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Баянно-акордеонне мистецтво України в реаліях сьогодення має 

сформовану школу та визнання у сфері академічного інструменталізму. Цей 

важливий крок зумовлений уніфікацією баянно-акордеонного мистецтва у гроні 

народних інструментів, що у загальному сузір’ї становить «Українську 

академічну школу гри на народних інструментах» (за М. Давидовим). Відтак, 

різновиди прояву (соло, ансамблі, оркестри) баянно-акордеонного виконавства 

є популярними і у країнах Європи, Азії, США, Австралії, становлять невід’ємну 

складову соціального та культурного простору. У такому контексті ми 

впевнено стверджуємо, що Україна посідає чільне місце у даному переліку як у 

виконавській, так і мистецькій сфері. 

Підґрунтям постає зацікавлення даною проблематикою ряду науковців 

(М. Давидов, М. Різоль, В. Воєводін, А. Гуменюк, В. Гуцал, С. Калмиков, 

І. Мацієвський, Л. Понікарова та ін.), фундаментальні дослідження яких 

становлять історію української школи народно-інструментального мистецтва із її 

баянно-акордеонною основою. Водночас, невід’ємною частиною є довідниково-

монографічні видання (А. Басурманова, Ю. Лошкова, В. Комаренка, Л. Мазепи, 

А. Душного та Б. Пица, А. Семешка) у яких можна простежити діяльність певних 

ансамблів та оркестрів на тлі формування академічної традиції. 

Для досягнення такого високого рівня, подальшого розвитку та 

популяризації передувало гроно важливих взаємодоповнюючих процесів. Так, 

дослідження виконавського надбання й композиторського доробку у напрямку 

ансамблево-оркестрового виконавства розглядається у гроні фахової підготовки 

музикантів. У сфері колективного музикування невід’ємною частиною постає і 

аматорське (самодіяльне) виконавство, котре посідає чільне місце у музичному 

побуті. У такому контексті, на сьогодні здійснено низку локальних досліджень 

(Л. Пасічняк, П. Дрозда, С. Нефедов, В. Марченко) присвячених переважно 

окремим персоналіям та колективам, але – Львівщина, як регіон із власними 

традиціями та видатними постатями, комплексному вивченню на рівні наукової 

проблематики не розглядалась. Певним плацдармом для наукового дискурсу 



про Львівщину як центр мистецької культури Західної України торкаються 

роботи автора відгуку та Н. Сторонської. 

Якщо у східній та центральній Україні побутування ансамблево-

оркестрового мистецтва за участі баяна було традиційним ще з довоєнного 

періоду, то сам баян як інструмент у мистецькі кола Львівщини вкорінюється в 

кінці 40-х – початку 50-х років ХХ ст. Крізь призму започаткування фахової 

підготовки музикантів-виконавців у Львівській консерваторії, а відтак і 

музичних училищах та інших осередках мистецької освіти, йде активне 

створення цілої когорти розмаїтих колективів художньої самодіяльності у 

Львові та області (зокрема, у Дрогобичі та місті-курорт Трускавець), які 

здебільшого очолювали баяністи, а із часом і акордеоністи. Відтак, Львів та 

Дрогобич (котрий до 1958 року був обласним центром) формують основу 

різновекторного колективного ансамблево-оркестрового виконавства за участі 

баяна акордеона у регіоні. Як вдало наголошує дисертант «слід відзначити 

спадкоємність освітніх, методико-педагогічних, інтерпретаційних і творчих 

засад у функціонуванні колективів на базі окремих навчальних закладів 

сформованих з представників класів відомих педагогів, що підтверджує 

наявність у регіоні сформованої школи баянно-акордеонного виконавства із 

власними, специфічними методичними та виконавськими здобутками» (с. 23). 

Для більш ретельного дослідження Львівщини у напрямку народно-

інструментального й баянно-акордеонного мистецтва зокрема, на перетині 

2004–2005 років А. Душний, С. Карасем та Б. Пицем започатковується науково-

мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва». 

Проект, котрий перевтілився у мистецький форум міжнародного рівня увібрав у 

себе розмаїті тематичні конференції, майстер-класи, лекції-практикуми, 

показові уроки, виконавські конкурси, концерти відомих музикантів та 

колективів України та зарубіжжя, став інструментом віднайдення рукописів 

творчості для сольного виконавства, а відтак – ансамблів та оркестрів митців 

різного покоління та їх привнесення у день прийдешній через друк. 

Опрацювання архівних документів (власне В. Шафета спільно зі мною 

працював у приватних архівах Е. Мантулєва, А. Онуфрієнка, М. Римаренка, 

К. Соколова та ін. під керівництвом нашого наставника А. Душного, науковця, 

низка досліджень якого присвячена найрізноманітнішим аспектам діяльності 

сольного та колективного представництва Львівщини у сфері баянно-

акордеонного мистецтва, активного організатора та сподвижника проекту), 

статистичних даних, емпіричного матеріалу, публіцистики, тощо, стало 

підґрунтям максимально широко розкрити результати діяльності та еволюційні 

процеси баянно-акордеонних колективів краю. 



Відтак, перед автором роботи постало напрочуд не просте завдання: через 

встановлення закономірності історичного розвитку, котре позначилось на 

специфіці формування колективного баянно-акордеонного мистецтва в регіоні, 

унаочнити концертну, виконавську та гастрольну діяльність колективів 

Львівщини, їх функціонування в контексті фахової освіти, репертуарну 

політику, композиторське напрацювання, методичну й науково-дослідну 

роботу; розробивши типологію різновидів ансамблево-оркестрових колективів 

здійснити класифікацію репертуарного доробку щодо аналізу концертного та 

дидактичного репертуару. 

Перший розділ «Історичний дискурс формування засад українського 

ансамблевого виконавства і творчості для баяну-акордеону» (с. 30) 

віддзеркалює напрацювання окресленого феномену у напрямку 

різновекторного наукового осмислення в контексті регіонального вивчення та 

унаочнення певних напрацювань представників наукової спільноти Львівщини. 

Чітко сформована типологія колективного баянно-акордеонного виконавства 

України (с. 40) має декілька напрямків: фольклорний (автентичний), естрадний, 

самодіяльний та аматорський, професійно-академічний. Вони, взаємодіючи між 

собою дають можливість визначати приналежність до певного соціального 

алгоритму затребуваності певного колективу. Відтак, теоретично-

джерелознавчому обґрунтуванню становлення, розвитку та популяризації 

ансамблево-оркестрового виконавства на Львівщини за участі баяна-акордеона 

в контексті української школи належить багаж наукової, методичної, 

довідникової, навчально-репертуарної та публіцистичної літератури. 

Другий розділ дисертації «Ансамблеве концертне виконавство на 

Львівщині за участі баяна-акордеона» розкриває особливості формотворення та 

класифікацію пріоритетних колективів, значення конкурсно-фестивального 

руху у популяризації феномену на національному та міжнародному 

мистецькому просторі. Автор наголошує «традиція баянного виконавства на 

Львівщині сформувалася порівняно пізно – у 1950-х роках і вибудовувалась 

двома шляхами: через формування і розбудову системи академічної фахової 

освіти та мережу самодіяльних колективів» (с. 69). Саме така подвійна система 

стала домінуючою у вихованні професійного музиканта, учасника навчального 

чи самодіяльного колективу, його керівника чи соліста, аранжувальника чи 

автора оригінальної музики. Звичайно, колективним формам музикування 

надається належне місце у системі навчального плану, концертної установи, 

художньої самодіяльності при Народних домах чи Палацах культури, естрадної 

поп-культури, фольклорно-аматорської затребуваності, тощо. 

Саме у такому напрямку дисертантом здійснено класифікатор провідних 

колективів, котрі він подає наступним чином: діяльність навчальних колективів з 



баянами та акордеонами у складі в контексті професіоналізації освіти (підрозділ 

2.2.1.); професійні ансамблі та оркестри за участі баянів-акордеонів (підрозділ 

2.2.2.); особливості функціонування ансамблів фольклорного, естрадного та 

самодіяльного типів у контексті мистецького життя регіону (підрозділ 2.2.3.). Так, 

щодо навчальних ансамблів та оркестрів, то їхній розвиток простежується на базі 

саме фахових музичних осередків (консерваторії, музично-педагогічному 

факультеті педуніверситету у Дрогобичі, Львівському та Дрогобицькому музичних 

училищ, училищ культури та музично-педагогічному училищі), а сподвижниками 

виступають Г. Казаков, Л. Дражниця, М. Оберюхтін, Е. Мантулєв, А. Вояджис, 

В. Чумак, С. Максимов та ін. В гроні професійних колективів, дисертантом 

окреслено діяльність академічного ансамблю «Високий замок» у Львівській 

філармонії та оркестри Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю 

України «Верховина» у Дрогобичі й Заслуженого вокально-хореографічного 

ансамблю «Галичина» у Львові як репрезентаторів музичної культури регіону в 

контексті національного та міжнародного мистецького простору. Щодо третього 

напрямку, тут подано вельми широку амплітуду колективів різного рівня, котрі 

акумулюючи сферу побутування посідають вагому нішу у збереженні традицій та 

примноженні здобутків із виходом на національний та міжнародний масштаб 

популяризації колективного музикування. За визначенням В. Шафети «статусу 

самостійних концертних одиниць набули ансамблі, що сформувалися як навчальні 

колективи в освітніх установах різних рівнів, і завдяки успішній концертній 

практиці трансформувались у фольклорно-академічні чи естрадні» (с. 114), у роботі 

це чітко простежується у колективах Львова, Трускавця, Дрогобича, Перемишлян, 

Старого Самбора. 

Продовженням окресленої наукової стратегії в наступного підрозділу (2.3.) є 

оцінка позиції колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини на 

національному та міжнародному рівнях. Критеріями для такого визначення обрано 

перемоги у виконавських конкурсах та фестивалях, участь провідних фахівців в 

журі та організація конкурсних заходів на власній базі, активність і географія 

концертно-гастрольної діяльності. Саме тому, фестивально-конкурсні акції 

постають унаочненням популяризації та здобутків колективів на ґрунті 

національного та міжнародного визнання. Активізація конкурсного руху в регіоні 

(зокрема, в Дрогобичі), виступає важелем впливу на ансамблево-оркестрове 

виконавства різних рівнів й демонструє сучасний стан підготовки та конкурентно-

спроможності українських (в тому числі і регіональних) колективів щодо 

міжнародної інтеграції в соціокультурний простір сьогодення. Фактом високого 

рівня виконавства, служить активна участь колективів Львівщини у мистецьких 

діяннях зарубіжних країн, перемоги на конкурсах, фестивальні імпрези, гастрольні 



тури та концертні дітища тільки підтверджують затребуваність наших ансамблів та 

оркестрів світовою мистецькою спільнотою. 

Третій розділ дисертації «Баянно-акордеонне виконавство Львівщини як 

чинник формування концертного репертуару та педагогічно-методичної бази» 

доволі широко розкриває масштаби впливу колективного ансамблево-оркестрового 

виконавства із баянно-акордеонним складом на створення оригінальної музики, 

здійснення перекладень та інструментувань для колективів митцями краю. Адже, 

саме колективи постають своєрідною лабораторією експерименту різних 

композиторських технік, написання програмної музики, творів дидактичного та 

навчального змісту, тощо. З однієї сторони, автором аналізується оригінальна 

творчість керівників і диригентів (А. Онуфрієнка, К. Соколова, Е. Мантулєва, 

Я. Олексіва, Р. Стахніва), з іншого – елементарна композиторська творчість 

інспірована під певний склад, його виконавський потенціал й напрямок діяльності. 

Класифікація творчості, запропонована дисертантом, послідовно відображає 

напрацювання різнопланового призначення (для однорідних ансамблів, 

академічних, фольклорних, фольклорно-академічних, фольклорно-естрадних 

мішаних складів, оркестрів), котре у певний період було актуальним та 

затребуваним, але у зв’язку із реорганізацією складів виконавських колективів чи 

концертних одиниць зазнало трансформаційних процесів і сьогодні подається у 

світлі нового бачення. Щодо музики, створеної із початком нового тисячоліття і до 

дня сьогоднішнього, то тут автором чітко представлене сучасне бачення 

репертуарної політики (твори Я. Олексіва, Р. Стахніва, В. Шлюбика) й виконавська 

комплектація творчих та навчальних ансамблів й оркестрів. 

Потрібно зазначити той факт, що дисертант виступив співзасновником серії 

видань навчальної та навчально-методичної літератури для ансамблів (оркестрів) 

народних інструментів, котрі становлять фундамент сучасного дидактичного 

матеріалу. Опрацювання спадщини композиторів Львівщини, її привнесення 

сучасній студентській молоді й внесення до навчальних та концертних програм 

крізь призму історичних паралелей постали основою науково-творчого підходу до 

віднайдення та упорядкування творів різних років й підтримки сучасних 

композиторів через друк їхнього творчого доробку. 

Взявши на озброєння актуальність досліджуваної проблематики саме з 

позицій сьогодення, прошу дати відповідь на наступні запитання: 

1. Інтенсивно-прогресуюча репертуарна політика для колективного 

баянно-акордеонного виконавства сьогодення систематично вносить свої певні 

корективи. Опираючись на сучасну музику, відбувається пошук нового на тлі 

сталих традицій, а звертаючись до класики – постає виховний процес, у творах 

фольклорного змісту – збереження духовності та культури українського народу. 

Тому виникають наступні запитання: кого із композиторів Львівщини Ви 



вважаєте найбільш реалізованим у даному напрямку творчості? Які стильові 

напрямки та композиторські техніки віддзеркалює їхня творча спадщина? 

2. Сьогодні, українське мистецтво на міжнародній арені презентує ціле 

гроно виконавських колективів держави. Назвіть ключові колективи Львівщини 

із баянно-акордеонним складом, котрі здобувають славу для України у Європі 

та світі, примножуючи тим самим українські традиції й популяризуючи 

українську культуру? 

3. У роботі проводиться лінія аналізу навчальних колективів та їх певного 

впливу на формування творчої особистості музиканта. Скажіть будь-ласка, чи 

мали Ви особисто змогу брати участь у таких колективах? Якщо так, то яким 

чином вони вплинули на формування Вас як виконавця? 

Позитивне враження справляє масштаб літературних джерел та 

нотографічна база, а також додатки, хронологія афіш, які дають можливість 

наочно відслідкувати еволюційність прогресу напрямків реалізації творчого 

потенціалу колективів, вельми велика дискографія, творчість у різних її амплуа, 

репертуарна політика колективів регіону, нотографія вагомого 

композиторського доробку. 

Масштабний список наукових праць автора (30 публікацій) та його 

апробаційна сторона говорить про унаочнення найменших деталей роботи. 

Висвітлення матеріалу чітко та послідовно відносно кожного розділу та 

підрозділу через друк – основа глибокого проникнення у дослідження, його 

скрупульозний аналіз та практична сторона відображення результатів. 

Отже, дисертаційне дослідження Шафети Валерія Валерійовича 

«Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у 

контексті музичних національних традицій України XX століття» відповідає 

вимогам МОН України, свідчить про самостійне і завершене дослідження, 

заслуговує на присвоєння вченого ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво». 
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