипендії Katholischer Akademischer Auslander-Dienst (KAAD – Stipendiums). Наукову 
працю вів у Інституті славістики Баварського університету (м. Вюрцбург) під керівництвом 

професорів Крістіана Ганніка (Вюрцбург) та Ганса Роте (Бонн). Стипендіат: Кабінету міністрів 

України (1995 – 1997), Deutsche Forschungsgemein schaft (Universität Bonn, 2007); Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (Universität Bonn, 2011); Heinrich Hertz-Stiftung (Universität Köln, 
Bonn, 2013 – 2014), Міжнародного німецько-українсько-бельгійсько-словацького дослідницького 

проекту «Spiritual songs as collector’sistems» (Бонн – Львів – Ґент – Братислава; 2015 – 2019) – 

співголова Проекту. 
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Ю. Медведик у 2003 – 2016 рр. співпрацює з МОН України як експерт і член Наукової ради МОН 

України, голова і член Акредитаційної комісії МОН України. Нагороджений Почесною грамотою 
Міністерства освіти та науки України (2013). 
62 народився 11 листопада 1895 року у Ракобутах (Львівщина); у 1906 – навчався у Вищому музичному 

інституті ім. М. Лисенка у Львові клас теорії С. Людкевича), а 1913 року закінчив там Академічну 
гімназію. Згодом приватно брав уроки гармонії у В. Барвінсьгого (Львів, 1922) і композиції – у 

Ф. Якименка (Прага, 1926); у 1928 році здобув докторат в Українському вільному університеті 

(Прага). У той же час студіював у Чеській державній Консерваторії (клас композиції К.-Б. Їрака) і 

закінчив Школу майстрів 1929 року у тій же консерваторії (клас композиції Й. Сука). Тривалий 
час 3, Лисько працював на педагогічній ниві; був викладачем теоретичних предметів у класах 

композиції та фортепіано в таких закладах, як Український педагогічний інститут ім. Драгоманова 

у Празі (1925 – 1929), Харківська консерваторія (1930 – 1931), Вищий музичний інститут 
ім. М. Лисенка (Стрий – Дрогобич, 1931 – 1939), Львівська консерваторія (1939 – 1944). У 30-х 

роках 3. Лисько був заступником голови Музикологічної комісії Наукового товариства ім.  Т. 

 Шевченка, а після переїзду до Америки – дійсним членом Української вільної академії наук та 
голова Музикологічної секції УВАН. Він був також засновником та директором Музичної школи 

у Міттенвальді (Баварія, 1946 – 1950) та директором, а опісля президентом Українського 

музичного інституту Америки, професором класу фортепіано і теорії (1961 – 1969). 
63 Лисько З. Фортепіанні мініатюри на українські народні теми / [ред. В. Витвицький]. Краків – 
Львів, 1944, 7 с. 
64 Фіала Юрій (31 березня 1922 року, Київ – 6 січня 2017 року, Монреаль). З 1949 року проживав у 

Канаді (Монреаль). Музичну освіту здобував у Київській державній консерваторії у Л. Ревуцького, 
Б. Лятошинського. У 1942 – 45-х роках навчався у Вищій музичній консерваторії в Брюсселі. Був 

членом місцевого «Семінару Мистців», неодноразовий гість-дириґент Бельгійського 

Національного Симфонічного Оркестру, Брюссельського Квінтету Духових Інструментів, учасник 
Всесвітнього Весняного Фестивалю Музики в Брюсселі (1948). Юрій Фіала – автор багатьох 

оркестрових, камерно-інструментальних та вокально-хорових творів. У його творчому доробку: 

три симфонії, зокрема, «Українська» (1973), симфонієта, кілька одночастинних оркестрових 

творів, а саме «Бурлеск-увертюра» (1972), «Сюїта Курилик» (1982), «Канадське кредо» для хору з 
оркестром (1966), три фортепіанних концерти, два струнних квартети, кілька тріо для різних 

складів, сім фортепіанних сонат, кілька циклів романсів тощо. 
65 Фіала Ю. Маленька українська сюїта для маленьких. Мюнхен, 1948. 7 с. 
66 горизонталь – мелодична лінія, завершеність фраз; вертикаль – гармонічне поєднання усіх 

голосів. 
67 Прісовський Василь Арефійович (псевдонім А. Овенберг від назви маєтку Гребнево у 

зворотному порядку) (1861–1917). 
68 Ідзіковський Леон Вікентійович (1827–1865) в 1859 році заснував у Києві нотну фірму. Після 

смерті Ідзіковського фірмою керувала його дружина, з 1897 – син. Фірмою було видано велику 

кількість творів українських композиторів, зокрема Миколи Лисенка (понад 350), Кирила 
Стеценка та інших. 
69 Ластовецький Микола Адамович (народився 14 серпня 1947 року в м. Дунаївка Хмельницької 

обл.) – композитор, музикознавець, педагог. Член Спілки театральних діячів України (1988), 

Національної спілки композиторів України (1996), голова Науково-культурологічного товариства 
ім.  В. Барвінського (1998 – 2015), від 2007 року член НТШ. Навчався в Хмельницькому 

технологічному та Львівському політехнічному інститутах. Закінчив теоретичний відділ 

Хмельницького музичного училища (1967 – 1970, клас В. Цибульника, В. Струка, Н. Рязанської), 

Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка (1971 – 1976, клас композиції Р. Сімовича), де 
навчався в С. Людкевича, А. Кос-Анатольського, О. Теплицького, В. Флиса, Я. Якубяка, 

Е. Кобулея. Викладач музично-теоретичних дисциплін (1976), голова циклової комісії відділу 

теорії музики (1979), директор (1984 – 2015) Дрогобицького державного музичного училища 
ім. В. Барвінського, художній керівник та дириґент камерного оркестру «Кредо» (1996-2000). 

Водночас – викладач (1977), доцент (2000) Дрогобицького педагогічного інституту (тепер – 

педагогічний університет) ім. Івана Франка. Нагороди: Заслужений діяч мистецтв України (1996), 
Почесна відзнака Міністра культури і мистецтв України «За досягнення у розвитку культури і 

мистецтв» (2002), Медаль «Незалежність України» в номінації ІХ Міжнародного Академічного 
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Рейтингу «Золота фортуна» (2003), Лауреат Міжнародної премії ім. С. Гулака-Артемовського 

(2014). 
Композитор написав музику до понад 20 театральних вистав (п’єс, музичних, драм, історичних 

музичних драм, музичних комедій, музичних казок, водевілів та мюзиклів) за п’єсами 

В. Шекспіра, І. Котляревського, М. Коцюбинського, М. Кропивницького, Г. Квітки-Основ’яненка, 
І. Карпенка-Карого, І. Франка, Р. Іваничука, В. Сичевського, Ю. Коженьовського, Л. Крупи, 

В. Канівця, Я.  Стельмаха, М. Петренка, Л. Гридової, О. Олійника та Б. Мельничука, А. Шияна, за 

романом «Мальви» («Яничари») Р. Іваничука та ін.; 

симфонічні твори: «Sinfonia rustica», симфонієта «Пам’яті героїв Крут», симфонічні поеми 
«Галичина», «Львів» увертюра «Бойківська», «Memento», «Варіації», «Лірична поема», 

симфонічний прелюд «Пісня про Кармелюка», «Три п’єси», «Елегія пам’яті В. Барвінського»; 

вокально-симфонічні твори: кантати «Повернення Дрогобича» (на вірші Р. Пастуха, 
Ф. Малицького, М. Ластовецького), «Псалми Давида» (на канонічні біблійні тексти) та «Заспів» 

(на слова В. Чумака), вокально-симфонічна сюїта «Верховинці»; «Ти переможеш, рідна Україно» 

(на слова М. Сондей) для хору та симф. оркестру; 
вокально-інструментальні твори: кантата «Пісня про Чорновола» (на слова М. Шалати) для 

солістів, жіночого хору та капели бандуристів; «Лелеки» (на слова Т. Кисилевич) для солістів та 

ансамблю бандуристів; 

камерно-інструментальні твори: «Adagio», «Сюїта» та «Гаївки» для струнного оркестру; 
інструментальні ансамблі: Сюїта «Дрогобицькі сурми» для 4 труб, Квартет для 4 тромбонів, 

«Скерцо» для фагота та фортепіано, «Allegro», Соната «Романтична» для скрипки та фортепіано, 

«Поліська легенда» для кларнета та фортепіано, Квартет, «Дві п’єси» для струнного квартету; 
«Два інтермецо» для флейти та фортепіано; «Експромт», «Andantino» для валторни та фортепіано; 

камерно-вокальні твори (для голосу та фортепіано) – солоспіви на слова Л. Українки, Я. Купали, 

В. Самійленка, П. Грабовського, П. Тичини, О. Олеся, В. Симоненка, В. Чумака; 
фортепіанна музика: 2 сонати, Варіації ля мінор, Варіації соль мінор, Тема з варіаціями, П’ять 

прелюдій, Три прелюдії, «Дума для фортепіано», «Настрої» (10 мініатюр для фортепіано), Три 

п’єси, цикл «Дитячі п’єси для фортепіано» (понад 60 п’єс); «Поклоніння Дажбогу – Сонцю» – 

концертна фантазія для фортепіано; «Раціональні ескізи» (дванадцять п’єс в додекафонній 
техніці); 

хорова музика – для мішаного хору а сарреllа: «Отче наш», «Святий Боже», «Богородиця», 

«Христос Воскрес!», «Вчені казки» та «Піч» (на слова Ф. Кривіна), триптих «Поетика» (на слова 
М. Рильського), «Від Карпат» (на слова А. Малишка), «Чотири твори» (на слова П. Перебийноса);  

для жіночого хору а сарреllа: «Нічка тиха і темна була» (на слова Л. Українки), «На сіре тло 

проміння впало» (на слова П. Маха); Дванадцять хорів на слова Л. Українки; «Мелодії смутку і 

надій» (на слова Л. Українки) – цикл п’єс на один мотив; для чоловічого хору а сарреllа: «Чим 
пісня жива», «Зелений явір», «Гримить!», «Наша ціль – людське щастя і воля» (на слова І. 

Франка); «Три твори» (на слова В. Романюка); для мішаного хору у супроводі фортепіано: «Моя 

дорога Україно!» (на слова М. Богаченка); пісні на вірші М. Хоросницької, Б. Стельмаха, М. 
Белея; обробки народних пісень: «Три лемківські пісні», «Жниварські пісні» (34 обр.) для 

жіночого хору а сарреllа; обробки народних пісень із записів І. Франка та ін.; редагування й 

аранжування для різних інструментальних складів творів Дж. Перголезі, В.  Моцарта, Д. 
Бортнянського, М. Глінки, М. Лисенка, Д. Січинського, О.  Нижанківського, А. Кос-

Анатольського, М. Скорика, регтаймів американських композиторів. 
70 Решетар Юрій Данилович (1961 р. н.), випускник 1987 р., клас фортепіано О.Сятецької – 

джазовий піаніст, композитор, педагог, аранжувальник. Викладач фортепіано Бердичівського 

педагогічного училища (1987–1995). Артист-піаніст джазових клубів США  (1997–1999), 

київського готелю «Прем’єр-Палас» (2001–2011). Як композитор співпрацює з народними 

артистами В. Шпортьком, О. Василенком, заслуженими артистами М. Одольською, О. Пекун, 

акторкою Н. Сумською, оперними співаками Л. Забаштою, М. Святота ін. Як піаніст-клавішник 

співпрацює з Т. Петриненком, О. Пономаревим, В. Павліком, гуртом «Van-Gog» та іншими 
відомими артистами української естради. 
71 Сторонський Василь Миронович (1949 р.н.), випускник 1976 р. (клас баяна М. Сеньо, вокалу 

М. Шуневича, П. Турянського) – педагог, композитор, поет. Керівник вокально-інструментальних 
ансамблів «Гренада» (1978–1991), «Молоді галичани» (1991–2003) Дрогобицького Будинку 

дитячої та юнацької творчості, з якими – неодноразовий лауреат міських та обласних конкурсів. 
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Звукоопеератор Львівського обласного академічного музично-драматичного театру 

ім. Ю. Дрогобича (2004–2011). 
72 Тимофіїв Михайло Миколайович (1944 р. н.), випускник 1971 р. (клас В. Якуб’яка, Я. Сорокера, 

З. Антонішака, О. Яцківа, Р. Сов’яка) – скрипаль, виконавець-віртуоз на етно-духових 

інструментах, диригент, педагог, майстер-конструктор і колекціонер музичних інструментів, 

фольклорист. Викладач-методист. Заслужений майстер народного мистецтва України. Лауреат І-ї 
премії республіканського конкурсу (Київ, 1967), учасник міжнародного фестивалю фольклорних 

колективів країн басейнів Чорного і Середземних морів «Золоте руно» (Сочі, 1991). В Дрогобичі 

протягом 1967–1973 рр.: учасник та соліст-сопілкар  вокально-хореографічного ансамблю 
«Пролісок», камерного оркестру (кер. Я. Сорокер), ансамблю баяністів «Гармоніка» (кер. 

Е. Мантулєв), оркестру Дрогобицького музичного училища та ін. Засновник оркестру народних 

інструментів ЗОШ №1 (1967), ансамблю сопілкарів Будинку вчителя (1970), з яким – лауреат 2-ї 

премії республіканського конкурсу троїстих музик (1970) і який згодом виріс у перший у місті 
оркестр українських народних інструментів «Заграва». Концертував соло у супроводі С. Процика 

(баян) Дрогобиччиною. Концертмейстер кафедри теорії, історії музики та гри на музичних 

інструментах ДДПІ ім. І.Франка (1971–1973). Викладач, керівник оркестру українських народних 
інструментів (з 1973), голова методичного об’єднання викладачів струнно-оркестрової секції, 

згодом голова методичного об’єднання викладачів музично-теоретичних дисциплвн 

Коломийського педагогічного училища ім. М. Підгірянки (нині – педколедж Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника), Коломийського педагогічного інституту (з 1998) та 
Івано-Франківського інституту післядипломної освіти. Керівник оркестру українських народних 

інструментів «Гуцулія» Коломийського БК (1978–1984), з яким гастролював в Україні, Румунії, 

Польщі. Автор книги «Композитор Василь Якуб’як. До 100-річчя від дня народження» (Чернівці, 
2014), оригінальних оркестрових і вокальних (на власні тексти) творів, композицій для етно-

духових інструментів, музики до вистав Коломийського драмтеатру ім. Г. Хоткевича, пісень у 

супроводі бандури, обробок народних пісень для оркестру народних інструментів та ін. Виготовив 
понад 800 етно-духових інструментів, які звучать в Україні та зарубіжжі (Польща, Чехія, Білорусь, 

США, Канада та ін.). 
73 Кобільник Лілія Іонівна (03.03.1952, м. Стрий, Львівської обл.) – хоровий диригент, педагог, 

композитор-бард. Закінчила ДМУ (1975, кл. Н. Ліщенко, Н. Фінкіної), ДДПІ ім. І. Франка (1983, 

кл. доц. Ю. Корчинського), ЛДК ім. М. Лисенка (1991, кл. ст. викл. Б. Завойського). Кер. хору 

хлопчиків, хору старшокласників СШ №2, хору старшокласників СШ №4 м. Дрогобича, хору 

«Прикарпаття», ВАТ «Галол» м. Дрогобич та Народного хору «Воля» м. Трускавця. Вчитель 

музики в загальноосвітніх щколах м. Дрогобича, викл. ДДПІ ім. І. Франка (1988), ст. викл. (1998), 

доц. (2003). Соліст-виконавець власних творів. Звертається до високої поезії Л. Українки, М. 

Шашкевича, О. Олеся, В. Симоненка, Б. І. Антонича, Л. Костенко, М. Матіос, В. Стуса, І. Сеник, 

В. Слапчука, М. Івасюка, поетів «Української хати», «Молодої музи», а також Л. Лазурко, М. 

Шалати, М. Петрика, С. Реп’яка, В. Миронюка, З. Філіпчука, Г. Канич, В. Лещук, Я. Середницької, 

І. Даньків, К. Луценко, Н. Криничанки та ін. Учасник І-го фестивалю української пісні «Червона 
рута» (1989, м. Чернівці); фестивалю авторської пісні та співаної поезії (1991, м. Луцьк), 

дипломант ІV Всеукраїнського фестивалю авторської та співаної поезії (1992, м. Луцьк), лауреат 

ІV Міжнародного фестивалю-конкурсу української пісні «Золоті трембіти» (1992, м. Трускавець, 
3-я премія). 
74 Турянський Петро Іванович – доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу 

Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім.  І. 

 Франка, випускник Львівської Національної Музичної Академії ім. М. Лисенка, ліричний тенор.  
75 Сторонська Наталія Зенонівна – провідний концертмейстер кафедри народних музичних 
інструментів та вокалу Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім.  І. Франка, випускниця Львівської Національної Музичної Академії ім. 

М. Лисенка, піаністка.  
76 Найвідомішим твором, в якому трикутнику доручена досить самостійна партія, вважається 

Перший концерт для фортепіано з оркестром Ф. Ліста, написаний у 1849 р. У цьому творі, окрім 

фонових ритмічних функцій, трикутник виконує окрему партію, відкриваючи третю частину 
концерту – Allegretto vivace. Довівши своє право на самостійний розвиток, трикутник з гідністю 

зайняв місце серед класичних музичних інструментів.  



345 

 
77 Стахнів Роман Володимирович (22. 03. 1992) – акордеоніст, автор-виконавець, диригент, 

композитор, поет, пісняр, мистецький діяч. Закінчив ДМК ім. В. Барвінського (клас Ю. Чумака) та 
ІММ ДДМУ ім. І. Франка (клас акордеону А. Душного), факультативно консультувався по класу 

композиції у заслуженого діяча мистецтв України М. Ластовецького. Автор творів для акордеона-

соло, ансамблів та оркестрів, хорових творів, обробок, аранжувань, збірок поезії, прози, естрадних 
пісень, музичних кліпів. Є лауреатом численних конкурсів та фестивалів у сольному та 

колективному музикуванні в Україні, Сербії, Латвії, Росії, володар Гран-Прі Всеукраїнського 

конкурсу музичного мистецтва «Київський колорит» у номінації «Автор-виконавець». Артист 

оркестру Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина», сьогодні – викладач 
кафедри народних музичних інструментів та вокалу й керівник Народного оркестру народних 

інструментів ІММ ДДПУ ім. І. Франка. 
78 у складі флейти, кларнет І-ІІ, скрипка І-ІІ-ІІІ, цимбали, акордеон І-ІІ, ударні, к/б. 
79 Барнич Ярослав (30. 09. 1896, с. Балинці побл. Коломиї, нині Снятинського району Івано-

Франківської області – 01. 06. 1967, м. Клівленд, шт.. Огайо, США) – відомий український 

композитор, диригент, педагог, скрипаль та музично-громадський діяч.  
80 Барвінський В. Твори для фортепіано / Упор. С. Павлишин. – К.: Музична Україна, 1988. – 

С. 154 – 158. 
81 Придаткевич Р. Нововидані опрацювання українських народних пісень для мішаного хору 

М. Гайворонського: / Роман Придаткевич // Свобода, 1934, 31 липня. 
82 Романс – з іспанської – romance, англійської – romance, португальської – romance, французької – 

 romance, італійської – romanza, німецької – Romanze). 
83 Максимов Сергій Вікторович (09.01.1956, Еманжелінськ, Челябінської об..) –  заслужений артист 

естрадного мистецтва України, викладач-методист Дрогобицького музичного коледжу ім. В. 

Барвінського. 
84 Хермоса Горка – іспанський баяніст, композитор, професор акордеона Музичної консерваторії 
«Jesús de Monasterio» іспанського м. Сантадер, член журі «Perpetuum mobile 2018» та учасник 

концерту 29 квітня 2018 р. 
85 Під час виступу відбулася світова прем’єра масштабної та надзвичайно колоритної, історичної 

дев’ятичастинної сюїти Андрія Сташевського «Давньокиївські фрески», яка дала можливість 
слухачам віртуально стати учасником народних торжеств та інших подій часів Київської Русі. 

Музиканти відзначилися ідеальним ансамблем, віртуозним  володінням традиційними баянами та 

виготовленими спеціально на замовлення квартету унікальними баяном-баритоном і баяном-
контрабасом, збалансованою звуковою грою із «матовими» piano і повнозвучними кульмінаціями. 

День прем’єр «на біс» завершив «Чардаш» в обробці М. Різоля. 
86 Присутні в залі мали змогу почути оркестри народних інструментів Дніпровської ДМШ №12 

(худ. кер. Жила Є. М.), школи музики і мистецтв м. Улброка, Латвія (худ. кер. Рієкста А. Х.), 

оркестр акордеоністів-баяністів Івано-Франківського МУ ім. Д. Січинського (худ. кер. 
Квятковський С. В.). Серед солістів виступали Р. Пунейко, П. Гільченко (ЛНМА ім. М. Лисенка, 

кл. Олексіва Я. В.), В. Кашута (Харківський НУМ ім. І. Котляревського, кл. Стрільця А. М.), 

П. Скребец (Брестський МК ім. Г Ширми, Білорусь, кл. Захарчука А. М.), М. Топчій (Запорізька 
ДМШ №6, кл. Передрія С. М.), Й. Возбутас соло та у складі дуету з О. Лукаускайте (Гімназія 

мистецтв ім. С. Сондецкіса, Шяуляй, Литва, кл. Маркявічене М.). В дуетах звучали В. Шебела, 

С. Козлов (Білоруська державна академія музики, кл. Скачко Л. В.), А. Іщенко, М. Синягівський 
(Полтавська МАМ ім. Р. Кириченко, кл. Крятенка В. О.). 
87 Ця подія відзначилася гучним резонансом у мистецьких колах, схвальними відгуками та 

побажаннями оргкомітету, у склад якого входили Голова, ректор ДДПУ ім. І. Франка Н. Скотна, 

заступники Ю. Вовк, С. Дацюк, директор А. Душний, художній керівник Б. Пиц, Ю. Чумак, 

М. Гнатенко, В. Шафета, А. Боженський, Ю. Дякунчак та ін.  
88 «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть» // Народно-

інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів VІ міжнародної 
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