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АНОТАЦІЯ 

 

Шафета В. В. Еволюція колективного баянно-акордеонного 

виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій 

України XX століття. – 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. 

У дисертації систематизовано ансамблево-оркестрове мистецтво 

Львівщини за участі баяна-акордеона як пріоритетний аспект дослідження 

феномену музичної культури України. Обгрунтовано наукову складову та 

періодизацію об‘єкту дослідження (1920–1940 рр.; 1940–1960 рр.; 1970–1980 

рр.; 1990 рр.; 2000 рр.) із проекцією на фольклорний (автентичний), 

естрадний, самодіяльний та аматорський, професійно-академічний напрямки 

творчої діяльності в соціокультурному просторі України.  

Відтак, фольклорний – дає моживість закріплення колективного 

музикування на побутовому рівні із акцентом на дослідження, реконструкцію 

і презентацію етнорегіональних музично-виконавських традицій; естрадний 

– зумовлений портативністю, мобільністю та тембральними якостями баяна-

акордеона в умовах концертної діяльності; самодіяльний та аматорський – 

сприяє поділу на систематично концертуючі, більшість із яких у підсумку 

отримують звання «народних», і на ті, котрі за фаховістю та освітою 

дорівнюють професійним – «заслужених»; академічний напрямок апелює до 

професійної виконавської діяльності та навчальної практики у фахових 

мистецьких закладах. 

Визначено особливості формування засад колективного музикування за 

участі баяна-акордеона на Львівщині з позиції концертної практики, які 

започатковуються у 1950-ті роки. Цей процес відбувався за двома 
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напрямами: а) через формування системи академічної фахової освіти та 

б) мережі самодіяльних колективів. Базовими центрами виступають 

навчальні інституції Львова та Дрогобича, а відтак, осередки культурно-

мистецького життя Львова, Дрогобича, Трускавця, Стрия та ін., у яких 

з‘являються розмаїті ансамблі та оркестри різного виконавського складу. 

Колективи регіону класифіковано за принципом діяльності на навчальні (у 

сфері професіоналізації народно-інструментальної освіти), професійні 

ансамблі та оркестри, за критерієм функціонування ансамблів фольклорного, 

естрадного та самодіяльного типів.  

Проаналізовано творчу діяльність колективів Львівщини з баянно-

акордеонним складом у різноманітних напрямках музикування: однорідні 

ансамблі – дуети (Е. Мантулєв - Б. Зарайський; Е. Мантулєв - М. Бакаєв; 

Р. Кундис - Г. Книш; І. Куртий - А. Боженський; Р. Стахнів - В. Мицак); тріо 

(А. Онуфрієнко - А. Батршин - М. Римаренко; Е. Мантулев - Р. Пукас - 

М. Мамайчук), ансамбль «Гармоніка», «Прикарпатський дует» (В. Чумак - 

С. Максимов) та ін.; мішані інструментальні колективи малих форм - тріо 

«Гармонія», ретро-квартет «Галицька ревія», інструментальний квартет 

Львівської філармонії, ансамбль «Галицькі кольори» та «Прикарпатські 

музики»; ансамблі народних інструментів – «Барви Карпат», «Українські 

візерунки», «Джерела Карпат», «Трускавчанка», «Високий замок», «Оркестра 

Віто», «Намисто», «Роси» та ін.; оркестри – народних інструментів 

заслуженого ансамблю пісні і танцю «Верховина», вокально-хореографічного 

ансамблю «Галичина», народного вокально-хореографічного ансамблю 

«Пролісок», «Ліра» ДДПУ ім. І. Франка, народного самодіяльного ансамблю 

пісні і танцю «Підбужанка», народних та українських народних інструментів 

Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, баяністів-

акордеоністів та українських народних інструментів Дрогобицького 

державного музичного училища імені В. Барвінського й народних 

інструментів Львівського державного музичного училища імені 
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С. Людкевича, «Намисто» Львівського національного університету 

ветеренарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького та ін. 

Розкрито значення та вплив фестивально-конкурсного руху Львівщини 

на популяризацію феномену в Україні та зарубіжжі й визнання діяльності 

колективів та організаторів (А. Душного, С. Карася, С. Максимова, 

Я. Олексіва, Б. Пица, В. Чумака) мистецькою спільнотою світу. Зокрема 

акцентовано увагу на численних виконавських змаганнях різного рівня та 

спрямування, серед яких пріоритетними постають обласні конкурси, огляди-

конкурси певного регіону, міжнародний молодіжний музичний фестиваль 

імені Ісидора Вимера «Золота троянда», всеукраїнський конкурс виконавців 

на народних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка, всеукраїнський 

відкритий «Візерунки Прикарпаття» та міжнародний «Perperuum mobile» 

конкурси баяністів-акордеоністів та ін. 

У роботі унаочнено композиторську творчість представників 

Львівщини (Е. Мантулєва, Я. Олексіва, А. Онуфрієнка, І. Онисіва, 

Ю. Польового, В. Салій, К. Соколова, Р. Стахніва, В. Чумака та ін.) для 

колективів із баянно-акордеонним складом, як вектор формування 

виконавського мистецтва (твори для однорідних ансамблів; для академічних, 

фольклорних, фольклорно-академічних, фольклорно-естрадних мішаних 

складів; оркестрові композиції) й визначено їхній внесок у забезпечення 

дидактичного репертуару. Доведено значення науково-методичного 

напрацювання фахівців Львівщини окресленого напрямку як вагомого 

фахового базису в контексті національного надбання. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше: здійснено 

комплексний аналіз процесу входження баянів-акордеонів у музично-

виконавську практику регіону; досліджено його причини, етапи, регіональну 

специфіку, напрямки концертної діяльності, виконавський репертуар; 

розкрито участь і здобутки баянно-акордеонних колективів Львівщини в 

конкурсно-фестивальному русі; висвітлено ініціювання конкурсних акцій 

різного рівня і спрямування на Львівщині, які включать оркестрово-
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ансамблеві номінації; здійснено аналіз оригінальної композиторської 

творчості митців регіону, інспірованої потребами функціонування баянно-

ансамблевих колективів; дано оцінку баянно-ансамблевої виконавської 

діяльності і творчості ансамблів з баянами у складі як компоненту 

регіональних, національних та міжнародних музично-мистецьких процесів; 

підсумовано позиції регіональних ансамблевих форм музикування з баянами-

акордеонами у складі у рамках соціокультурної функції в умовах сьогодення. 

Ключові слова: Львівщина, баян-акордеон, ансамбль, оркестр, 

колектив, виконавство, конкурсно-фестивальна діяльність, композиторська 

творчість, науково-методичні напрацювання. 

 

ОСНОВНI НАУКОВI РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦIЙНОГО 

ДОСЛIДЖЕННЯ ВИСВIТЛЕНО В ТАКИХ ПРАЦЯХ АВТОРА: 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Шафета В. Внесок керівників ансамблів народних інструментів 

Львівщини у виконавський репертуар, музичну науку і публіцистику. 

Наукові записки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство. 2010. № 1. С. 110–114. 

2. Шафета В. Виконавські склади та репертуар мішаних баянних 

ансамблів Львівщини. Музикознавчі студії інституту мистецтв 

Волинського національного університету імені Лесі Українки та 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. 

Вип. 6 / [упор. О. І. Коменда]. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2010. С. 145–154. 

3. Шафета В. Баянно-ансамблеве виконавство Трускавця: 

соціокультурний аспект. Музикознавчі студії інституту мистецтв 

Волинського національного університету імені Лесі Українки та 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. 
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Вип. 8 / [упор. О. І. Коменда]. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2011. С. 68–77. 

4. Шафета В. Баян та акордеон у складі естрадних і фольклорно-

орієнтованих професійних та самодіяльних колективів. Науковий вісник 

НМАУ ім. П. Чайковського: Музичне виконавство і педагогіка: історія, 

теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості / [автори 

проекту, ред.-упор.: М. А. Давидов, В. Г. Сумарокова]. Київ : НМАУ, 2011. 

Вип. 96. С. 272–279. 

5. Шафета В. Компонування музики для однорідних ансамблів 

баяністів (акордеоністів) композиторів Львівщини. Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук. записки Рівненського 

державного гуманітарного університету. У 2-х т. Рівне : РДГУ, 2011. Т. 1. 

Вип. 17. С. 274–278. 

Стаття у науковому зарубіжному виданні 

6. Шафета В. Ансамблевое баянное исполнительство и творчество: 

источниковедческий аспект. Годишњак Учитељског факултета у Врању / 

главни и одговорни уредник проф., др. Сунчица Денић. Година осма. Врање: 

Штампа «Аурора», 2020. 134 – 141. 

Статті в інших наукових виданнях 

7. Максимова О., Шафета В. Педагогічний репертуар для народних 

інструментів (з репертуару інструментального тріо «Гармонія»): навч. посіб. 

Дрогобич : Посвіт, 2011. 118 с.  

8. Шафета В., Душний А. Творчий тандем Сергія та Оксани 

Максимових та їхня проекція на мистецтво ансамблевої гри. Молодь і ринок. 

2011. Липень. № 7. С. 53–58. 

9. Шафета В., Душний А. Фольклорно-естрадна типологія 

ансамблевого музикування за участі баяна-акордеона в Україні (остання 

чверть ХХ століття – сьогодення). Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: Педагогічні 

науки. Серія: Мистецька освіта: історія, теорія, практика. Березень, 2017. 

№ 2 (307). Ч. 2. С. 30–42. 



 

 

7 

 

10. Шафета В., Душний А., Пиц Б. Молода генерація авторів-

виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2013. Вип. 5. С. 94–103. 

11. Шафета В. Композиторська творчість митців Львівщини та їх 

внесок у забезпечення дидактичних ансамблево-оркестрових репертуарних 

потреб. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2013. Вип. 6. С. 137–147.  

12. Шафета В. Дрогобицькі баяністи-акордеоністи на конкурсі «Науене 

– 2014» у Латвії: творча співпраця. Актуальні питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. 

В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2014. Вип. 9. 

С. 211-212. 

13. Шафета В., Душний А. Приоритеты творчества композиторов 

Львовщины в жанре коллективного народно-инструментального 

музицирования. Мистецької освіта: історія, теорія, технології: зб. наук. 

праць / [за заг. ред. док. пед. наук., проф. Т. А. Смирнової]. Харків : ХНПУ 

ім. Г. Сковороди, 2015. – С. 50–59. 

14. Шафета В., Душний А. Развитие баянно-аккордеонного 

ансамблево-оркестрового искусства в Западной Украине. Музыкальная 

культура в теоретическом и прикладном измерении: сб. науч. ст. / Кемеров. 

гос. ин-т культуры; ред. кол.: Е. Л. Кудрина (гл. ред.), А. В. Шунков, Л. Ю. 

Егле, сост. и науч. ред. И. Г. Умнова. Кемерово : КемГИК, 2016. Вып. 3. 

С. 67–73. 

15. Шафета В., Душний А. Науковий контекст формування засад 
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українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі 

Львівщини. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2016. Вип. 16. С. 121–130. 

16. Шафета В., Душний А., Паньків М. Типологія самодіяльно-

аматорського колективного музикування за участі баяна-акордеона в Україні 
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ABSTRACT 

Shafeta V. V. Evolution of collective bayan-accordion performance of 

Lviv region in the context of musical national traditions of Ukraine of the XX 

century. – 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 dissertation systematizes the ensemble and orchestral art of Lviv region 

with the participation of bayan-accordion as a priority aspect of popularization of 

the phenomenon in the musical culture of Ukraine. The scientific component is 

substantiated and the evolutionary periodization of the object of study (1920s – 

1940s; 1940s – 1960s; 1970s – 1980s; 1990s; 2000s) with a projection on folklore 

(authentic), variety, amateur, professional and academic directions of creative 

activity, in the socio-cultural space of Ukraine. 

Therefore, folk – gives the opportunity to consolidate the collective music at 

the household level with a focus on research, reconstruction and presentation of 

ethno-regional music-performing traditions; pop – due to portability, mobility and 

timbre qualities of bayan-accordion in the conditions of concert activity; amateur – 

contributes to the division into systematic concerts, most of whom eventually 

receive titles «Folk», and those which are equal to professional in professionalism 

and education – «Honored»; academic direction appeals to professional 

performance and educational practice in professional art institutions. 

Peculiarities of forming the principles of collective music making are 

determined with the participation of bayan-accordion in Lviv region from the 

standpoint of concert practice, which date back to the 1950s and lined up in two 

directions: by forming an academic professional education system and networks of 

amateur collective. The basic centers are educational institutions of Lviv and 

Drohobych, and therefore, centers of cultural and artistic life of Lviv, Drohobych, 
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Truskavets, Stryi, etc., in which we observe diversity ensembles and orchestras of 

diverse performances. Collective in the region are classified on the principle of 

educational activities (in the field of professionalization of folk instrumental 

education), professional ensembles and orchestras, by the criterion of functioning 

of ensembles of folk, variety and amateur types. 

The creative activity of Lviv region collectives with bayan-accordion is 

analyzed in various directions of performance: homogeneous ensembles – duets 

(E. Mantulev, B. Zaraisky; E. Mantulev, M. Bakaev; R. Kundys, G. Knysh; 

I. Kurty, A. Bozhenskіy; R. Stakhniv, V. Mytsak); trio (A. Onufrienko, 

A. Batrshin, M. Rymarenko) and (E. Mantulev, R. Pukas, M. Mamaychuk), 

ensemble «Harmonica, «Prykarpatskyi bayan duo » (V. Chumak, S. Maksymov) 

and others; mixed instrumental collectives of small forms (trio «Harmonia», retro-

quartet «Galician Revue», instrumental quartet of the Lviv Philharmonic, ensemble 

«Galickie colory» and «Prykarpatski musics»); ensembles of folk instruments – 

«Colors Carpathians», «Ukrainian patterns», «Sources Carpathians», 

«Truskavchanka», «Wyssokyi Samok», «Orchestra Vito», «Namysto», «Rosy» 

and others; orchestras – folk instruments of the Honored ensemble of song and 

dance «Verkhovyna», vocal and choreographic ensemble «Galychyna», folk vocal 

and choreographic ensemble «Prolisok», «Lira» DSPU I. Franko, folk amateur 

song and dance ensemble «Pidbuzhanka», folk and Ukrainian folk instruments 

LNMA M. Lysenko, accordionists and Ukrainian folk instruments of DSMK 

V. Barvinsky and folk instruments of LSMК S. Lyudkevich, «Namysto» of Lviv 

National S. Gzhytsky University of Veterinary Medicine and Biotechnology and 

others. 

The significance and influence of the festival-competition movement of Lviv 

region are revealed to popularize the phenomenon in Ukraine and abroad and 

recognition of the activities of collective and organizers (A. Dushnіy, B. Pytz, 

S. Karas, J. Oleksiv, V. Chumak, S. Maksymov) of the artistic community of the 

world. In particular, emphasis is placed on numerous performance competitions of 

various levels and direction, among which – regional competitions are a priority, 
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reviews-competitions of a certain region, Isidor Wiemer International Youth Music 

Festival «Golden Rose», Ukrainian Anatoliy Onufrienko competition of 

performers on folk instruments, Ukrainian Open «Patterns of Prykarpattya» and 

international «Perperuum mobile» competitions for bayan-accordion, etc. 

The work is proposed compositional work of representatives of Lviv region 

(A. Onufrienko, E. Mantulev, K. Sokolov, V. Chumak, Y. Polevoy, J. Oleksiv, 

R. Stakhniv, I. Onysiv, V. Salii etc.) for groups with bayan-accordion composition, 

as a spectrum of formation of performing arts (works for homogeneous ensembles; 

for academic, folklore, folklore and academic, folk-variety mixed ensembles; 

orchestral compositions) and their contribution is determined in providing didactic 

repertoire. Brought the importance of scientific and methodological work 

specialists of Lviv region of the outlined direction as a significant professional 

basis in the context of national heritage. 

The scientific novelty of the study is that, for the first time: a comprehensive 

analysis of the process of entering bayan-accordion was carried out in the music 

and performance practice of the region; its causes are investigated, stages, regional 

specifics of warehouses, directions of concert activity, performing repertoire; 

disclosed participation and achievements of bayan-accordion collective of Lviv 

region in the competition-festival movement; the initiation of competitive actions 

of different levels is covered and direction in Lviv region, which include orchestral 

and ensemble nominations; the analysis of original compositional creativity of 

artists of the region is carried out, inspired by the needs of the functioning of the 

outlined collectives; evaluated performing activities and creativity as a component 

of regional national and international music and art processes; the positions of 

regional ensemble forms of musics are summarized with bayan-accordion in the 

composition from the standpoint of socio-cultural function in today‘s conditions. 

Key words: Lviv region, bayan-accordion, ensemble, orchestra, collective, 

performance, competition and festival activities, composer creativity, scientific and 

methodological development. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У мистецько-культурному 

просторі України одне з чільних місць належить виконавству на народних 

музичних інструментах. Розмаїття музичного інструментарію, що існує на 

теренах України зумовлене, насамперед, унікальністю її геополітичного 

розташування. З точки зору загальноукраїнських процесів ансамблевого 

народно-інструментального мистецтва загалом та формування традиції 

баянно-ансамблевого музикування зокрема, Львівщина відрізняється за 

хронологією розвитку та мистецькою специфікою. Ці особливості 

обумовлені засвоєнням естрадного акордеонного виконавства через 

західноєвропейські впливи, відсутністю фольклорної традиції гармошкового 

музикування дорадянського періоду і початком формування фахової баянної 

освіти в регіоні у 1940–1950-ті роки.  

Сьогодні Львівщина є провідним центром популяризації баянно-

акордеонного мистецтва не лише у західноукраїнському регіоні, а й на 

національному рівні, що підтверджується проведенням всеукраїнських та 

міжнародних конкурсів, науково-практичних конференцій з народно-

інструментального та баянно-акордеонного виконавства, видання навчально-

методичної і нотної літератури, активність розробки наукових досліджень у 

даній галузі тощо. Нині на Львівщині успішно функціонують та створюються 

фольклорні, естрадно-фольклорні, фольклорно-академічні, фахово-

академічні, навчальні колективи з баянами-акордеонами у складі (від дуету 

до оркестру), які стали невід‘ємною складовою мистецько-культурних 

процесів сьогодення. Чимало з них демонструють вихід на національні та 

міжнародні рівні виконавської практики, беручи участь у гастрольних турах, 

фестивальних акціях, виборюючи призові місця й відзнаки на мистецьких 

змаганнях, популяризуючи українську баянно-акордеонну творчість. Кращі 

представники успішно реалізують себе як організатори баянно-акордеонних 

колективів, викладачі фахових закладів, члени журі конкурсів, майстри 
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інструментарію, композитори та дослідники, розвиваючи здобуті знання і 

навички у міжнародній діяльності.  

Окремо 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. Зазначені аспекти дедалі частіше привертають 

увагу дослідників, які звертаються до аналізу діяльності окремих яскравих 

персоналій – організаторів та керівників колективів, творців репертуару, 

видатних викладачів (засновників та лідерів авторських шкіл), освітньо-

фахових осередків з послідовними традиціями плекання колективних форм 

музикування – ансамблів та оркестрів з баянами-акордеонами у складі. 

Однак, цей значний науковий доробок у галузі народно-інструментального 

мистецтва залишається недостатньо вивченим, що унеможливлює здійснити 

певні узагальнення, виявити глибинні закономірності та процесуальність 

його розвитку.  

Отже, актуальність дисертаційної роботи значною мірою зумовлена 

відсутністю масштабного системного аналізу ансамблевого та оркестрового 

музикування за участі баяна-акордеона на Львівщині, як одного із потужних 

центрів академічного народно-інструментального мистецтва України. 

Напрацювання львівської баянно-акордеонної школи та баянно-ансамблевого 

виконавства сьогодення є досить істотними, їх обсяг, множинність проявів, 

внесок у народно-інструментальні процеси та суспільне життя, мистецький 

рівень зумовлюють потребу докладного аналізу, художньої оцінки та 

осмислення їх значимості в контексті національно-культурних процесів, що й 

вплинуло на вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційну 

роботу виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри народних 

музичних інструментів та вокалу в межах комплексної теми «Музична 
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педагогіка в контексті розвитку інструментального та вокального мистецтва 

України» й узгоджено з тематичним планом наукових досліджень 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 

2010 – 2015, 2015 – 2020 роки. Тему дисертації затверджено вченою радою 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 26 січня 2011 р.); перезатверджено у новій редакції 

(протокол № 9 від 30 червня 2020 р.). 

Мета дослідження – обґрунтувати регіональну специфіку діяльності 

колективів народних інструментів Львівщини за участі баяна-акордеона, 

виявити значення їх соціокультурної ролі та мистецьких напрацювань у 

контексті провідних національних і європейських традицій. 

Відповідно до мети в роботі вирішуються наступні завдання:  

1) встановити закономірності історичного розвитку, що вплинули на 

специфіку формування баянно-акордеонного мистецтва в регіоні; 

2) висвітлити концертно-виконавську та гастрольну діяльність колективів 

Львівщини (з баянами-акордеонами у складі), їх функціонування в 

контексті фахової освіти, репертуарну політику, композиторські 

напрацювання, методичну й науково-дослідну роботу; 

3) розробити типологію різновидів виконавських колективів України і, 

зокрема, Львівщини з баянами-акордеонами у складі;  

4) здійснити класифікацію творчого доробку митців Львівщини для баянно-

акордеонних колективів шляхом аналізу концертного та дидактичного 

репертуару;  

5) визначити місце, масштаб і значимість колективного музикування на 

Львівщині за участі баяна-акордеона в українському і світовому мистецтві 

сьогодення. 

Об’єкт дослідження – колективне баянно-акордеонне виконавство 

Львівщини у контексті еволюції українського мистецтва ХХ століття.  
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Предмет дослідження – концертно-виконавська, педагогічно-методична 

та мистецько-творча діяльність представників баянно-акордеонного мистецтва 

Львівщини у контексті музичних національних традицій ХХ століття. 

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 та ін. 

Теоретичну основу дослідження становлять музикознавчі праці з 

питань українського народно-інструментального мистецтва, які охоплюють 

значне коло методичних, історичних, виконавських проблем, у тому числі:  

– узагальнюючі праці з історії української академічної школи народно-

інструментального мистецтва А. Баташева [10], В. Гуцала[61; 62; 63], 

М. Давидова [64; 65; 66], А. Душного [94], М. Імханицького [110], Є. Іванова 

[112], П. Іванова [113; 114], М. Лисенка [153], Є. Максимова [164; 165; 166], 

І. Мацієвського [176; 177; 181], Л. Носова [199], А. Огородової [200], 

Л. Пасічняк [212; 213; 214], М. Різоля [234], А. Семешка [240], 

А. Сташевського [254] та ін., словниково-довідникові видання А. Басурманова 

[8; 9], А. Душного та Б. Пица [101; 102], А. Мірека [184], А. Семешка [240]; 

– праці з проблем народно-ансамблевого та оркестрового виконавства 

України Б. Водяного [40], В. Воєводіна [41; 42], А. Гуменюка [58; 59; 60], 

А. Дегтеренка [69], В. Дейнеги [70; 71], Я. Зуляка [109], О. Ільченка [115; 

116], І. Мариніна [169], Ю. Лошкова [151], О. Незовибатька [197], 

Т. Сідлецької [243; 244; 245], та його регіональної специфіки П. Дрозди [78–

83], В. Комаренка [136; 137], М. Лисенко-Дністровського [151; 153], 

Н. Любецької [160], Л. Пасічняк [210–214], О. Трофимчука [265]; 

– роботи, присвячені аспектам баянно-ансамблевого виконавства і 

творчості В. Балика [6], Р. Безуглої [11], В. Бичкова [22], Г. Бродського [19], 

М. Булди [20], В. Власова [38; 39], Д. Варламова [31; 32], С. Калмикова [122–
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126], В. Марченка [174], С. Нефедова [198], В. Понікарової [225], М. Різоля 

[234], А. Сташевського [255; 256], В. Цицарева [273; 274]; 

– дослідження тенденцій розвитку баянно-акордеонного виконавства, 

освіти та творчості на Львівщині Л. Боднар [14; 15], Н. Гатайло-Мазур [48; 

49], Л. Дражниці [76], А. Душного [86; 88–93; 95; 96; 98; 100; 103; 105], 

Д. Кужелєва [140; 141], Р. Кундиса [141–145], А. Онуфрієнка [203–207], 

А. Олексюка [202], М. Паньківа [209], Б. Пица [217; 218; 219; 220], 

С. Пікунець [224], Л, Л. Посікіри [226], Г. Савчин [238], О. Сергієнко [241], 

В. Суворова [260]  та ін.; 

– роботи, присвячені аналізу діяльності окремих митців регіону – 

організаторів, керівників, учасників колективів, а також конкурсних та 

мистецьких проектів, педагогів, науковців, творців виконавського і 

дидактичного репертуару М. Бурбана [21], А. Боженського [16], О. Голдрича 

[52], І. Гордельянова [55], Р. Дидика [74], А. Душного [84; 85; 97; 104], 

Ю. Дякунчака [106], Ю. Ісевича [119; 120], І. Куртого [146], Е. Мантулєва 

[167; 168], Л. Мартиніва [171], Б. Пица [221; 222; 223], Н. Сторонської [256; 

257; 258], Б. Сюти [261], І. Фрайта [268], М. Фрайта [269; 270], Ю. Чумака 

[276; 277] та ін.; 

– матеріали науково-практичних конференцій [2; 156; 157; 190–196; 

188; 189], проведених на базі регіональних фахово-освітніх осередків. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й розв‘язання поставлених 

завдань у дисертаційному дослідженні використано комплекс 

взаємоузгоджених методів: аналітичний – для вивчення наукової літератури, 

концертно-гастрольної, конкурсної та композиторської творчості; історичний 

– для аналізу еволюційних процесів становлення та розвитку колективного 

музикування за участі баяна-акордеона на Львівщині, фахової освіти, 

традицій виконавства та формування засад творчості для ансамблів та 

оркестрів за участі баяна-акордеона в контексті соціокультурних процесів в 

України; структурно-системний – для систематизації типології різновидів 

колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини; 
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культурологічний – для цілісного та всебічного розгляду феномену як 

складової української музичної культури; компаративного аналізу – для 

визначення його ролі у розвитку музичного мистецтва України; інші 

загальнонаукові (узагальнення, синтез, дедукція, індукція тощо) та спеціальні 

методи, зокрема музично-теоретичний – під час вивчення концептуальних 

засад творчої діяльності. 

Матеріалом дослідження є наукові праці, виконавський, 

композиторський та методико-педагогічний доробок для ансамблів та 

оркестрів народних інструментів за участі баяна-акордеона, матеріали 

конференцій, буклети та афіші конкурсів, епістолярій, відгуки провідних 

науковців, відео- та аудіо записи, матеріали інтернет-сайтів, архівні дані, 

рецензії та статті у вітчизняній та зарубіжній періодиці та ін. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше:  

– встановлено закономірності історичного розвитку, що вплинули на 

специфіку формування баянно-акордеонного мистецтва на Львівщині, на 

основі комплексного аналізу процесу входження баянів-акордеонів у 

музично-виконавську практику регіону; 

– висвітлено концертно-виконавську й гастрольну діяльність 

колективів Львівщини (з баянами-акордеонами у складі) та їх 

функціонування в контексті фахової освіти; розкрито участь і здобутки 

баянно-ансамблевих колективів Львівщини в конкурсно-фестивальному русі; 

висвітлено ініціювання конкурсних акцій різного рівня та спрямування тощо; 

– розроблено типологію різновидів виконавських колективів України і, 

зокрема, Львівщини з баянами-акордеонами у складі;  

– класифіковано репертуарний доробок для баянно-акордеонних 

колективів шляхом аналізу оригінальної і перекладної композиторської 

творчості митців регіону, інспірованої їх потребами; 

– надано оцінку виконавській діяльності і творчості колективів 

Львівщини як складової регіональних, національних та міжнародних 

музично-мистецьких процесів; підсумовано позиції регіональних 
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ансамблевих форм музикування з баянами-акордеонами у складі в 

соціокультурних умовах сьогодення. 

Уточнено сутність еволюційних процесів ансамблево-оркестрового 

виконавства за участі баяна-акордеона на Львівщині за напрямками 

діяльності, структури та функціональності. 

Подальшого розвитку набули наукові уявлення про специфіку 

функціонування колективного баянно-акордеонного мистецтва Львівщини за 

національним та регіональним критеріями. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані наукові 

результати і висновки можуть слугувати основою для подальших наукових 

розвідок, у процесі науково-дослідницької діяльності магістрантів, 

аспірантів, докторантів і викладачів. Результати і матеріали дослідження 

можуть бути використані у процесі фахової підготовки виконавців за 

спеціальністю «Музичне мистецтво», а також у курсах з історії музики, 

історії виконавського мистецтва, та методики викладання гри на народних 

інструментах. 

Особистий внесок здобувача полягає у залучені до музикознавчого 

обігу значного масиву композицій, що складають основу напрацювань для 

забезпечення репертуарних потреб баянно-ансамблевих колективів регіону 

різних складів та напрямків [7–10], архівних даних навчальних закладів та 

документів приватних архівів [13–16], актуалізації здобутків низки 

виконавських колективів на міжнародному рівні, внеску їх керівників та 

учасників у фахову освіту, композиторську творчість, організацію 

колективного музикування та конкурсно-фестивальних акцій, видання 

нотної, методичної, наукової літератури, реалізацію аудіозаписів, 

популяризація мистецтва баянно-акордеонних колективів регіону через ЗМІ 

(публіцистику, участь у теле- та радіопрограмах, Інтернет-проектах [23, 29]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри народних музичних 

інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного 



 

 

29 

 

університету імені Івана Франка (Дрогобич, 2011–2020 рр.) і були 

презентовані на наукових конференціях та семінарі різних рівнів, а саме: 

міжнародних – «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ 

століть» (Дрогобич, 2011 – 2015), «Кримські діалоги: культура, мистецтво, 

освіта» (Сімферополь, 2011), «Стратегія розвитку художньої освіти та 

естетичного виховання молоді в Україні у ХХІ столітті» (Луганськ, 2011), 

«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» 

(Дрогобич, 2013, 2014), «Творчість для народних інструментів композиторів 

України та зарубіжжя» (Дрогобич, 2013, 2015, 2016), «Музичне мистецтво 

ХХІ століття – історія, теорія, практика» (Дрогобич, 2017) та всеукраїнських – 

«Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» (Дрогобич, 

2011), «Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців 

мистецьких дисциплін» (Суми, 2011) конференціях; семінарі викладачів 

початкової мистецької освіти (Трускавець, 2020). 

Публікації. Отримані наукові результати дисертації відображено в 30 

публікаціях автора, з них – 5 статей у наукових фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 – у науковому зарубіжному виданні, 1 

навчальний посібник, 23 праці апробаційного характеру, з яких 8 – у 

співавторстві.  

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

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаної літератури (395 позицій, з яких нотографії – 57, іншомовних 

джерел – 21 позиціz), додатків, приміток. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження становить 272 сторінки, основний зміст викладено на 163 

сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС ФОРМУВАННЯ ЗАСАД  

УКРАЇНСЬКОГО АНСАМБЛЕВОГО ВИКОНАВСТВА  

І ТВОРЧОСТІ ДЛЯ БАЯНУ-АКОРДЕОНУ 

 

1.1 Ансамблеве баянне виконавство і творчість:  

джерелознавчий і термінологічний аспекти 

 

У сфері наукової розробки тематики народно-інструментального 

мистецтва України існує потужна методологічна база, що включає низку 

докторських та кандидатських дисертацій, підручників, посібників, 

монографічних видань. Його історіографію, еволюцію інструментарію, 

виконавські аспекти діяльності народно-оркестрових колективів, їх 

тенденції і можливості окремих груп, проблеми виразових засобів, завдання 

диригента, засади формування виконавських програм висвітлюють у своїх 

працях В. Власов [39], А. Гуменюк [59], В. Гуцал [61], П. Іванов [114], 

М. Імханицький [110], В. Комаренко [136; 137], О. Ільченко [117], Ю. Лошков 

[151], О. Незовибатько [197], Л. Носов [199], А. Онуфрієнко [206; 207], 

В. Откидач [208], І. Розумний [235], О. Трофимчук [265], Є. Юцевич [320] та 

ін. Ці проблеми піднімаються у низці новітніх праць, присвячених зазначеній 

проблематиці (серед них, масштабні праці та дисертаційні дослідження) 

В. Воєводіна [41], М. Давидова [66], О. Ільченка [116], С. Калмикова [122], 

С. Нефедова [198], Т. Сідлецької [244; 245], Л. Пасічняк [213; 214] та ін., що 

засвідчує актуальність наукового пошуку у даному напрямку.  

Зокрема, історію народно-оркестрового виконавства представляють 

фундaментальна праця М. Давидова (підручник «Історія виконавства на 

народних інструментах (Українська академічна школа)» [64; 65]), 

монографічні опуси М. Лисенка [153] та Ю. Лошкова [151], наукова збірка 

«Проблеми розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в 

Україні» [66], розвідка «Художня культура і народно-музичний 
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інструментарій в умовах національного відродження» [67]). Цей напрям 

наукової думки представлений працями «Оркестр з українських народних 

інструментів» Л. Гайдамаки (1928) [45; 46], «Український оркестр народних 

інструментів» В. Комаренка (1960) [137], дисертаційне дослідження «Шляхи 

формування та розвитку інструментальних ансамблів та оркестрів народних 

інструментів на Україні» М. Лисенка (1977) [153], праця «Оркестр українських 

народних інструментів» П. Іванова (1981) [114], дисертації «Баянний 

ансамблево-оркестровий інструменталізм в історико-стильовій проекції» 

С. Калмикова (2003) [122], «Академічне народно-інструментальне ансамблеве 

мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект» Л. Пасічняк (2007), 

довідники «Баянно-акордеонне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ століть» 

А. Семешка [240], «Біля витоків історії російської оркестрової народної 

культури» М. Імханицького (1987) [190]. Послідовно звертається до розробки 

історичних аспектів Т. Сідлецька, зокрема в підручнику «Історія народно-

оркестрового виконавства України» (2011) [244; 245] та статті «Еволюційні 

процеси складу українського оркестру народних інструментів» [243]. Однак 

баянно-акордеонне колективне музикування регіону в них не отримало 

послідовного комплексного аналізу, будучи представленим вибірковими 

(переважно навчальними) колективами та окремими персоналіями. 

Низка наукових досліджень присвячена теоретичним проблемам 

народно-інструментального оркестрово-ансамблевого мистецтва. Це роботи 

з проблем народно-ансамблевого та оркестрового виконавства України, 

присвячені формам побутування й різновидам народно-інструментальних 

колективів, їх організації, інструментарію, комплектації, засадам 

інструментування, репертуару, способам функціонування (Т. Большакова та 

Л. Понікарова [1, с. 49–61], В. Варакути [1, с. 42–49], В. Власова та 

О. Олійника [1, с. 97–102], Б. Водяний [40], В. Воєводін [41], А. Гуменюк 

[60], В. Дейнега [70], А. Душний [94], О. Ільченко [115], Я. Зуляк [109], 

Ю. Лошков [151], Т. Сідлецька [243] і ін.) та його регіональної специфіки 

(А. Гуменюк [59], П. Дрозда [83], П. Іванов [113], В. Комаренко [137], 
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М. Лисенко-Дністровський [155], О. Трофимчук [265]). Соціо-

культурологічні та історичні аспекти ансамблевого музикування розкривають 

наукові розвідки М. Давидова [67], О. Ільченка [117], С. Калмикова [124], 

Д. Кужелєва [139], Р. Кундиса [143], І. Мариніна [169], Р. Комурджі [196, 

с. 70–73], М. П‘явки та І. Марчука [196, с. 73–75]. 

Низка праць присвячена колективним формам побутування 

народно-інструментальних утворень, їх організації, інструментарію та 

комплектації, засадам інструментування, репертуару, способам 

функціонування. У цьому напрямку працювали В. Гуцал («Грає оркестр 

українських народних інструментів: методичні поради керівникам 

самодіяльних колективів» [61], «Інструментовка для українського оркестру 

народних інструментів» [62], «Київський оркестр народних інструментів» 

[63]), В. Дейнега («Музичний інструментарій як показник специфіки 

оркестру народних інструментів» [71]), О. Ільченко («Деякі проблеми 

формування українського оркестру народних інструментів» [115]), 

О. Незовибатько («Ознайомлення з музичними інструментами та організація 

інструментальних ансамблів» [197]). 

У сучасному музичному виконавському процесі України баяни та 

акордеони входять до найрізноманітніших складів народно-оркестрового 

виконавства: самостійних концертних одиниць та інструментальних груп у 

хорових і танцювальних колективах академічного (професійного, 

навчального), естрадного та самодіяльно-аматорського спрямування. 

Характеризуючи внутрішню організацію та співвідношення груп народно-

оркестрового складу А. Гуменюк відзначає: «Баяни в оркестрі просто 

необхідні … баяни і педальний тромбон збагачують оркестрову палітру і 

розширюють технічні можливості оркестру» [60]. 

Педагогічний аспект народно-ансамблевого виконавства 

розкривають дослідження Г. Бродського «Роль оркестру українських 

народних інструментів в художньо-творчому розвитку майбутнього вчителя» 

[19], В. Власова «Оригінальний репертуар оркестру народних інструментів як 
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фактор визначення специфіки жанру» [39], Я. Зуляка «Традиційне народне 

інструментальне виконавство і музичні навчальні заклади України» [109], 

В. Воєводіна «Навчальний оркестровий колектив у становленні творчого 

потенціалу майбутнього музиканта-виконавця» [42] та «Посібник для 

керівника студентського оркестру народних інструментів» [41]. 

Питання складів ансамблів та оркестрів народних інструментів за 

участі баяна-акордеона у становленні та розвитку академічних форм народно-

інструментальної музики, періодично піднімалися практиками та науковцями 

А. Гуменюком [61], В. Дейнегою [71], Л. Дражницею [76], А. Душним [94; 95], 

П. Івановим [114], В. Комаренком [137], Р. Кундисом [143], М. Лисенком-

Дністровським [155], А. Онуфрієнком [207], А. Олексюком [202], Л. Пасічняк 

[191, с. 229–239], О. Трофимчуком [265] та ін.  

Проблематику академічного ансамблевого виконавства за участі 

народних інструментів розглядали або торкались у контексті споріднених 

напрямків дослідження І. Алексєєв, Т. Баран [2, с. 20–37], Ю. Бай, Р. Безуглa 

[11], Н. Брояко, М. Давидов [66], В. Дутчак [196, с. 49–53], В. Князев [156, 

с. 59–66], Д. Кужелєв [156, с. 67–75], Р. Кундис [141], Ю. Лошков [1, с. 14–

27], Л. Мартинів [171], Н. Морозевич, О. Незовибатькo [197], Л. Пасічняк 

[156, с. 76–87], Н. Сторонськa [256], та ін. Ансамблеве виконавство, 

переклади і оригінальна творчість висвітлені у працях М. Імханицького [110], 

С. Калмикова [124], І. Куртого [146], В. Марченка [174], А. Мірека [184], 

С. Нефедова [198], Л. Пасічняк [212], А. Сташевського [254], використання 

українського фольклорного інструментарію у академічному виконавстві 

висвітлюють М. Давидов [1, с. 4–14], І. Ляшенко [161], І. Мацієвський [175; 

181; 182] та ін.  

Наявність полікультурного фону у формах функціонування 

інструментальних колективів з баянами-акордеонами у складі зумовила 

необхідність залучення даних про особливості регіональних фольклорних 

традицій колективного народно-інструментального музикування 

українців, приазовських греків, поляків, клезмерів, росіян та ін. Так, 
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українській народно-інструментальній регіоналістиці присвятили свої 

роботи Б. Водяний «Народна інструментальна музика Західного Поділля: 

проблема еволюції традиційних форм музикування» [40], П. Іванов «Музики 

з Поділля» [113], Н. Любецька «Народно-інструментальне оркестрове 

мистецтво у музичній культурі Луганщини» [160], В. Цицирев «Аспекти 

творчої діяльності оркестрів народних інструментів Харківщини» [273] та 

«Окремі аспекти розвитку оркестрового виконавства на Слобожанщині на 

межі ХХ – ХХІ століття» [274], П. Дрозда (серія публікацій «Деякі 

особливості фольклорної інструментальної традиції Західної України у 

першій третині ХХ ст.» [79], «До проблеми сучасного стану народно-

інструментального колективного музикування» [80], «―Троїста музика‖ як 

різновид автентичного та самодіяльного народно-інструментального 

виконавства Західної України 1940–1980-х років» [78], та дисертаційне 

дослідження «Феномен колективного народно-інструментального 

музикування Західно-українського регіону», 2009 [82]). 

Проблематика, пов‘язана з клезмерською виконавською традицією 

розкрита в основоположних працях з її історії. Так, М. Береговський зібрав і 

записав близько 1500 творів цього виду музикування в Україні та сусідніх 

земелях і присвятив їх творчості дослідження «Ідиш інструментали 

фолксмузік» («Єврейська інструментальна народна музика», Київ, 1937) і 

«Ідиш клезмер, зейер шафн ун штейгер» («Єврейські клезмери, їх творчість і 

побут»
1
) і російською мовою – «Єврейська народна інструментальна музика» 

(1938; опублікована в Москві у 1987) [13]. Грунтовну книгу «Ха-клезмера» 

(«Клезмери», Єр., 1959) написав І. Стучевський [259]. 

Наявність баянно-акордеонного компоненту в ансамблях, 

аматорського, самодіяльного, естрадного напрямків поряд з фольклорно-

автентичним академічним, навчальним зумовила потребу виявлення 

специфіки функціонування ансамблевих формацій у кожному з них та місця 

баяна у внутрішній структурі ансамблевих колективів. Проблематику 

естрадного баянно-акордеонного виконавства розглядає М. Булда [20; 157, 
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с. 107–123], ряд досліджень торкаються окресленої проблематики в 

узагальненому музикознавчо-культурологічному дискурсі (В. Романко «Джаз 

у музичній культурі України: соціокультурна та музикознавча інтерпретації» 

(2001) [236], Н. Дрожжина «Музичне мистецтво естради як соціокультурний 

феномен» (2008) [77], О. Огородова «Етноджаз як соціокультурний феномен» 

(2008) [200]), окрема увага апелює до довідника В. Симоненка «Українська 

енциклопедія джазу» [242] та ін. Вагомою тезою, що обґрунтовується з у них 

різних позицій наукового пошуку є констатація полікультурної ґенези 

мистецтва джазу, що за своєю природою є напівфольклорною творчістю, яка 

народилася в результаті сплаву багатьох, в тому числі і народно-музичних 

елементів різних національних культур і «вбирає в себе все різноманіття тих 

національних культур, на основі яких вона склалася, здатна в різні історичні 

та етнокультурні моменти містити в собі різні характеристики: расові, 

соціальні, естетичні, психологічні, емоційні та ін.» [200, с. 5].  

Оскільки баяни-акордеони у естрадних колективах нерідко фігурують 

як компонент створення комплексного тембрального образу фольклорного 

музикування, дотичною до аспекту дослідження є дисертація В. Тормахової 

«Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез» (2007) 

[264], присвячена аналізу різноманітних форм взаємопроникнення і синтезу 

автентичного фольклору і естрадної музичної культури України (рок, поп-

музика і джаз). В роботі окреслено характерні риси фольклору, що 

використовуються в українській естрадній музиці і розроблені основні 

типологічні характеристики синтезу фольклору і естрадної музики. Однак 

аналіз спрямовано насамперед на аналіз музичної мови та вокального 

звукоутворення, а за основу аналізу взято творчість естрадних колективів без 

баянів у складі (група «Garbooz trio», «Брати Блюзу», Е. Ізмайлов і Тріо 

Е. Ізмайлова, «Брати Гадюкіни», Каті Chilly, Марії Бурмаки, групи «DAT», 

виняток становить лише група «ВВ»).  

Цінною стороною роботи є те, що дослідницею було класифіковано 

різновиди взаємодії естрадної музики та фольклору: обробки народних пісень, 
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цитування фольклорного матеріалу, створення оригінальних композицій на 

фольклорній основі, сплав національної манери виконання з інофольклорною. 

Вагомими з точки зору обраного напрямку дослідження є періодизація 

еволюційних процесів української естради, рок- джаз- і поп-музики, а також 

твердження: «Фольклор споріднений із джазовою, рок- і поп-музикою через 

загальні ознаки: колективність, анонімність, імпровізаційність творчості, 

незакріпленість, варіантність трактувань того самого твору. В результаті, 

джаз, а за ним поп- і рок-музика завдяки фольклорному походженню, є 

найбільш сприйнятливими до злиття з фольклором народів світу» (курсив авт. 

– В.Ш.) [264, с. 9]. У контексті характеристики досліджуваних процесів 

В. Тормахова відзначає й «використання народних інструментів або 

автентичної манери гри на них (використовується в джазі, рок-музиці)» [264, 

с. 10]. Можливість використання баянів-акордеонів у складі естрадних 

колективів в підручниках та посібниках з естрадного аранжування та 

інструментування Д. Браславського [18] й Г. Гараняна [47] не розглядається. 

Отже, поширене у сучасних колективних формах баянно-акордеонного 

музикування України загалом та Львівщини зокрема явище як етноджаз –

висвітлюється дослідниками на взірець міжкультурної взаємодії й 

міжкультурного діалогу (етнічного, соціокультурного, музичного, творчого, 

виконавського тощо), котрий виконує охоронну функцію щодо фольклору в 

численних новаторських та індивідуальних формах музикування і виступає 

як засіб своєрідного ретранслятора національних ідей у світовий культурний 

простір. Зокрема, дослідниця філософсько-естетичного аспекту російського 

етноджазу О. Огородова констатує такі вагомі риси соціокультурної 

спрямованості: «Синтез традиції і модерну, старовини і сучасності в 

етноджазі свідчить про одночасну дію в ньому двох засад – консервативної, 

зверненої до минулого і зорієнтованої на спадкоємний зв‘язок, і творчої, 

націленої на майбутнє, що творить нові цінності на благодатному «ґрунті» 

культурно-історичного досвіду попередніх поколінь… Ґрунтуючись на 

традиційному фольклорі певного етносу, етноджаз відкритий для культур 
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інших народів, за допомогою збагачення їх цінностями, традиціями, 

ідеалами, укладаючи в собі, таким чином, відкритість до діалогу, з одного 

боку, і спосіб національній самоідентифікації, з іншого» [200, с. 4–8]. 

Окремі теоретичні положення містять дослідження Д. Бабіч 

«Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних 

ансамблів» (2004) [5], Г. Шостак «Музика масових жанрів як фактор 

формування музичної культури підлітків» (1996) [317], М. Мозгового 

«Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні» (2007) [186] та 

ін. Однак основна частина інформативного матеріалу залишається 

розпoрошеною у популярній та фаховій періодиці («Львівська газета», 

«Коломия», «За вільну Україну», «Високий замок», «Галицька зоря», «Гомін 

волі», «Радянський педагог», «Джерела Трускавця», «Прикарпаття», «За 

вільну Україну», «Гірник», «Галицький шлях», «Франківець», «Франкова 

криниця», «Культура і життя», «Музика», «Радянська музика», «Українська 

музична газета», «Народник» та ін.), мемуарній та довідниковій літературі 

(Т. Воробкевич [43], Т. Дібровний, П. Рачинський [186; 232], В. Фейєртаг 

[267], тощо).  

Питання самодіяльного та аматорського ансамблевого виконавства 

розкривають дисертація О. Ільченко [116], вищезгадувані праці П. Дрозди 

[78–83], В. Комаренка «Робота з самодіяльним оркестром народних 

інструментів» [87], Л. Носова [199], О. Трофимчука [265]. 

З огляду на проблематику дослідження вагомою складовою 

теоретичного підгрунтя є праці, присвячені аспектам баянно-ансамблевого 

виконавства і творчості: Р. Безуглої [11], В. Власова [38], посібник «Баян в 

народно-інструментальному жанрі України» В. Понікарової [225], в якому 

привалюють певні дописи про Львівську школу баянно-акордеонного 

мистецтва, численні різнопланові публікації С. Калмикова – щодо виховання 

слуху в умовах багатотембрових оркестрових баянів [125], значення 

регістрової палітри в системі однорідного оркестру баянів [123], ідейність та 

тембральність баянних ансамблів та оркестрів у творчості композиторів на 
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зламі стоіть [124; 126], М. Різоля [234], А. Сташевського [254]. Вузький 

регоінальний аспект Львівської баянної школи і традицій виконавства та 

педагогіки у спеціальну проблему в них не виокремлюється. 

Регіональні традиції народно-інструментального баянно-

акордеонного музикування неодноразово висвітлювалися фахівцями з 

музикознавчої, виконавської, культурологічної точки зору. Серед них: 

А. Баньковський [7], Г. Бродський [19], А. Гуменюк [60], В. Дейнега [1, с. 27–

35], П. Дрозда [79; 80], М. Лисенка [152; 153], В. Комаренко [137], П. Іванов 

[113], Л. Пасічняк [2, с. 261–269] та ін. Значний масив статистичних даних 

подається у працях довідникового характеру (А. Басурманова [8; 9], 

М. Давидова [64], А. Душного та Б. Пица [101; 102], А. Семешка [240]).  

Звертання до окресленої проблематики музикознавців-фахівців є 

одиничними, серед них переважають регіональні розвідки дослідників-

етузіастів. Вагомий внесок у дослідження тенденцій розвитку баянного 

виконавства, освіти та творчості на Львівщині здійснили А. Боженський 

[16], Л. Дражниця [76], А. Душний [85; 157, с. 124–131, 132–140], Д. Кужелєв 

[139; 140], Р. Кундис [145], А. Онуфрієнко [203–207], Я. Олексів [2, с. 160–

166], Б. Пиц [219; 231], М. Римаренко [157, с. 11–15], Н. Сторонська [257; 

258], Ю. Чумак [156, с. 124–132], О. Якубов [192, с. 116–121] та ін. 

Вагомими напрацюваннями є: розвідки Н. Гатайло-Мазур [48; 49], 

А. Душного [89; 90; 91; 92; 93] та Ю. Чумака [276], у яких аналізується 

творчість «Прикарпатського дуету баяністів»; Л. Боднар [14; 15] та 

Л. Посікіри [226], у яких окреслено історичні факти становлення оркестру 

народних інструментів Львівської консерваторії; творчість Е. Мантулєва та 

А. Онуфрієнка розкривають дописи А. Душного [85], І. Куртого [146], 

І. Фрайта [268], виступи А. Душного, Р. Дидика, Д. Кужелєва, Б. Кисляка, 

В. Кравченка, В. Мазурик, М. Михаця, О. Личенка, А. Олексюка, 

Л. Пасічняк, Б. Пица, Г. Савчин, Н. Сторонської та ін. на науково-практичних 

конференціях Львівщини, зокрема, приурочених до вшанування видатних 

представників Львівської баянно-акордеонної школи [156; 157]. 
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Натомість проблеми регіональної фахової освіти середнього та 

початкового рівнів, навчальних колективів фахових мистецьких закладів краю 

в контексті національної музичної освіти та діяльність самодіяльних, 

професійних та фольклорно-естрадних колективів висвітлюються переважно в 

ювілейних чи рекламних виданнях та розвідках викладачів окремих 

навчальних закладів, зокрема на Львівщині (узагальнюючі праці М. Давидова, 

роботи Л. Боднар [14; 15], Л. Посікіри [64, с. 133–142; 156, с. 108–110], 

М. Наконечної [64, с. 389], В. Власова [65, с. 143–168], І. Гордельянова [55], 

Д. Кужелєва [139], Р. Кундиса [143], Л. Мазепи [162; 163].  

Інформацію про мету, характер, перебіг, результати творчих змагань 

та оглядів (у яких, зокрема, представлено баянно-акордеонні колективи 

Львівщини) висвітлюють довідникові видання А. Басурманова [8; 9], 

М. Давидова [64], А. Семешка [240] та найбільшою мірою – А. Душного та 

Б. Пица [95; 100; 101; 102; 105], дисертаційне дослідження Р. Безуглої [11], 

посібник В. Понікарової [225] Такі відомості містять видання щодо 

діяльності окремих навчальних закладів [55; 139; 158; 159; 162; 163; 269; 270 

та ін.], матеріали низки тематичних науково-практичних конференцій, 

присвячені діяльності Львівської баянної школи, репортажні повідомлення 

популярних періодичних видань. Однак номінації конкурсних змагань, де 

фігурують ансамблеві склади наявні далеко не в кожному з професійних 

конкурсів, а аналіз представництва та виконавського рівня баянно-

акордеонних колективів досі залишається поза увагою дописувачів 

фольклорно-самодіяльних та естрадних мистецьких оглядів та змагань.  

Важливими джерелами дослідження репертуару є афіші й буклети 

концертів, конкурсних змагань, [44; 51; 57; 68; 75; 87; 118; 127–132; 135; 138; 

147; 149; 149; 206; 207; 229; 239; 261; 312–338], сайти окремих виконавських 

колективів, інтерв‘ю, спогади, архіви навчальних, клубних та концертних 

установ, приватні документи та рукописні музикалії. 

Діяльність яскравих постатей, що представляють колективне народно-

інструментальне мистецтво регіону, відрізняє подвижницька і багатогранна 
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праця у різних галузях: педагогічній, організаторській, виконавській, 

науково-методичній та публіцистичній. Незважаючи на активну участь в 

мистецькому житті регіону, України, а нерідко й інтенсивну міжнародну 

гастрольну практику, осмислення аспектів виконавської і композиторської 

творчості висвітлюється переважно у періодичних виданнях. Такими є: 

«Астраханські вісті» («Астраханские известия»), «Комсомолець Каспію» 

(«Комсомолец Каспия»), «Радянська музика» («Советская музика»), 

«Музичне життя» («Музыкальная жизнь»), «Народник» (Москва); вітчизняні 

популярні та фахові газети і журнали радянського і порадянського часу – 

«Музика – масам», НТЕ, «Радянська культура», «Культура і життя», 

«Музика», «Україна», «Радянський педагог», «Радянське слово» (Київ), 

«Молода гвардія» (Одеса), «Хесед Шушана» (Чернівці); обширна преса 

Львова – «Високий замок», ЗІК, «За вільну Україну», «Львівська Газета», 

«Ленінська молодь», «Голос Відродження», «Літературний Львів», «Шофар»; 

різнопланові регіональні видання – «Радянське слово», «Джерела 

Трускавця», «Франківець», «Франкова криниця», «Молодь і ринок», 

«Галицька зоря», «Галицький шлях» (Дрогобич, Моршин), «Вільне життя» 

(Бучач), «Голос Прикарпаття» (Старий Самбір); відгуки та рецензії у 

зарубіжній періодиці – «Novi list», «Jutarnji LIST», «Echo Pruszcza», «Cultura 

Spettacoli», «Main-Echo», «Presse». Відомості, що містять ці видання, 

складають обширне емпіричне підґрунтя для комплексного розгляду баянно-

акордеонного компоненту у ансамблево-оркестровому музикуванні 

Львівщини з позицій його регіональної специфіки. 

 

1.2 Типи ансамблевого баянно-акордеонного музикування  

в Україні. Формування українського баянно-акордеонного  

ансамблевого репертуару 

 

Розглядаючи баян-акордеон в сім‘ї народних інструментів України XX 

століття, бачимо органічність його входження як у сферу народної музичної 
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творчості, так і професійно-академічного камерно-інструментального 

мистецтва, що свідчить про поліфункційність феномену та його повну 

соціалізацію в суспільстві. Зайнявши всі щаблі суспільної культурно-

музичної ланки, баян-акордеон протягом майже століття використовувався у 

культурно-освітній роботі, залучаючи широкі народні маси до осягнення і 

оволодіння скарбами світового музичного мистецтва, освітньо-виховній і 

культурно-розважальній діяльності, а також став інструментом домашнього 

музикування. Дослідник колективів українських народних інструментів 

П. Іванов констатує: «Баяни … широко увійшли в практику українських 

народних самодіяльних ансамблів та оркестрів народних інструментів, капел 

бандуристів. Вони відіграють важливу роль у тих колективах, які мають 

слабку групу духових інструментів, або супроводжують танцювальні номери 

або виступи хорів. Баяни цементують оркестр, збагачують його динамічні і 

технічні можливості» [114, с. 57]. Автор підкреслює особливу значимість 

баянів у ансамблях малого складу й танцювально-хорових колективах з 

ансамблево-оркестровим супроводом [114, с. 105] 

Перед кожним з дослідників народно-інструментального виконавства 

постає необхідність створення системи класифікації виконавських складів, 

напрямків та типів виконавства. Так, Л. Пасічняк пропонує виділити в межах 

вихідних критеріїв наступну систему виконавських колективів: 

1. За інструментарієм: однорідні та неоднорідні, підвиди якого 

визначає поєднання темброво-споріднених народних інструментів (бандура і 

гітара); темброво-споріднених народних і класичних інструментів (баян і 

флейта); темброво-відмінних народних інструментів (баян і бандура); 

темброво-відмінних народних і класичних інструментів (акордеон і 

віолончель).  

2. За характером побутування: автентичні (в народному середовищі 

при виконанні традиційної музики); аматорські колективи як перехідний вид, 

що став сполучною ланкою між автентичним та професійно-академічним 
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народно-інструментальним ансамблевим мистецтвом; професійно-

академічні. 

3. За репертуаром: академічні народно-інструментальні ансамблі 

(камерно-інструментальні ансамблі, камерні вокально-інструментальні 

ансамблі); джазові та естрадні ансамблі з використанням народного 

інструментарію [214]. 

Навіть беручи до уваги завдання класифікації виключно академічної 

традиції, очевидною є необхідність розширення переліку й уточнення 

названих критеріїв, адже народні інструменти можуть бути автентичними і 

вдосконаленими, мішані ансамблі відрізняє також функціональна 

домінантність тембральних чинників (як, наприклад, «Beguine» Е. Мантулєва 

(додаток Д. 1.) для дуету баянів з трикутником у вступі та бонгами) та 

специфіка академічної ансамблевої традиції (як, наприклад, дуети баяна і 

фортепіано). Згідно наведеної класифікації недостатньо класифіковано твори 

для баяна соло з оркестром народних інструментів (камерним, симфонічним, 

естрадним оркестром) та оркестру з мелодично-провідною чи тембральною 

функцією групи гармонік.  

До другої групи необхідно долучити навчальні колективи, які наділені 

специфічним переліком завдань функціонування, що зумовлюють їх склад і 

виконавську палітру, а також самодіяльні, які не тотожні вказаному авторкою 

аматорству у низці принципових аспектів (це питання докладно аргументує в 

дисертаційному дослідженні П. Дрозда [82, с. 110–115]). Третя вимагає 

доповнення оркестрами з хоровими та хореографічними колективами (які, в 

свою чергу, можуть функціонувати в комплексі, як окремі концертні одиниці 

та у формах малих ансамблів у межах однієї концертної програми). 

Можливо тому, у спробах класифікації виконавського репертуару 

академічних народно-інструментальних ансамблів упродовж ХХ століття 

дослідниця стикається з необхідністю створення іншої системи критеріїв у 

руслі формування характерних тенденцій: фольклорний – обробки, фантазії, 

парафрази, варіації, концертні п‘єси на народні теми; камерно-академічний 
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– оригінальні композиції (концерти, сюїти, сонати); естрадно-джазовий – 

оригінальні твори та перекладення; авангардний – оригінальні твори та 

перекладення, представлені концертними, методичними та навчальними 

зразками репертуару сучасних академічних народно-інструментальних 

ансамблів [211].  

В дисертаційному дослідженні П. Дрозди народно-інструментальні 

колективи згруповано за напрямками, кожен з яких визначає характер 

функціонування народно-інструментальних колективів, які взято за опорні: 

– автентичний напрямок, який характеризується наявністю вироблення 

стійких форм, стереотипізацією художніх засобів, створенням автохтонної 

жанрової системи із використанням регіонально-специфічного 

інструментарію та безписемним шляхом передачі досвіду і опанування 

репертуару; 

– аматорський напрямок (як різновид масового колективного 

музикування) залучає засоби притаманні автентичній традиції, 

послуговуючись вдосконаленим інструментарієм, що зумовлено 

виконавськими потребами. Колективи даного напрямку функціонують на 

підставі самоврядування, поєднуючи принципи фінансування та 

зумовленої громадської активності з метою національного 

самоствердження та мистецького розвитку як учасників виконавського 

процесу (організаторів, композиторів, диригентів, виконавців - членів 

колективів), так і слухацької аудиторії; 

– професійно-академічний напрямок характеризується використанням 

конструктивно-вдосконаленого уніфікованого інструментарію, колективні 

форми музикування організовані за аналогією з академічними ансамблево-

окрестровими засадами із застосуванням іноетнічних інструментів, 

жанрів, способів розвитку, засобів виразовості), відрізняється наявністю 

принципу фінансування професійних колективів, залученням фахово 

підготованих високотехнічних виконавців, наявністю полінаціонального 
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та стильово різноманітного репертуару, зафіксованого писемним 

способом; 

– самодіяльність – масовий напрямок непрофесійної творчості радянської 

доби, покликаний замістити як аматорство так і автентичну традицію, 

змістом якого є освоєння художньої культури шляхом безпосередньої 

участі в процесі ідеологічно керованого складання і виконання творів, 

наділених зовнішньо-етнографічним регіональним колоритом, сам 

самодіяльний рух – керований, плановий і звітно-контрольований процес 

[82, с. 154–160].  

Натомість, О. Трофимчук здійснює подібну класифікацію за 

напрямками: професійні ансамблі та оркестри народних інструментів, що 

працюють при філармоніях, творчих спілках, об‘єднаннях, радіокомітетах; 

оркестри та ансамблі народних інструментів спеціальних мистецьких 

навчальних закладів різних рівнів; колективи традиційної народної 

інструментальної музики; самодіяльні (аматорські) ансамблі та оркестри 

народних інструментів, що працюють при культосвітніх, громадських, 

позашкільних установах, неспеціалізованих навчальних закладах [265, с. 77]. 

До переліків, запропонованих у цих дослідженнях, орієнтованих 

виключно на українське народно-інструментальне виконавство, не увійшли 

ансамблі та оркестри, де поєднується академічний, автентичний, 

електромузичний інструментарій, естрадно-фольклорні та фольклорно-

академічні колективи та ін. З огляду на вищезазначене необхідна система 

класифікації, яка відобразила б склад, спосіб функціонування та репертуарні 

принципи колективів різних напрямків з баянами-акордеонами у складі. 

Фольклорний напрямок зумовлює закріплення на побутовому 

ансамблевому рівні музикування гармошки та баяну, як найранніших на 

українських територіях зафіксованих дослідниками на Хотинщині, що 

внаслідок історичних обставин мала тісні зв‘язки з Центральною Україною 

та Росією. Природність входження гармонік до автентичних форм 

музикування у різних регіонах України підтверджує аналіз складів троїстих 
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музик Першого огляду-конкурсу українських народних музичних колективів 

«Троїстої музики» (Київ, 1970): сопілка, скрипка, баян, ліра, бубон (Умань, 

Черкаської обл.); скрипка, гармошка, бубон (Золотоноша, Полтавська обл.); 

сопілка, гармошка, бубон (Хмельниччина); скрипка, баян, бубон (с. Вучкове, 

Міжгірський район, Закарпатська обл.). 

У наш час баян-акордеон є достатньо поширеним у фольклорній 

виконавській традиції Західноукраїнських земель, що, зокрема, 

підтверджують склади колективів – учасників сучасного регіонального 

фестивалю гуцульських троїстих музик ім. Василя Грималюка-Моґура 

(проводиться з 2007 року), в якому беруть участь виконавці-автентики 

Верховинського та шести сусідніх районів (ансамблі «троїстих музик» цього 

регіону творять скрипка, баян, цимбали, сопілка, великий барабан у різних 

співвідношеннях та поєднаннях). 

Особливістю засад діяльності низки колективів автентичного 

фольклорного спрямування є дослідження, реконструкція і презентація 

етнорегіональних музично-виконавських традицій, що зумовлює залучення 

до співпраці музикантів з високою фаховою освітою та інтенсифікацію 

науково-дослідної діяльності на базі функціонування колективу. Нерідко це 

конкретизується у визначенні спрямування діяльності колективу: 

аматорський народний ансамбль народної музики «Шануймося» 

Таврійського сільського клубу (керівник А. Скуратівський), аматорський 

народний ансамбль народних інструментів «Джигірка» (керівник В. Зибін) 

Голопристанського району Херсонської обл., народний аматорський 

обрядово-фольклорний колектив с. Залісці Збаразького району, Народний 

аматорський лемківський обрядово-фольклорний ансамбль 

Підзамочківського СБК, Народний оркестр українських народних 

інструментів «Червона калина» міського Центру української культури 

ім. Лесі Українки (кер. А. Мачула) м. Макіївка Донецької обл., народний 

аматорський родинно-фольклорний колектив Ілюків та Ванджураків с. Віпче 

Івано-Франківської області (кер. М. Ванджурак), Дитячий театр українського 
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фольклору «Берегинька» м. Київ, грецький народний пошуково-

дослідницький фольклористичний гурт «Гюнеш» Волноваського міського 

центру національних культур та ін. 

Прикладом новітніх тенденцій діяльності народно-інструментальних 

колективів фольклорного спрямування може послужити самодіяльний 

народний фольклорний ансамбль «Іршава», районного будинку культури 

(надалі – РБК) м. Іршави Закарпатської області. Колектив був створений у 

1990 році Н. Мельником-Гудь - незмінним художнім керівником коллективу, 

автором низки аранжувань та оробок, до його складу увйшли працівники 

освіти, культури, творча інтелігенція. Ансамбль налічує 25 учасників, 

складається з оркестрової групи (баян, кларнет, скрипка, сопілка) та мішаної 

вокальної із застосуванням хореографії. Основу репертуару ансамблю 

складають пісенні і обрядові традиції Іршавщини, Закарпаття (народний 

гумор, хореографія, фольклорно-етнографічні інсценізації та інструментальні 

композиції на полікультурному фольклорному матеріалі регіону). Ансамбль 

веде популяризаторську концертну діяльність перед жителями регіону, бере 

участь у міжнародних фестивалях народної творчості Словаччини, 

Угорщини, Польщі, Чехії, (є дипломантом багатьох регіональних пісенних 

фестивалів на Україні (Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Київ, Полтава, 

Коломия, Корець), а також, переможцем телевізійних конкурсних програм 

народної творчості «Сонячні кларнети», «Горицвіт», «На фіглі Марьки 

Голубинської», фестивалю-конкурсу «Сорочинська ярмарка». Колектив з 

успіхом гастролював у Франції, Швейцарії, Італії, Берліні, Австрії, взяв 

участь у створенні телевізійних музичних програм «Заспівайме собі файно», 

«Іршавські наспіви» і «Кучерява верба». 

Глибока своєрідність притаманна фольклорному ансамблю «Троїсті 

музики» РБК с. Червоне Криворізького району (створений 1994 року, 

художній керівник В. Заморока). До його інструментального складу залучено 

баян, діатонічну гармоніку, бугай, барабан з тарілками, трикутник, деркач, 

окарину, звичайну та альтову сопілки, дримбу, дзвіночки, металофон та інші 
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інструменти. Серед інструментарію є й давні автентичні взірці (барабан, який 

має понад 50 років, тарілки виготовлені з гільз снарядів). 

Один з найстаріших у Краматорську самодіяльних колективів 

Зразковий оркестр народних інструментів «Радість» міського палацу 

культури «Будівельник» (заснований 1976 року, диригент оркестру І. Садова, 

художній керівник Г. Синьоока), з 1998 року носить звання «Зразковий 

художній колектив». Оркестр включає баяни, акордеони, домри, гітари, 

балалайки, цимбали та клавішні гуслі. При ньому діє студія, де учні 4-7 

класів загальноосвітніх шкіл мають можливість опанувати ці інструменти.  

Функціонування колективів фольклорного спрямування на 

професійному  рівні представляє Харківський муніципальний театр народної 

музики України «Обереги» (художній керівник – заслужений діяч мистецтв 

України, композитор Ю. Алжнєв). У своїй діяльності колектив спирається на 

взірці та форми музикування традиційної музичної культури. Зібрані у 

фольклорних експедиціях по селах Слобожанщини, Полтавщини та інших 

регіонів ці зразки отримують подальшем мистецьке втілення на рівні 

сучасних вимог, пошуків нових форм сценічного вираження народного 

мистецтва, експериментування з драматичними та хореографічними 

елементами програм. Завдяки цьому виступи колектива наближаються до 

народного дійства з його яскравими характерами і самобутнім тембровим 

рішенням сольного і гуртового співу.  

Театр поєднує кілька ансамблевих формацій: квартет солістів 

(М. Колодочка, В. Марчак, В. Якобишин, М. Маркович); вокальне тріо 

(В. Осипенко, О. Шишкіна, Л. Омельченко); фольклорний гурт – лауреат 

Міжнародного конкурсу народного виконавства ім. Н. Плевицької, учасника 

багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів традиційної музики 

(керівник заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства 

В. Осадча) та оркестр українських народних інструментів (серед солістів, 

А. Стрілець (баян), В. Шляхов (скрипка), І. Галь (кларнет), Л. Авдимирець 

(бандура, сопрано)). 
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Поряд з колективами, спрямованими на опанування національного 

фольклору, в Україні поширюється діяльність виконавських ансамблів 

національних меншин (росіян, клезмерів, приазовських греків-румеїв, болгар, 

поляків, чехів, німців, татар, угорців та ін.), у інструментальних групах яких 

також фігурують баяни. Такий напрямок популяризації фольклору 

здійснюється Муніципальним Театром пісні ім. В. Герасимова «Краматорські 

дівчата і хлопці» (художній керівник, заслужений працівник культури 

України В. Герасимов, лауреат міжнародного академічного рейтингу 

популярності «Золота фортуна»), який є дипломантом Всесоюзних та 

Всеукраїнських фестивалів та конкурсів художньої творчості (1970, 1977, 

1982, 1985, 1999, 2001). 

Колектив має у складі інструментальну групу (бандура, баяни, козобас, 

балалайки, домри, кларнети та ін.). Театр популяризує фольклорне мистецтво 

у Індії, Німеччини, Польщі, виступав на Міжнародному фестивалі мистецтв 

«Слов‘янський базар» у Вітебську (липень, 1999), Фестивалі Російського 

мистецтва у Донецьку (травень, 2010), брав участь у творчих звітах у 

Національному Палаці «Україна» (лютий, 2001). 

Подібна репертуарна політика притаманна донецькому ансамблю 

«Пустотливі награвання» («Озорные наигрыши»), інструментальну групу 

якого складають два баяни, балалайка сопрано,а контрабас, бубон, сопілка, а 

також народному фольклорному ансамблю «Карагод» Андріївського центру 

духовного відродження людини (Волноваський район) [69]. 

Фольклорний колектив, що виконує на народних інструментах 

традиційну музику приазовських греків (керівник оркестру С. Касаткін), 

пісні румейською мовою (керівник хору О. Дзигім) і реконструкції народних 

танців (керівник танцювальної групи М. Зал) – грецький народний 

фольклорний ансамбль пісні і танцю «Сартанські самоцвіти» (с. Сартана 

Маріупольського району на Донеччині, склад оркестру: скрипки, кларнет, 

зурна, великий та малий барабани, баяни). Cтворений у 1935 році колектив – 

переможець Всесоюзного огляду колективів національних меншин у Москві 



 

 

49 

 

(1936), дипломант обласного огляду-конкурсу фольклорних колективів 

Донецької області «Сонячні кларнети» (1978), лауреат I і II всесоюзних 

фестивалів народної творчості та I всесоюзного фестивалю греків СРСР 

(Москва – Атени – Салоніки – Нікосія – Москва) [233].  

Провідні клезмерські колективи
2
 України, у складах яких є баяни та 

акордеони, представлені «Топор-оркестром», «Нео-Клезмер Бендом», 

ансаблем «Нігунім»
3
, Тріо «Хаверім»

4
, «А ідіше нешуме» та «Chernovitz 

Klezmer Orchestra»
5
. Одним з найуспішніших клезмерських ансамблів 

сьогодення є «Харків клезмер бенд» (створений 1999 року на базі 

Єврейського Культурного Центру «Бейт Дан»). Колектив складається з 5 

музикантів. У складі ансамблю використовуються тільки традиційні 

акустичні інструменти: cкрипка, кларнет, акордеон, контрабас. Відроджуючи 

клезмерський жанр, виконуючи старовинні клезмерські мелодії в манері, 

наближеній до «old-stile» ансамбль швидко знайшов свого слухача і придбав 

популярність, як серед єврейської, так і іншої публіки. За час свого існування 

ансамбль брав участь у багатьох престижних фестивалях і конкурсах, серед 

яких «Клезфест в Україні» (від 2000 року щорічно проводиться Центром 

єврейської освіти України). З успіхом виступав у численних містах України, 

а також у Москві, Петербурзі, Будапешті, Мішкольці, Лондоні, Таллінні. 

Творчі зустрічі колективів цієї групи відбуваються на фестивалях 

нацменшин та суто клезмерських фестивалях. Перший Міжнародний 

фестиваль Єврейської Музики в Україні «Клезфест», як складова 

грандіозного міжнародного проекту, пройшов у Євпаторії (2001), наступним 

став Перший регіональний фестиваль «Клезфест» у м. Дніпропетровськ, 

надалі поширився на інші міста та регіони України. В Одесі проводиться 

Міжнародний фестиваль клезмерської музики, присвячений Ісааку Бабелю 

(Odessa Babel Klezmer Fest). 

Серед Одеських колективів виділяються «Мамины дети», Музичний 

театр «Мигдаль-ор»
6
 (1991), капела «Консонанс-Ретро»

7
, група «FolkLand». 

Відмінною особливістю одеської групи «FolkLand», заснованої в 1993 році, 
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постає наявність в репертуарі групи кількох незалежних проектів у рамках 

одного колективу – клезмерського, українського і кельтського. У формуванні 

репертуарної лінії, клезмер-проект опирається на нетрадиційні обробки 

традиційних єврейських пісень і танців, маловідомі давні мелодії (задіяна 

інструментальна група: скрипка, акордеон і домра, ритм-секція (басист і 

перкусія)), в аранжуваннях використовуються елементи джаз-року та фанку. 

З 1998 року український проект спрямовується на інтерпретацію 

автентичного українського фольклору, близьку до інструментального арт-

року в дусі 1970-х, з елементами фанку та нью-вейв, у музиці групи 

використовується жіночий вокал і народні духові (інструментальні склади: 

окарина, обертонова флейта, скрипка, електро-гітара, клавішні, бас-гітара, 

ударні та перкусія).  

Кельтсько-скандинавський проект (від 2000 року) розробляє англо-

кельтський фолк в акустичному складі (скрипка, блок-флейти, акордеон, 

гітара та контрабас, жіночий вокал, окарини, гемсхорн і кротта як раритетний 

інструмент для України)
8
.  

Сучасне естрадне мистецтво має ґрунтовні європейські традиції 

акордеонного виконавства, через яке естрадно-джазова специфіка – 

жанровість, виконавські прийоми, музичний словник - проникли у вітчизняну 

академічну практику і композиторську творчість. З іншого боку, включення 

народних інструментів, зокрема баянів-акордеонів, до складу естрадних 

виконавських колективів, може бути зумовлене прагненням наслідування 

етнічного звукоідеалу (за І. Мацієвським), створенням специфічного 

тембрального колориту, який несе семіотичне навантаження. А тому, одним з 

вагомих чинників застосування баянів-акордеонів у колективах естрадно-

фольклорного спрямування є портативність, мобільність та тембральний 

потенціал інструменту в умовах сценічних виступів. 

У 1920 – 1950-ті рокки в Україні естрадні ансамблеві колективи з 

баянами-акордеонами у складі користувались великим попитом та 

популярністю від ресторанів і виробничих клубів до радіо та філармоній Їх 
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репертуар відзначався тенденціями щодо акомпанементу вокальних пісень 

(солістам та вокальним ансамблям) або артистам інших розважальних жанрів 

(чечіточникам). У цей час активно розвивалась робота студій грамзапису зі 

зведеними оркестрами [10, 77]). «Провідні майстри солісти виявляють 

прагнення грати в ансамблях з шести-восьми осіб» з тим, щоб 

сконцентруватися «головним чином на сольних партіях» [10, 77]. 

Формується велика кількість «Теа-джаз оркестрів», у тому числі й жіночих 

[10, 46], які працювали головним чином у ресторанах і кінотеатрах, у літній 

період виступали в садах і парках, гастролювали на курортах колишнього 

Союзу, проводилися лекції-концерти
9
. 

Починаючи з 1948 року настав період, який сучасники – естрадні 

виконавці - називали «ерою розгинання саксофонів» у радянському 

естрадному мистецтві, внаслідок чого виконавцям заборонялося 

користуватися прийомами джазового звуковидобування, джаз-оркестри 

перейменовувалися в естрадні колективи, популярні пісні трактувалися в 

новітніх аранжуваннях у дусі нових віянь («боротьби з космополітизмом» та 

«схилянням перед Заходом», що було одним з проявів негативної реакції 

політики Радянського Союзу на розгорнуту проти нього так звану «холодну 

війну») [108, с. 3–4]. 

Дослідники національного естрадного мистецтва великою мірою 

різняться у поглядах щодо періодизації етапів його розвитку. Так, у 

дисертаційному дослідженні Г. Шостак «Музика масових жанрів як фактор 

формування музичної культури підлітків» (1996) пропонує модель, що 

включає 4 етапи: процес становлення естрадної і біт-музики в Україні (1962–

1969); зростання професійного рівня музикантів, створення перших 

українських ВІА (1969 – кінець 1970-х років); виникнення перших 

українських рок-груп (1980–1986); формування національно самобутньої 

української масової музики (1986 – наш час) [317, с. 19]. Проте, ця 

періодизація є полемічною і потребує розширення з огляду на досягнення 
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власне українського естрадного мистецтва у міжвоєнне двадцятиліття у 

Західноукраїнському регіоні. 

М. Мозговий, досліджуючи розвиток української естрадної пісні 

періоду 1970-х – 1980-х років, зазначає: «посилення фольклорної течії в 

українській естраді спричинилося до формування низки провідних 

стилеутворювальних тенденцій: опора на народнопісенну естетику з 

одночасним запозиченням новітніх музичних прийомів; професійна 

«фольклоризація» і стилізація творів суто естрадної стилістики, зокрема у 

жанрах рок- і поп-музики; активний перехід композиторів академічного 

напряму в естраду, що забезпечило якісний стрибок у художньому рівні 

співацького репертуару» [186, с. 161]. 

В. Тормахова у повоєнному розвитку естрадного мистецтва України 

виділяє два етапи: зародження рок-н-ролу під західним впливом (у 60-ті роки 

ХХ ст.) і формування більш розкутого мистецтва (в середині 80-х років ХХ 

ст.), констатуючи: «однак, як і на протязі років розвитку, так і у наш час, в 

естрадній музиці України залишились дві головні тенденції: наслідування 

західних традицій та створювання власних музичних напрямів на фольклорній 

основі … у середині ХХ ст. вперше радянські джазмени починають 

експериментувати з фольклором різних республік СРСР, але це не було 

поширеним явищем. Лише в останній третині ХХ ст. український джаз 

набуває певних якісних змін, завдяки синтезу з вітчизняним фольклором» 

[264, с. 9]. Натомість, у 1980-і роки в Європі, а наприкінці 1990-х в естрадному 

мистецтві Україні поширився стильовий напрямок World music, що містить у 

собі джазову, рок- і поп-музику і використовує фольклор різних народів світу 

(народні шотландські, ірландські, африканські й азіатські фольклорні засади). 

Цю ж позицію спостерігаємо й у розвідках інших дослідників. Зокрема, 

дослідник джазової імпровізації В. Шулін приходить до висновку: «основний 

шлях розвитку джазу останньої третини XX століття лежав через 

міжкультурну взаємодію ... найбільше взаємодія досягається при контакті з 

культурами, що мають схожі механізми функціонування та виконавські 
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принципи, головний з яких – імпровізаційна форма побудови та розвитку 

музичного матеріалу» [318, с. 169]. 

Окрім того, у естрадному мистецтві на зламі ХХ – ХХІ століть вагомим 

струменем стає ретромузика з ностальгічним відтворенням традицій 

естрадного музикування, у якому виняткового значення набуває акордеон як 

тембральна складова звукоідеалу
10

 національної (етнічної) музичної 

культури, історико-географічний звукоідеал та звукоідеал стилю (напрямку, 

жанру) [318, с. 169]. Досягнення кожного з описаних етапів відобразились на 

функціонування есрадинх ансамблевих колективів України сучасності.  

Яскравим взірцем однорідного естрадного колективу гармонік є 

«Музично-ексцентричне тріо» (Київ), яке склали три виконавці (акордеон, 

баян, бас-баян), які працюють в жанрі музичної ексцентрики. 

Ексцентричність їх номерів полягає в тому, що вони на своїх інструментах 

виконують твори, не властиві їх звичному репертуару: клубна музика, відомі 

мелодії поп- і рок-виконавців, музика з кінофільмів, з мультфільмів, диско 

1980-х та ін. Зразком мішаного складу є квартет «Ретро» (Київ) у складі: 

баян, труба, контрабас, саксофон, що виконує танго, фокстроти, вальси, 

концертні інструментальні п‘єси, традиційний і радянський джаз, музику з 

кінофільмів минулих років. 

Группа «Jem» (Одеса) виконує балканську та циганську музику в 

джазовій інтерпретації, маючи у складі баян, гітару, ударні. Натомість, інший 

одеський музичний колектив «Слов‘яни», заснований в 2000 році, має 

обширний репертуар з українських, російських та білоруських пісень у 

супроводі баяна і балалайки, систематично бере участь у міських заходах і 

фестивалях («Таланти твої Україно», «Сергіївські зорі», «Травнева калина», 

«Дунайська весна», «Гуморина», «День міста», «Новорічна ніч на Думській»). 

Кавер група «Село і люди» (Харків) виконує найпопулярніші музичні 

хіти відомих рок- і поп-груп, таких як «After dark», «Thunderstruck» (AC / 

DC), «Zombie» (Cranberries), «Smoke on the water» (Smokie), «One of us», 
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«Wicked Games, show me the meaning» (Backstreet Boys) і багато інших. У 

складі групи: балалайка, гітара, баян, ударні.  

Інший харківський вокально-інструментальний ансамбль «Retro-band 

Holiday» (склад: вокал, саксофон (флейта, кларнет), клавіші (фортепіано, 

акордеон), бас-гітара, ритм-гітара, ударні) володіє різностилевим естрадним 

репертуаром: ретро-, поп-музика, хіти disko 1980-х, музика з кінофільмів, 

вітчизняна та зарубіжна естрада, джаз, блюз, латинос, фанк. 

Склад професійно-академічного ансамблю «Київська Русь» Луганської 

обласної філармонії (худождній керівник – В. Фалалеєв) унаочнюють 2 

домри прими, домра-тенор, балалайка прима, 2 баяна та ритм-група 

(електрогітара, бас-гітара, рояль, ударні), а репертуар колективу складає 

народна та естрадна музика [160, с. 92]. 

Лауреат міжнародного конкурсу в м. Клінгенталь (Німеччина, 1999, II 

премія) інструментальний ансамбль «3+2» Харківської філармонії 

(кер. І. Снєдков) сформований з числа талановитих студентів. У 2002 році в 

розширеному складі ансамбль «Біс+Х» здобув перемогу в номінації 

«інструментальні ансамблі» на І національному конкурсі артистів естради 

(І премія). Колектив активно гастролює Україною, дає концерти в Німеччині, 

Франції, Росії. У репертуарі ансамблю (склад: баян, балалайка, ударні, дві 

різновисотні домри) композиції у синтезі фольк-поп-джаз (фантазії на 

українські, російські, неаполітанські пісні, популярну інструментальну 

музику, вальси, танго, фокстроти) в інструментуваннях та аранжуваннях 

учасників колективу. 

Окремий напрям вітчизняного естрадного мистецтва творять народно-

інструментальні ансамблі. Його репрезентують оркестр народних 

інструментів «Коробейники» (Харківської філармонії), київський колектив 

«Рідні наспіви», тріо А. Вальчук, Н. Недашкірська, О. Кашперко 

(Житомирська філармонія) та ін. Народно-інструментальне мистецтво 

своєрідно представлене й у естрадному напрямку музикування. Це 

підтверджує діяльність оркестру російських народних інструментів 
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ім. Г. Шендерьова Сімферопольського міського театру естради (керівник – 

В. Лобанов), переможець IV міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів 

«Perpetuum mobile» (Дрогобич, 30 квітня – 4 травня 2011). 

Баяни-акордеони є невід‘ємною складовою ансамблевого музикування 

самодіяльного та аматорського напрямків від початків формування 

національної гармошкової традиції. Так, за визначенням М. Булди, в 

українському акордеонно-баянному виконавстві довоєнного періоду 

співіснували дві тенденції, «одна з яких бере початок від народних гулянь, 

інша – піднімається до філармонійного мистецтва» [20]. Тому, в радянський 

час кращі самодіяльні колективи діставали звання «народних», а ті, що 

дорівнювали професійним за способом функціонування та рівнем вишколу 

учасників – «заслужених». 

Характеризуючи склади етнографічних ансамблів та оркестрів на 

Харківщині, Полтавщині й півночі Луганщини, пов‘язаних з розвитком 

індустрії регіону даного періоду, Н. Любецька зауважує: «У великі 

промислові центри та окремі копальні спостерігається приток робітничого 

класу не тільки з центральних та сусідніх земель України, а й з російських 

регіонів, наслідком чого стало поступове розповсюдження на Луганщині й 

російських етнічних музичних інструментів (балалайки, російських видів 

гармоніки). Це стало запорукою поступового формування колективних форм 

музикування з використанням цих інструментів» [160, с. 88].  

В кінці 20-х років ХХ століття на Україні організовуються перші 

самодіяльні оркестри українських народних інструментів. На їх основі 

ведеться робота над формуванням оркестрових груп, конструктивним 

вдосконаленнм інструментарію та розробкою його оркестрових різновидів 

(сімей), організацією фахової підготовки виконавців та диригентів, 

створенням репертуару, вирішення проблем інтерпретації, випрацювання 

принципів концертної діяльності, функціонування малих ансамблевих груп 

при великих оркестрових колективах. Серед найвидатніших майстрів-
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конструкторів, керівників оркестрових колективів: Є. Бобровников, 

Л. Гайдамака, В. Зуляк, Г. Каськун, І. Скляр, О. Шльончик.  

«Особливо масово аматорські ансамблі і оркестри народних 

інструментів виникали у 20-х – 30-х роках нашого (минулого – В. Ш.) 

століття з метою просвітництва та культурного обслуговування населення … 

Ця форма була чи не єдиною, яка дозволяла за досить короткий термін 

залучити широкий загал бажаючих до виконання не тільки народної, а й 

класичної музики на нескладних для освоювання інструментах … на її грунті 

створювались і розвивались професіональні колективи народних 

інструментів» [265, с. 78]. 

Суспільна функція подібних колективів еволюціонувала із розвитком 

радіомовлення, телебачення, аудіозапису, фахової музичної освіти. З одного 

боку, – колективне народно-інструментальне виконавство поширилося у 

сфері дитячих освітньо-виховних закладів, а також, як одна з підготовчих 

складових профорієнтування. З іншого, – як форма мистецької самореалізації 

у сфері неспеціальної освіти, яка окрім аматорів залучає до свого середовища 

виконавців академічного, естрадного та фольклорного напрямків. Звідси, 

наявність у їх діяльності як фіксованого нотного запису, так і усної, 

безписемної традиції, вдосконаленого академічного та електромузичного 

інструментарію та національних автеничних різновидів. 

«Роль і місце аматорського народно-інструментального виконавства в 

сучасному культурному процесі визначають не кількісні показники. Головне 

– яке соціологічне навантаження, які суспільні функції виконує цей вид ... 

сьогодні аматорське музикування на українських народних інструментах – не 

тільки один із способів розвитку і виховання природних музичних 

здібностей, а й один із засобів художнього самоусвідомлення нації», - 

стверджує С. Марков [170, с. 44] 

Сутністю діяльності закладів культури сьогодення є організація 

змістовного дозвілля молоді, підлітків та дітей, популяризації здорового 

способу життя, формування національної свідомості, збереження та 
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відродження звичаїв, традицій та обрядів українського народу, створення 

умов для самодіяльної художньої творчості, самореалізації підростаючого 

покоління. З цією метою працівники культурноосвітніх закладів залучають 

до участі в гуртках художньої самодіяльності та об‘єднаннь аматорів широке 

коло молоді та дітей, де учасники проводять значну частину вільного часу. 

Іншою соціальною лінією аматорського музикування є колективи 

центрів та клубів сімейного дозвілля, соціальних служб дітей та молоді. До 

таких належить народний фольклорно-етнографічний колектив 

«Білолучанка» Білолуцького міського Будинку культури Новопсковського 

району, що одержав назву від імені рідного селища в 1978 році. Різноманітні 

програми виступів колективу: «Білолуцькі вечорниці» (численні пісні та 

жарти нашої Слободи), «Сватання на Слобожанщині», «Весілля» (картина 

обрядів у старовину), «Хрещені батьки – то другі батьки» (звичай, як раніше 

обирали хрещених немовлятам), «Івана Купала» (своєрідний обряд, що 

проходить біля місцевої річки Ащіар), «Петрівки», «Петра і Павла», 

«Зажинки», «Обжинки», «Покрова», «Сорок святих», «Масляна», «Юр‘їв 

день» та ін. Неодноразово колектив мав нагоду виступати перед глядачами 

м. Києва – у 1986 році на ВДНГ, у 1996 - у Палаці «Золоті ворота», в 2001 

році – у Національному Палаці «Україна» на Всеукраїнському огляді 

народної творчості присвяченому 10-й річниці Незалежності України. 

До переліку своєрідних самодіяльних колективів можна віднести 

народний ансамбль «Лугарі» Луганського університету внутрішніх справ 

ім. Дидоренка (художній керівник – В. Петраченко). Його інструментальний 

cклад – баян, кобзи, кобза-контрабас, ударні [160, с. 92; 199, с. 31; 275]. 

Реперуар скадаю взірці народного мелосу та популярної естрадної музики. 

На Донеччині у 2001 році в клубних закладах системи Міністерства 

культури працювали 11 колективів народних інструментів, серед них звання 

народного (зразкового) мають тріо баяністів «Золоте руно» с. Комар 

Великоновоселківського району, народний ансамбль народних інструментів 

ДМШ № 1 м. Єнакієвого, народний інструментальний ансамбль «Райдуга» 
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викладачів ДМШ м. Новоазовська, Народний оркестр українських народних 

інструментів «Червона калина» міського Центру української культури 

ім. Лесі Українки (кер. А. Мачула).  

Неодинокими є випадки професіоналізації найбільш успішних 

аматорських та самодіяльних колективів клубної системи та ансамблів, 

започаткованих на базі навчальних закладів. Зокрема, важливу роль у 

процесах професіоналізації самодіяльних форм народно-інструментального 

колективного музикування відіграв Київський оркестр народних 

інструментів під керуванням Я. Орлова. 

Риси аматорського та навчального колективу поєднуються в творчій та 

виконавській діяльності ансамблю народної музики та пісні палацу дитячої 

та юнацької творчості Верхньодніпровська «Український сувенір»
11

 

(керівники - Іван та Катерина Короткови), який поєнує понад 150 учасників 

(оркестр народних інструментів та вокальну групу). Ансамбль виконує 

обробки українського фольклору (обряди, колядки, щедрівки, ліричні пісні), 

інструментальну музику, хорову класику, твори українських композиторів, 

літургійні композиції. Колектив гастролює в містах України 

(Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Одеса, Полтава, Харків) та має широку 

географію концертних виступів на теренах пострадянського простору 

(Азербайджан, Білорусь, Естонія, Литва, Молдова, Росія) й далекого 

зарубіжжя: Америка, Канада, Китай, Німеччина, Польща, Словенія, 

Югославія. Ансамбль є лауреатом міжнародних та всеукраїнських 

фестивалів. На його базі постійно проводяться всеукраїнські, обласні 

семінари фольклорно-етнографічних колективів. Водночас, його керівники 

розробили методику прогресивного навчання дітей.  

Серед самодіяльних колективів: оркестр українських народних 

інструментів Київського Жовтневого палацу культури; самодіяльні народні 

оркестри клубної системи (Ворошиловградського, Миколаївського, 

Рахівського РБК); Український оркестр народних інструментів Уманського 

районного будинку культури Черкаської області (художній керівник - 
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М. Баранишин); самодіяльний ансамбль української народної музики 

Косівського РБК Івано-Франківської області (керівник - П. Терпелюк) та ін.; 

дитячі аматорські колективи центрів, будинків та палаців дитячої та юнацької 

творчості: (Народний оркестр народних інструментів «Орія» Кіровоградського 

обласного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник та диригент - 

С. Матрос); оркестр народних інструментів Миколаївського міського Палацу 

творчості учнів (керівник - І. Близниченко); оркестр народних інструментів 

Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості (керівник - 

В. Городовенко); Зразковий оркестр народних інструментів спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ст. № 20 м. Черкас (художній керівник - 

А. Колесник); Оркестр народних інструментів «Барвистий передзвін» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва (керівник - 

І. Слятіна), оркестр народних інструментів Палацу дитячої та юнацької 

творчості м. Херсона (керівник - С. Путіло); оркестр народних інструментів 

школи мистецтв № 1 м. Херсона (керівник - Г. Бурлакова), фольклорний 

ансамбль «Кобза» Таврійського ліцею мистецтв м. Херсона (керівник - 

О. Яценко), ансамбль баяністів дитячого Центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва (керівник - Н. Підрушняк)
12

 тощо. 

Одними з перших великих мішаних аматорських колективів, до складу 

яких було уведено баяни, стали оркестри с. Наталине Полтавської області 

(керівник - В. Комаренко) та оркестр Мельнице-Подільського районного 

будинку культури, що на Тернопільщині, очолюваний невтомним музикантом-

ентузіастом, майстром з виготовлення народних інструментів В. Зуляком.  

Академічний напрямок найтісніше пов‘язаний з професійною 

виконавською діяльністю та навчальною практикою. Прикладами 

найранніших за часом виникнення успішних баянно-акордеонних однорідних 

виконавських складів міжнародного рівня (2-9 виконавців - за визначенням 

Л. Пасічняк), є професійні академічні колективи: Український камерний 

ансамбль баяністів (1926, Дніпропетровськ, керівник - А. Штогаренко), тріо 

баяністів у складі В. Воєводін, М. Коцюба та В. Паньков, дует баяністів 
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В. Дорохін та М. Шумський, Квартет баяністів Київської філармонії (1939) у 

первісному складі: М. Різоль (керівник колективу), І. Журомський, Р. та 

М. Білецькі. До складу цього колективу ввійшли баяни-прими (звичайні 

баяни), бас-баритон, альт і педальний бас (нині – Квартет баяністів імені 

Миколи Різоля Національної філармонії) [60].  

Серед сучасних однорідних ансамблів виділяються – Квартет баяністів 

імені Миколи Різоля (керівник - О. Шиян); Тріо баяністів «Гармонія» у складі 

В. Губанова, В. Омельчука, С. Петрука (Житомирська обласна філармонія); 

дует баяністів-акордеоністів І. Завадський та Є. Черказова, дует братів-

баяністів Богдан та Руслан Піроги, квартет баяністів «Akko Quartet», «Kyiv 

Classic Accordion Duo» у складі О. Коломойця та І. Саєнка, Оркестр 

баяністів-акордеоністів «Віртуози Києва», ансамбль акордеоністів «Гранд-

акордеон», дует братів-акордеонісів «Eternal Sound» у складі Віктора та 

Василя Кравчуків (Київ); дует сестер-баяністок Ірини та Марії Серотюк 

(Одеса, керівник - В. Мурза); дует акордеоністів О. Мірошниченко та 

Д. Глущенко (Донецьк, керівник - В. Воєводіна) та ін. 

Своєрідним різновидом камерних ансамблів стали професійні мішані 

народно-академічні склади: одеський дует «Каданс» – баян та скрипка (Іван 

та Олена Єргієви); київські дуети – баян та органа (І. Харечко та А. Дубій), 

баян і бандура (Юрій і Людмила Федорови), акордеон і віолончель 

(Є. Черказова та Г. Нужа, Київ), «B&B project» – бандура та баян (Т. Мазур і 

С. Шамрай); Івано-Франківський дует «Діалоги» – бандура і баян (Надія та 

Ігор Євенки); київське тріо «Contemp» – кобза-пріма, баян, кобза-бас (Тетяна 

та Віталій Козицькі, Н. Гері) та ін. 

Cеред ансамблевих складів, що тривалий час фігурують у 

професійному виконавстві народно-академічного складу, камерно-

інструментальний ансамбль «Дивограй» Національної філармонії України. 

Колектив створений в 1988 році артистами Євгеном і Вадимом 

Чорнокондратенками (скрипка, баян та три різновисотні чотириструнні 

домри). У репертуарі ансамбля обробки українських народних мелодій, 
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музика народів світу та популярні класичні твори. Колектив представляє 

Україну на численних етнофестивалях та днях української культури у 

Білорусі, Данії, Молдові, Польщі, Швеції, Швейцарії, співпрацює з відомими 

вокалістами: народними (Г. Гаркушею, Л. Кондрашевською, О. Василенком) 

та заслуженими (І. Чайченком, Л. Скоромною, І. Яременко) артистами 

України. Має записи у фонді Українського радіо. За його участі в 1992 році 

на Українському телебаченні були зняті 2 музичні фільми: «Мандрівка з 

―Дивограєм‖» (режисер Г. Гаркуша) та «Горить моє серце» (режисер 

Л. Кондрашевська). 

Серед найвизначніших народно-оркестрових формацій: Національний 

Академічний оркестр народних інструментів України (художній керівник та 

головний дириригент, народний артист України В. Гуцал), оркестрова група 

Державного заслуженого українського народного хору імені Г. Верьовки, 

Оркестр народних інструментів українського радіо та телебачення, 

український оркестр народних інструментів Київського обласного управління 

трудових резервів
13
, український оркестр народних інструментів Харківської 

вечірньої музичної школи для дорослих (керівник - П. Іванов), народний 

аматорський оркестр народних інструментів Миколаївського національного 

університету імені В. Сухомлинського (керівник - Ю. Шевченко).  

Оркестри різняться між собою також за складом. При обов‘язковій 

наявності струнно-смичкової, ударної та басової груп в оркестрі може не бути 

цимбалів, кобз, бандур або духових інструментів. Провідними мелодичними 

інструментами можуть виступати група домр-кобз, бандур, струнно-смичкова 

чи баянна. Специфікою академічного оркестрового народно-

інструментального складу є прагнення збереження етно-характерного 

тембрального колориту з одного боку (це єднає його з фольклорною етно-

інструментальною традицією) та структуризація за однотипними 

інструментальними групами у відповідних кількісних співвідношеннях, 

близька до засад формування академічної моделі симфонічних оркестрів, 

http://posibnyky.vstu.vinnica.ua/narodniy_rkestr/diyachi.html#ivanov
http://posibnyky.vstu.vinnica.ua/narodniy_rkestr/diyachi.html#ivanov
http://posibnyky.vstu.vinnica.ua/narodniy_rkestr/diyachi.html#ivanov
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згідно визначення подібного колективу П. Козицьким як «симфонічного 

ансамблю з українських народних інструментів» [134, с. 11]. 

Так, академічний оркестр народної та популярної музики Національної 

радіокомпанії України
14

, на початковій стадії мав у своєму складі мандоліни, 

лютні, гітари, домри, концертини, баяни. З 1959 року до нього увійшли 

скрипки, альти, віолончель, контрабас, бандури, цимбали, сопілка, флейта, 

кларнет, ударні інструменти, доповнені кобзами та духовими інструментами. 

Навчальні академічні баянні оркестрові склади тісно пов‘язані з 

навчальною практикою і потребами професійної підготовки молодих 

спеціалістів: фахові навчальні заклади зі спеціальністю «баян», згідно вимог 

навчальних програм, керують функціонування ансамблевих колективів та 

оркестру народних інструментів, як форми організації підготовки студентів 

до професійно-педагогічної, організаційної та виконавської діяльності. Їхнім 

завданням є виховання комплексу виконавських навичок, оволодіння 

різностильовим репертуаром як академічного так і фольклорного 

спрямування, досвіду організації та керівництва виконавськими колективами, 

диригування, аранжування та перекладень творів на відповідні виконавські 

склади, зумовлені набором студентів на відповідні спеціальності. 

Ініціативне ядро Першого Всеукраїнського оркестру народних 

інструментів у Одесі, до складу якого входили гармоніки, складали його 

учасники: В. Євфремов (надалі диригент оркестру та і викладач класів домри 

та диригування), а також педагоги-баяністи Робітничої консерваторії, яка 

функціонувала у Одесі з 1932 року: І. Епштейн, Л. Перельман, Г. Нарядков.  

Оркестр народних інструментів Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського був створений у 1930 році (керівники - 

М. Геліс, Ю. Тарнопольський, М. Гозулов, М. Білоконев, А. Білошицький, 

К. Осадча). Він має за основу склад струнно-щипкових інструментів (кобзи: 

прими, альти, тенори, баси, контрабаси), до яких приєднується група 

балалайок, бандур, концертних цимбал, духових інструментів (сопілка, 

флейта), а також баяни та група ударних інструментів. Репертуар оркестру 
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становлять аранжування, перекладення та обробки
15

 композицій українських, 

зарубіжних митців, оригінальні твори. 

Сучасні колективи з баянами-акордеонами у складі кафедри народних 

інструментів Харківського національного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського представляють ансамбль баяністів (художній керівник - 

О. Назаренко), оркестр народних інструментів (художній керівник - 

Б. Міхеєв), фольк-поп-джазовий ансамбль «3+2» (сьогодні – професійний 

колектив Харківської філармонії, художній керівник - І. Снєдков). Оркестр 

народних інструментів кафедри музичного виховання Бердянського 

державного педагогічного університету включає, крім провідного 

мелодичного домрово-балалаєчного складу, гітари, скрипки та гармоніки.  

Склади домро-баянних оркестрів окресленого період даного регіону з 

часом були доповнені струнно-смичковими інструментами. Таким прокладом 

може бути студентський оркестр народних інструментів «Слобожанські 

музики» Інституту культури і мистецтв Луганського національного 

університету імені Т. Шевченка (сформований свого часу на базі навчальної 

студії під орудою Олени Устименко) [30].  

Народний оркестр популярної класичної та сучасної української 

музики «Юність» (1974, художній керівник - Г. Бродський) мистецького 

факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

В. Винниченка включає цимбали, кобзи, сопілки, скрипки, баян, акордеон, 

духові інструменти, синтезатор та фортепіано. Оркестр народних 

інструментів «Кантабіле» Миколаївського державного вищого музичного 

училища включає 50 музикантів (викладачі, концертмейстери-ілюстратори, 

студенти) у шести інструментальних групах: домри, балалайки, бандури, 

баяни, скрипки, духові та ударні інструменти (диригент - О. Луук). 

Лауреат III-го міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» оркестр 

народних інструментів Кам‘янець-Подільського національного університету 

ім. І. Огієнка (дир. І. Маринін) окрім скрипки, баяну, акордеону, сопілки, 

домри, гітари, включає такі інструменти як дримба, трембіта та бугай. 
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«На сучасному етапі, навчальні плани кафедр народних інструментів 

охоплюють багато аспектів – до них входить сольне, ансамблеве та 

оркестрове виконавство, диригування оркестром, диригування капелою 

бандуристів, оволодіння грою на фортепіано, опанування навичок композиції 

в класах інструментовки, читання партитур. Результатом цього стала поява у 

сфері народно-інструментального мистецтва композиторів, диригентів-

симфоністів, теоретиків. Найбільш відомими серед них є А. Штогаренко, 

Є. Станкович, В. Зубицький, І. Карабиць, А. Гайденко, В. Власов, 

В. Подгорний, В. Івко, К. Мясков, А. Білошицький, В. Сіренко, В. Здоренко, 

В. Жадько, С. Литвиненко, В. Варакута, А. Дубина, О. Сокол, Д. Ровенко та 

ін.», – так характеризувався стан освітнього процесу навчання гри на 

народних інструментах у 1980-1990-ті роки [244]. Ця лінія розвитку баянно-

акордеонного мистецтва є панівною й дотепер. 

 

Висновки до розділу 1. 

1. Дослідницький апарат зосереджено на конструктивних засадах 

наукового дискурсу у світлі історичних сентенцій та сучасних досліджень в 

контексті ансамбево-оркестрового мистецтва гри за участі баяна-акордеона в 

Україні, і зокрема – на Львівщині, як центру академічного народно-

інструментального мистецтва Західної України. Проведена конструктивна 

лінія аналізу досліджень феномену регіону у напрямку академічного, 

естрадного, самодіяльного й аматорського сфер побутування, клезмерської 

виконавської традиції, фахової освіти, тенденцій розвитку баянно-

акордеонного виконавства, творчості та популяризації мистецтва крізь 

призму конкурсів та фестиваів на Львівщині. 

2. Відзначено, що в Україні у формах колективного музикування з 

баянами-акордеонами у складі виділяється декілька генеральних напрямків, 

які характеризуються певними соціокультурними функціями, географічними 

(регіональними) й хронологічними відмінностями, а в результаті 

репертуаром і цільовою аудиторією. 
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Фольклорний (автентичний) напрямок у колективному музикуванні 

України з гармоніками у складі демонструє поширення цього інструментарію 

з територій, які тривало межували з Росією до західних регіонів (Галичина, 

Буковина, Закарпаття, гірські регіони Карпат), їх входження до весільних 

капел, троїстих музик, тарафів. Ці процеси зумовлені участю в колективах 

музикантів з фаховою освітою різних рівнів, поглибленою 

фольклористичною діяльністю на базі окремих автентичних та аматорських 

колективів чи певних регіонів, посиленням процесів аматорської та наукової 

реконструкції традиційних форм музикування, відтворенням оригінальних 

обрядових дійств, експериментами у галузі інструментобудування різних 

етнічних та національних груп.  

Констатовано, що в свою чергу це вплинуло на видозміни репертуару, 

функцій інструментів, у складі інструментальних груп автентичної 

традиції, театралізацію виконавського процесу, виникнення таких новітніх 

форм колективного музикування як колективи автентичної музики: театр 

пісні, театр народної музики, театр українського фольклору, ансамбль 

народної музики і пісні, фольклорно-обрядовий колектив, лемківський 

обрядово-фольклорний ансамбль, родинно-обрядовий колектив, народний 

пошуково-дослідницький фольклористичний гурт тощо. У період осягнення 

національної незалежності звертає на себе увагу й посилення форм 

самоідентифікації національних меншин України (болгар, євреїв, німців, 

поляків, приазовських греків, росіян, татар, угорців, чехів, та ін.) через 

численні різновиди колективного музикування, у т. ч. з гармоніками у складі. 

Встановлено, що важливою формою сучасного функціонування 

ансамблів автентичної музики є представництво національної (регіональної, 

субетнічної) музичної традиції на міжрегіональному, національному та 

міжнародному рівнях через гастрольну діяльність, участь у міждержавних, 

транскультурних, поліетнічних урочистостях, конкурсних та фестивальних 

акціях, телевізійних програмах, реалізацію теле- і радіопрограм, записах 

аудіо- та відеодисків, інформування та рекламу через інтернет-мережі. 
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Естрадний напрям представлено формаціями орієнтованими на 

традицію європейського акордеонного та бандонеонного мистецтва 

(насамперед джаз-, діксі-, ретро-колективи), а також джазовими, рок-, поп-

колективами етно- і фолк-спрямування, що виникають на західноукраїнських 

територіях від 1920-х років, а загальнонаціонального масштабу набувають в 

середині ХХ століття (аж до формування оркестрів народних інструментів 

при театрах естради). Від 1990-х років ці лінії утворюють окреме 

відгалуження новітніх стильових напрямків World music, Old stile та подібних 

форм полікультурних синтезів, характерних світовим естрадним тенденціям 

сьогодення. Більшість ансамблів цього напрямку є професійними 

(формуються з фахово підготовлених виконавців, функціонують при 

державних концертних організаціях та установах розважально-відпочинкової 

сфери в умовах планової концертної діяльності) чи є юридично самостійними 

комерційними проектами. 

Численно представленими є форми музикування самодіяльного та 

аматорського напрямків, похідні від міської аматорської музичної 

культури, самоорганізованих мистецьких спілок, спортивно-патріотичних та 

освітніх осередків, через які відображалась національна самоідентифікація в 

умовах відсутності власної державності дорадянського періоду, а також 

ідеологічно керованої системи радянської художньої самодіяльності, 

покликані виконувати функції забезпечення культурних запитів широких 

верств міського населення, своєрідної форми ознайомлення як з музичним 

мистецтвом свого народу, так і популярним полінаціональним репертуаром.  

Зазначено, що зберігши функції мистецького просвітництва, 

національного виховання та непрофесійної самореалізації, у наш час такі 

колективи домінують у клубній системі, при соціальних службах, центрах 

сімейного дозвілля, оздоровчо-рекреаційних осередках, навчальних закладах 

немузичного профілю та мережі установ дитячо-юнацької творчості, 

залучаючи до співпраці фахівців інших напрямків, а також використовуючи 
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конструктивно вдосконалений автентичний, електромузичний та 

експериментальний інструментарій. 

Професійно-академічний напрямок представляють колективи 

філармоній і фахових навчальних закладів, їх класифікація засновується на 

існуючих типах складів академічного камерного та оркестрового мистецтва: 

однорідні колективи (дуети, тріо, квартети баяністів, баянно-акордеонні 

оркестри); мішані народно-інструментальні колективи; мішані народно-

академічні склади; оркестри та великі ансамблі народних інструментів 

оркестрового типу (з представництвом кількох родин інструментарію за 

симфонічним принципом з відмінними функціями окремих груп); навчальні 

колективи (зі складами, продиктованими потребами фахової підготовки). 

Виявлено, що важливими тенденціями репертуарного забезпечення 

цього напрямку в умовах сьогодення є глибоке зацікавлення професійних 

композиторів експериментуванням у галузі тембральних мікстів академічних 

та народних, конструктивно-вдосконалених та автентичних інструментів, 

залучення до їх виразового арсеналу новітніх композиторських технік, а 

також нетрадиційних способів звуковидобування. Звернено увагу на 

закріплення у навчальній практиці, поряд з традиційними академічними 

складами, ансамблів фольклорного, естрадного та проміжних напрямків 

(фольклорно-академічного, фольклорно-естрадного, естрадно-академічного 

за участі баянів-акордеонів з відповідними репертуаром), що відповідає 

сучасним запитам на фахову підготовку в різних сферах музичної діяльності.  

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[284; 292; 293; 297; 298; 302]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНСАМБЛЕВЕ КОНЦЕРТНЕ ВИКОНАВСТВО НА ЛЬВІВЩИНІ  

ЗА УЧАСТІ БАЯНА-АКОРДЕОНА 

 

2.1 Особливості формування засад ансамблевої  

баянно-акордеонної концертної практики в регіоні 

 

На західноукраїнських теренах функціонування ансамблів мішаного 

типу з баянами-акордеонами у складі є порівняно молодим явищем, яке 

принципово відрізняється за своєю спрямованістю і тенденціями від інших 

регіонів України. Традиційною в українському музикознавстві стала думка 

про те, що у західноукраїнських регіонах баянно-акордеонне мистецтво 

здобуло поширення з кінця 1940-х років і, як зазначає Б. Водяний: «завдяки 

більш досконалій конструкції, техніко-виконавським можливостям, багатству 

гармонії, тембру, універсальності використання практично в усіх музичних 

культурах починає використовуватися у повоєнні роки в різних сферах 

музикування і більш за все у художній самодіяльності. У новостворених 

начальних закладах, музичних гуртках при школах, клубах, будинках 

культури, ДМШ, культпросвіт- та музичних училищах) навчання у класах 

баяна є одним з найбільш масових» [40, с. 112–113]. 

Якщо відносно баяна це твердження більшою мірою справедливе, то 

акордеонне виконавство на цих територіях мало значно давнішу традицію. 

Зокрема, М. Булда у дослідженні акордеонно-баянного мистецтва України 

з‘ясовує, що «еволюція стильових напрямків естрадно-джазової музики 

відбувалася впродовж певного історичного періоду відповідно до трьох 

визначених етапів і стадій його розвитку: професійного становлення, 

філармонійної спеціалізації, академізації (тут і далі, курсив авт. – В.Ш.)», де 

перший етап пов‘язаний зі стадією професійного становлення естрадно-

джазової музики, окреслюється нею часовим проміжком 1920–1940 років [20, 

с. 3]. В цей час баяни і акордеони, як сольні, акомпануючі та ансамблево-
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оркестрові інструменти, фігурували у естрадних колективах, джаз-оркестрах 

та концертних фронтових бригадах.  

Акордеони у складах аматорських та професійних естрадних ансамблів 

фігурували у «Капелі Леоніда Яблонського» (до складу якої як акордеоністи 

входили А. Кос-Анатольський та Б. Весоловський) [3, c. 10–11]. Джаз-

оркестри та джаз-ансамблі з акордеонами у складі були задіяні у естрадних 

ревю та оперетах театрів «Малих форм», «Золотий усміх», «Веселий Львів» 

та інших розважальних концертно-театральних організацій, широко відомого 

львівського оркестру «Теа-джаз» під проводом Григорія (Єжи) Варса, який 

часто порівнюють з одноіменним колективом Леоніда Утьосова, створеним у 

1829 проці після подорожі музиканта до Парижу (без гармонік у складі). 

Акордеони входили до складу інструментальних груп Львівського 

Державного (Обласного) театру естради і мініатюр та філармонійного 

ансамблю оперети «Львівська естрада» (1946 рік заснування) під проводом 

Фелікса Мухи [162, с. 47; 3, с. 10–11]. В зарубіжному музикознавстві для 

колективів такого напрямку як синонім вживається визначення «пісенний 

джаз», де поєднуєються вокал, інструментальний діксилендовий чи 

ансамблевий склад та елементи театралізації, розважального естрадного шоу.  

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. Саме Львівська консерваторія, у якій у 1947 році були 

започатковані клас баяна та низка колективів з ним у складі, стала центром та 

провідним ініціативним осередком підготовки виконавців у регіоні. 

Своєрідністю характеризується й оркестрове народно-інструментальне 

виконавство регіону. Зокрема, аналізуючи діяльність Гуцульського, 

Буковинського, Прикарпатського ансамблів пісні і танцю у період після 

возз‘єднання (до 1960-х років), А. Гуменюк відзначає наявність у 

оркестрових групах названих колективів скрипок, цимбалів, сопілок, флейт, 

кларнета, баянів-акордеонів, контрабаса і ударних інструментів, і відсутність 
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у них бандур: «Власне це відрізняє народні оркестри західних областей від 

решти оркестрів України» [60, с. 177]. 

Останні десятиліття, зокрема 1990-ті роки, значною мірою вплинули на 

народно-інструментальне мистецтво Західної України (в тому числі 

Львівщини), таким чином, показавши, що воно, як і більшість напрямків у 

музичній академічній культурі, знаходиться у кризовому стані. Причини, що 

спричинили таку ситуацію, умовно можна розділити на два види: зовнішні – 

об‘єктивні, що негативно позначилися на різних видах академічної музики 

(кризовий стан економіки, відсутність фінансування, тотальний наступ 

масової культури, втрата інтересу до академічного, у тому числі і народно-

ансамблевого та оркестрового музикування, у пересічного слухача та ін.); і 

внутрішні – властиві саме для цього виду (проблеми формування складів 

ансамблів та оркестрів, брак оригінального репертуару). Розпочатий процес 

комерціалізації виконавських колективів вплинув на репертуарні запити, 

виконавський склад, форми функціонування та вимоги щодо професійного 

рівня та можливостей гнучкої адаптації концертно-виконавської діяльності у 

суспільних та ринкових умовах.  

 

2.2. Провідні колективи Львівщини 

 

2.2.1. Діяльність навчальних колективів з баянами та акордеонами 

у складі в контексті професіоналізації освіти 

 

Входження баянів у виконавську практику колективів Львівщини 

активізувалося із введенням цього інструменту до системи фахової музичної 

освіти. В 1950 році Г. Казаков (випускник класу М. Геліса в Київській 

консерваторії) став організатором низки камерних ансамблів однорідного 

та мішаного складів (в т.ч. з баянами у складі), які були не лише міцною 

навчальною базою для опанування навичок концертного народно-

інструментального ансамблевого виконавства, а й залучалися до мистецького 
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життя закладу, міста та регіону. Для репертуарних потреб очолюваного ним 

колективу, керівник здійснював численні аранжування та перекладення. 

Серед них «Три коломийки» М. Колесси для ансамблю баянів та домр, з 

оркестрових композицій – перекладення обробки російської народної пісні 

«Эй, ухнем» О. Глазунова та «Коломийки» з балету «Хустка Довуша» 

А. Кос-Анатольського (для баянів і домро-балалаєчної групи, доповнених 

флейтами, гобоями, валторнами і трубами), «Українська сюїта» З. Дашака, 

«Козачок» Л. Ревуцького, «Серенада» ор. 37 № 3 М. Лисенка (1960-ті роки).  

Водночас, Казаков постає засновником ансамблю (оркестру) 

народних інструментів (1950
16
–1995) у Львівській консерваторії (домро-

балаєчного типу, доповненого баянами та ударними), який очолила Є. Новак 

(також випускниця класу М. Геліса в Київській консерваторії). Цей колектив 

налічував близько 20 учасників і провадив активну концертну діяльність у 

Львові та області з програмами, укладеними з виступів солістів (де оркестр 

виконував супровід) та невеликих оркестрових п‘єс. Важливим аспектом 

функціонування оркестру було поповнення репертуару за рахунок 

студентських аранжувань: «Вечорниці» П. Ніщинського, «Сумний вальс» 

Я. Сибеліуса, «Вокаліз» С. Рахманінова [14].  

Подальші керівники колективу – випускник класу M. Колесси 

H. Плаксюк (від 1957 р.), П. Шахов
17

, В. Воєводін
18

 (1964–1971), 

О. Геринович (1971–1980), Л. Дражниця (1980–1987) та Є. Дацина (1987–

1995) сприяли зростанню численності, професійного рівня оркестру, 

поповненню й різноманітності репертуару, результативності та інтенсивності 

концертної діяльності [139, с. 187–188]. До створення оригінального 

репертуару та перекладень запрошувались не лише студенти та керівники 

колективів, а й професійні композитори. 

Так, значну популярність серед народно-оркестрових перекладних 

композицій мали Вступ до опери «Даїсі» З. Паліашвілі, «Прелюд» 

Л. Ревуцького, солоспіви С. Людкевича (в перекладенні та інструментуванні 

О. Гериновича [50, с. 136]), вокальний цикл Л. Дичко «Енгармонійне», 
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«Веснянки» М. Вериківського, «Співаночки» Л. Колодуба (в аранжуваннях 

Л. Дражниці), а також оригінальна композиція «Скерцо-фантазія» 

Н. Плаксюка, яка надовго закріпилась у репертуарі. 

З реорганізацією відділу в кафедру народних інструментів (1960, 

завідувач – композитор і диригент І. Вимер
19
), створення виконавського 

репертуару колективу дедалі активніше здійснюється композиторами-

професіоналами. Низку творів для оркестру народних інструментів, сопілки 

та бандури створили І. Вимер, С. Людкевич та Ф. Колесса. До репертуару 

колективу цього періоду входили оригінальні оркестрові твори, численні 

зразки перекладень вітчизняної та зарубіжної класики (2 ч. з Симфонії № 7 

Л. Бетховена, сцени з балету «Спартак» А. Хачатуряна, сюїта «Арлезіанка» 

Ж. Бізе, концерт для голосу з оркестром P. Глієра, увертюра до опери 

«Заграва» А. Кос-Анатольського, «Горбоконик» В. Бояшова, оригінальні 

твори «Ноктюрн», «Ода дружбі», сюїта «Лис Микита», «Гуцульська 

рапсодія» для сопілки і оркестру І. Вимера, «Варіації», «Романтичний ескіз», 

«Сюїта», «Фантазія» А. Онуфрієнка (інструментування останньої композиції 

для оркестру народних інструментів Ю. Балуха) та ін. В 1967 році оркестр 

під орудою В. Воєводіна здобув друге місце у конкурсі-огляді студентських 

оркестрів України [102, с. 54]. 

Під батутою О. Гериновича (який також вів такі дисципліни, як аналіз, 

читання партитур, методику роботи з оркестром) оркестр з успіхом виступив 

із концертом-звітом у залі Київської консеваторії. У цей період, колектив 

виконував репертуар, який відповідав вимогам академізації народних 

інструментів у вищих навчальних закладах. Серед перекладених композицій, 

фігурують увертюра «Прометей» та частини з Симфонії № 7 Л. Бетховена, 

«Концертна увертюра» Д. Шостаковича, «Слав‘янські танці» А. Дворжака, 

Симфонія № 7 та сюїта «Петрик і вовк» С. Прокоф‘єва, сюїта «Арлезіанка» 

Ж. Бізе, Увертюра до опери «Оберон» К. М. Вебера, Концерт-поема для 

баяна з симфонічним оркестром А. Рєпнікова (у перекладенні для 

відповідного складу), Концерт № 1 для баяна з оркестром К. Мяскова, 



 

 

73 

 

Варіації М. Скорика, Симфонія № 7 (І ч.) С. Прокоф‘єва, «Вальс» з балету 

«Спляча красуня» П. Чайковського, перекладення творів та уривків з 

композицій І. Альбеніса, Р. Глієра, Л. Дичко, К. Караєва, Є. Козака, 

В. Косенка, О. Лядова, Г. Майбороди, М. Мусоргського, З. Паліашвілі, 

М. Римського-Корсакова, К. Стеценка, Б. Фільц, А. Хачатуряна, обробки 

народних пісень. До співпраці з оркестром як солісти залучалися М. Байко, 

П. Кармелюк, Л. Шутко та ін. [15, с. 19]. 

Найпотужніше партія баянів у складі оркестру була задіяна в 1980-ті 

роки. «Оркестр перетворився на високопрофесійний виконавський колектив, 

який зріс кількісно і якісно (склад оркестру налічував 55 виконавців). До 

складу оркестру входять: оркестрові гармоніки – 7 партій, група 

чотириструнних домр (6 партій), група балалайок (5 партій), бандури, 

цимбали, ударні інструменти, епізодично використовувались флейти і гобої», 

– відзначає Л. Боднар [15, с. 21]. До творчої співпраці з колективом диригент 

залучав провідних українських виконавців (співаків та інструменталістів), 

зокрема – народного артиста СРСР П. Кармалюка, народних артистів 

України О. Врабеля, Р. Вітошинського, С. Степана, Л. Шутко, Т. Дідик, 

Л. Посікіру, заслужених артистів України А. Дашак, Я. Ковальчука, 

Л. Дороніну, Т. Капатську, Б. Олійника та ін. 

За ініціативи Л. Дражниці у Львівській консерваторії в 1991 році було 

створено окрему кафедру оркестрового дириґування, на якій здобувають 

дириґентську освіту студенти-народники, духовики та композитори. У 1991–

1996 роках митець працює першим завідувачем цієї новоствореної кафедри, 

керівництво якою з часом передає професору О. Гериновичу. Завдяки цьому, 

студенти, окрім участі в оркестровому музикуванні, опануванні техніки 

аранжувань та перекладень, вивчають основи диригування та роботи з 

оркестром, здобуваючи спеціальність «диригент оркестру народних 

інструментів», беруть участь у виконавських конкурсах з диригування.  

Природно, що серед випускників-народників ЛДК ім. М. Лисенка 

(сьогодні – Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка) – велика 
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кількість керівників оркестрів та диригентів (В. Андропов, Н. Гатайло-Мазур, 

М. Головчак, Л. Горбатенко, Б. Гуран, В. Депо, М. Дмитришин, А. Душний, 

Р. Кабало, Н. Кміть, В. Кравченко, О. Личенко, С. Максимов, Е. Мантулєв, 

Я. Олексів, А. Онуфрієнко, П. Рачинський, С. Стегней, Л. Хороша, 

Н. Федина, Ю. Чумак, А. Яворівський та ін.). Зокрема, уродженець Старого 

Самбора, представник Львівської школи диригування (клас М. Колесси), 

заслужений діяч мистецтв України (1985), народний артист України (1998) 

Ярема Скибинський зчасом працював диригентом на кафедрі народних 

інструментів Одеської консерваторії. А випускник класу А. Онуфрієнка, 

баяніст, диригент, педагог Тернопільського музичного училища 

ім. С. Крушельницької Михайло Дмитришин став творцем новітньої 

концепції творчої діяльності народно-інструментального колективу, керуючи 

оркестром народних інструментів цього заклададу та студентським 

ансамблем народних інструментів «Тернопільські хулігани» [133, с. 52–54]. 

У класі фундатора Львівської баянної школи М. Оберюхтіна, в кінці 

1950-х років формуються декілька ансамблів баяністів, котрі стали 

каталізатором колективної форми музикування однорідного складу. Так, тріо 

баяністів у складі А. Онуфрієнка, М. Римаренка, А. Батршина (1957–

1960) активно концертувало областю, влітку 1958 року гастролювало в 

м. Сочі. Ансамбль брав участь у концерті з нагоди відкриття Львівського 

телебачення (1958), де у подальшому здійснив низку фондових записів. У 

концертному репертуарі класична музика та перекладення й авторські твори 

учасників ансамблю [102, с. 28, 34]. 

В 1959 році в класі М. Оберюхтіна у стінах консерваторії був 

створений дует баяністів Е. Мантулєв - Б. Зарайський. В подальшому дует 

працював у складі Львівської обласної філармонії (1959–1964), концертував 

Львівщиною, систематично виступав у звітних концертах в музичних 

училищах Львова та Дрогобича, співпрацював із солістами філармонії 

Л. Дороніною та Л. Ратушняк. У репертуарі ансамблю, музика Л. Бетховена 

(Симфонічна увертюра «Егмонт»), Й. С. Баха (Органна прелюдія і фуга 
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a-moll), К. Дебюсі (Три прелюдії), К. Мяскова (Токата), Б. Тихонова 

(«Карело-фінська полька»), А. Хачатуряна («Танець Егіни» з балету 

«Спартак»), А. Лядова («Музична табакерка»), В. Косенка (Етюд c-moll) та 

ін. [102, с. 44]. 

У 1970-х – 1980-х роках у консерваторських програмах з‘являються 

виступи мішаного Молодіжного інструментального ансамблю м. Львова з 

баянами у складі під орудою Г. Казакова (у різний час до його складу 

входили І. Говдиш, Є. Дацина та ін.). У репертуарі колективу композиції 

зарубіжних та українських авторів, естрадні пісні й танцювальна музика 

народів світу. Дослідники відзначають, що «ансамбль народних інструментів 

концертував у Росії, Латвії, Татарії, Молдавії, а також в Чехословаччині, 

Угорщині, Польщі … певний час існував оркестр народних інструментів 

студентів заочної форми навчаня, яким кервував П. Шахов» [163, с. 114]. 

В середині 1980-х років на концертну естраду вривається Тріо 

народних інструментів – З. Петрук (домра, альт), О. Близюк (домра) та 

В. Балик (баян). Наділений неабияким композиторським хистом В. Балик 

здійснив для цього складу перекладення Концерту А. Вівальді для 2-х 

скрипок і камерного оркестру, Сюїти «Соловей імператора» для скрипки, 

гітари і акордеона В. Трояна, «Російських народних наспівів» М. Різоля, 

регтайму для скрипки і струнних «Сувенір» В. Полторацького та ін. [6; 102, 

c. 140–167].  

Ще зі шкільних років регулярно виступав у дуеті з майбутнім 

лауреатом міжнародних конкурсів, доцентом Львівської національної 

музичної академії ім. М. Лисенка Я. Ковальчуком та брав участь в ансамблі 

баяністів під керівництвом М. Оберюхтіна П. Рачинський, в майбутньому – 

керівник оркестру ансамблю «Галичина». 

Зі зменшенням набору, а відтак і ліквідацією класів домри та балалайки 

у консерваторії, колективні форми музикування видозмінюються відповідно 

до потреб залучення до них наявних спеціальностей у відповідних 

пропорціях. У 1995 році було започатковано оркестр баяністів та 
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акордеоністів під керівництвом Л. Боднар - випускниці класу М. Геліса у 

Києві та асистентури-стажування у Петербурзі. Структуру оркестру складали 

провідна баянно-акордеонна група, група домр (прими, баси, контрабаси, а 

відтак, були залучені альти й тенори), флейти та група дерев‘яних духових 

інструментів. Репертуар цього колективу складали перекладення та 

інструментування керівника, серед яких інструментальні твори та 

акомпанементи народно-оркестрових композицій І. Вимера, 

В. Задерацького
20

, Д. Задора, С. Людкевича, М. Скорика, баянних опусів 

В. Власова, В. Подгорного, А. П‘яццолли, Ю. Шишакова, зразків академічної 

музики Й. С. Баха, Дж. Верді, П. Чайковського. Серед композицій оркестру 

такого складу фігурує «Українська фантазія» (2008), перший твір 

неофольклорної стилістики Я. Олексіва - на той час студента-баяніста 

академії, нині – керівника оркестру українських народних інструментів 

інституції, композитора, кандидата мистецтвознавства (2011). У 2005 році 

оркестр був відзначений як один з кращих серед мистецьких вузів країни на 

всеукраїнському конкурсі-огляді оркестрів народних інструментів.  

З 2007 року колектив очолює народний артист України О. Личенко – 

автор понад 500 високопрофесійних обробок, перекладень, аранжувань, 

оркестровок творів для солістів, хорів, оркестрів (додаток Б. 1.). Репертуар 

оркестру під його орудою включає твори: Токату, адажіо та фугу C-dur 

Й. С. Баха, Концерти d-moll та а-moll А. Вівальді – Й. С. Баха, Сонату № 1 

В. Нагаєва, Сюїту для баяна О. Холмінова, «Паганініану» Г. Бреме, Сонату 

№ 1 та «Запрошення до танцю» К.-М. Вебера, Концерти № 1 та № 2 для 

баяна з оркестром К. Мяскова та ін. При значних модифікаціях складу 

(залученні сопілок, бандур, цимбалів) провідна роль й надалі зберігається за 

партією баянів.  

У 2009 році засновано оркестр українських народних інструментів 

ЛНМА ім. М. Лисенка «SoloWay» під орудою художнього керівника та 

головного диригента Я. Олексіва. До його складу входять бандури (як 

основна мелодична група), домри, струно-смичкова група, цимбали, баяни та 
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кларнети. Згідно фахової необхідності та з позицій тембрального складу 

основу репертуару колективу складають численні переклади різножанрової 

та різностильової української музики: «Концертна симфонія» 

Д. Бортнянського, «Весняні ігрища» А. Гайденка, «Танцювальні награвання», 

«Веснянка» В. Гуцала, «Адажіо» Є. Капітули, «Три коломийки» М. Колесси, 

«Ой, піду я межи гори», «Думка-шумка» А. Кос-Анатольського, 

«Запорізький марш» М. Лисенка, лірична фантазія «Калинонька» 

М. Стецюна, «Сирітка» Б. Фільц на сл. Т. Шевченка. Цей перелік 

доповнюють «Смерть янгола», «Танго вулиць», «Забуття» А. П‘яццолли.  

Для потреб колективу Я. Олексів оркестрував дитячу вокальну сюїту 

«Сонечко» Л. Ревуцького на народні тексти, «Сльозу» М. Мусоргського, 

вальс-мюзет «Байдужість» Е. Мурена – Дж. Коломбо для дуету баянів з 

оркестром [358]. Окрему группу складають авторські оркестрові переклади 

керівника власних баянних творів («Токата», 2006, присвячена С. Карасю та 

композиції 2007 року: «Соната-балада» пам‘яті Я. Ковальчука, «Lets run in 

jazz» з дедикацією А. Душному, «В настрої джазу» з посвятою В. Зайцю 

[359]). В концертних програмах оркестру звучать оригінальні композиції 

львівських митців: «Гумореска» І. Вимера, «Фантазія» А. Онуфрієнка та 

керівника колективу Я. Олексіва (перша оркестрова композиція «Інтермецо», 

вищезгадувана «Українська фантазія», лірична фантазія «Яворина», романси 

«Дві флейти» на сл. А. Канич, «Пісня» на сл. Д. Павличка (додаток Б. 4)). 

З вересня 1947 року клас баяна було відкрито у Львівському 

музичному училищі (ЛДМУ ім. С. Людкевича), завдяки призначенню 

завідувачем відділом народних інструментів Г. Казакова. З його ініціативи 

створюються ансамблі та оркестр народних інструментів з баянами у 

складі (керівники: Г. Казаков, В. Дзиндра, П. Шахов, С. Лазарчук, 

Л. Дражниця, М. Колєсніков, Є. Дацина, в теперішній час – О. Личенко). 

Цікавим досвідом співпраці у 1960-х роках стала педагогічна практика 

студентів училища на базі ансамблю баяністів Будинку піонерів 

Львівської залізниці, яким керував С. Лазарчук. Сучасний склад 
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навчального оркестру орієнтований на максимальне залучення народного 

інструментарію зі спеціальностей, представлених у закладі (бандури, домри, 

балалайки, гітари, баяни, сопілки, цимбали). 

Твори українських, зарубіжних і радянських композиторів з солістами-

вокалістами та інструменталістами складали основу для концертних програм 

оркестру народних інструментів Львівського музично-педагогічного 

училища ім. М. Колесси (у 1960-ті роки його очолював О. Ніколаєв). 

Оркестр народних інструментів (керівники Н. Малашевська, 

С. Карась, Н. Кміть) та українських народних інструментів (керівник 

Р. Терендій) функціонують при Львівському державному училищі 

культури і мистецтв. Їх діяльність є важливою школою професійного 

становлення, оскільки з 1964 року випускникам училища надається 

кваліфікація «керівник самодіяльного оркестру народних інструментів». 

Оркестр народних інструментів розпочав свою творчу діяльність у 1962 році 

під керівництвом досвідченого педагога, диригента, композитора 

В. Листопада. В подальшому його керівниками були Д. Діденко, 

О. Наконечна. Сьогодні, оркестром керує Н. Кміть, випускниця Львівської 

НМА ім. М. Лисенка. Симпатії глядацької аудиторії завжди викликають 

виступи ансамблю народних інструментів під керівництвом Р. Терендія. До 

складу українського народно-інструментального колективу входять 

мелодичні партії скрипок, акордеони, бандури, цимбали, кларнети, ударні, 

оркестр народних інструментів включає мелодичну домрову групу, бандури, 

акордеони, цимбали та контрабас. 

Ансамблі баяністів та акордеоністів функціонують у Львівській дитячій 

музичній школі № 2 імені М. Колесси, народний ансамбль пісні і музики 

Братківської школи мистецтв (кер. М. Марків), оркестри народних 

інструментів з баянами-акордеонами у складі працюють у Львівських ДМШ 

№ 2 (керівник О. Луценко), № 4 (керівник А. Кіш) та № 5, гарний рівень 

характеризує оркестр народних інструментів під керівництвом директора 

школи Б. Бойка (творчий керівник В. Кисіль) Стрийської базової школи імені 

http://www.city-adm.lviv.ua/catalog/view/dovidnik-ditachogo-dozvilla/centri-ditachogo-dozvilla/mistecki-navchalni-zakladi/3074
http://www.city-adm.lviv.ua/catalog/view/dovidnik-ditachogo-dozvilla/centri-ditachogo-dozvilla/mistecki-navchalni-zakladi/3074
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Остапа та Нестора Нижанківських (в репертуарі «Гуцульська рапсодія»), 

оркестр українських народних інструментів Дашавської музичної школи під 

керівництвом директора школи С. Целюха (у репертуарі «Староукраїнська 

пісня» та «Коломийка» Н. Нижанківського в інструментуванні З. Сиротюка). 

Переважаючими в репертуарі колективів є взірці української народної 

музики в аранжуванні їх керівників. 

Інші принципи функціонування демонструють народно-

інструментальні ансамблі, які діють на базі непрофільних навчальних 

закладів. Так, в середині 1950-х років концертні акції та огляди художньої 

самодіяльності цієї мережі включали виступи інструментального квартету 

Львівського політехнічного інституту (керівник М. Данільцев) у складі: 

М. Данільцев (акордеон), В. Глазков (кларнет), Л. Лисевич (гітара), Бабичев / 

М. Фучіло (контрабас)
21
. У їх виступах фігурують «Закапатські коломийки», 

«Колгоспна кадриль» М. Данільцева, «Гуцульська мелодія», «Східна 

мелодія» Карамишева. Якщо склад колективу типовий для естрадних 

ансамблів передвоєнної доби, то репертуар вказує на етно-фольклорний 

орієнтир та потребу дотримання ідеологічних установок.  

Школа народно-інструментального виконавства (як і танцю та співу), 

через яку проходять сучасні студенти-аматори в художніх колективах 

непрофільних навчальних закладів, сприяє формуванню їх особистості та 

усвідомленню співучасті у розвитку рідної культури. Беручи участь у 

різноманітних урочистостях, святкових концертах, що часто відбуваються в 

ЗВО, творчі колективи доносять виконавський репертуар на зразках 

національної і світової культури до студентського загалу, сприяючи 

формуванню духовної еліти української нації. 

Серед яскравих взірців колективів даної групи Народний оркестр 

«Намисто» Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького. Діяльність народно-

інструментільних колективів у закладі розгортається під егідою факультету 

культури та громадських професій, який з 2008 року отримав назву «центр 
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художньої самодіяльності» (завідувач центру, кандидат ветеринарних наук 

Є. Хміль). Завдання центру: здобуття майбутніми спеціалістами знань і 

навичок в організації та проведенні культурно-освітніх, спортивних і 

виховних заходів, розширення кругозору студентської молоді в галузі 

культури, народної творчості, набуття додаткових професій, серед яких: 

хорове мистецтво, виконавство на народних та духових інструментах. 

Оркестр засновано у 1989 році на основі вокально-інструментального 

ансамблю «Горицвіт» і троїстих музик ансамблю пісні і танцю 

«Підгір’я». Aнсамбль «Підгір‘я» було утворено восени 1972 року за 

ініціативи директора студентського клубу інституту Б. Старицького та 

диригента, випускника Львівської консерваторії В. Пержила, який на той час 

працював викладачем музичного училища. До нового ансамблю (художній 

керівник та головний диригент В. Пержило) увійшли колективи: оркестр 

народної музики під керівництвом випускника Львівської консерваторії, 

скрипаля і фольклориста Є. Дюдюка, танцювальний коллектив (балетмейстер 

М. Мілов) та хорова група, створена на основі студентського хору, який тоді 

ще не мав певного репертуару.  

Основний репертуар ансамблю складався з обробок фольклорних 

записів Є. Дюдюка та В. Пержила, зроблених на Прикарпатті та у Карпатах, а 

також з народних пісень в обробці українських композиторів Ф. Колесси, 

М. Леонтовича, О. Кошиця. Візитівкою ансамблю була вокально-

хореографічна композиція «Над Дністром». Крім того, в репертуарі 

колективу були польські, латвійські, естонські й обов‘язкові на той час 

російські пісні. Ансамбль неодноразово виступав у програмах Львівського 

телебачення, став дипломантом популярного тоді всеукраїнського телеогляду 

«Сонячні кларнети». З 1988 року ансамбль «Підгір‘я» розділився на окремі 

колективи: хор (нині студентська хорова капела «Ватра», керівники: 

Б. Дерев‘янко, Б. Кунтий, Б. Котюк та І. Дулиба), танцювальна група 

(успадкувала назву «Підгір‘я») та ансамбль народної музики (оркестр 

українських народних інструментів «Намисто»). 
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У формуванні оркестрового колективу вагомий внесок зробив відомий 

львівський музикант, викладач Львівської музичної академії Б. Котюк. Під 

його керівництвом (1989–1991) оркестр набув цікавих форм і змісту, вдало 

виступив на львівському телебаченні. Плідно працював з оркестром викладач 

музики Львівського педагогічного училища І. Шніцар (1991–1995), у 

подальшому оркестр очолювали Б. Дворник (1995–1997), О. Кузик (з 1997 

року – художній керівник; концертмейстер Н. Верхоляк). Під їх керівництвом 

колектив удало поповнив репертуар і 8 червня 2000 року отримав схвальну 

оцінку фахівців та здобув почесне звання «народний». З вересня 2006 року 

оркестр українських народних інструментів «Намисто» очолює 

А. Яворівський.  

В теперішній час до складу оркестра входять скрипки, сопілки, 

кларнети, баяни, цимбали, контрабас та барабан. У репертуарі колективу 

вагоме місце належить оригінальним композиціям Ю. Польового («Галицька 

барвиста», «Фантазія», марш «Опришок», «Рекрутська» та «Намисто», що 

дала назву колективу), В. Попадюка («Фантазія»), І. Агратіни («Буковинська 

фольклорна композиція») та ін.  

Значну еволюцію пройшов інструментальний склад Народного 

ансамблю пісні і танцю «Черемош» Львівського національного 

університету імені І. Франка (1963, диригент В. Панасюк, керівник оркестру 

Т. Ремешило, хореограф П. Сех). Якщо на початку існування колективу його 

основу складали скрипки, бандури, цимбали, ударні та кларнети, то в 

концертах 1998 року у вокально-хореографічних програмах колективу 

виступає ансамбль у складі: скрипки, баяни, цимбали, флейта, 

сопілка/кларнет, барабан з тарілками, контрабас. Репертуар колективу 

налічує твори для хору, вокалістів-солістів, інструменталістів-солістів у 

супроводі оркестру, оркестрові хореографічні та хореографічно-хорові 

композиції тощо. 

Схожий шлях еволюції складів та репертуару пройшли народно-

інструментальні колективи Дрогобиччини. На зламі 1950–1960-х років у 
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педагогічних навчальних закладах України широко практикувалась 

підготовка фахівців із незвичним поєднанням спеціальностей «Українська 

(російська) мова, література і співи». Це була напрочуд вдала знахідка: 

філологи з цією освітою отримували поглиблені знання з теорії, історії 

музики, диригентури, практики роботи з хором, постановки голосу, а також, 

гри на музичних інструментах та ансамблевого музикування.  

Ці зміни викликали загальне пожвавлення музичного життя 

Дрогобицького педагогічного інституту (сьогодні – університету) імені Івана 

Франка і сприяли приходу значної кількості талановитих студентів з різних 

регіонів України, а разом з тим, збільшення педагогів-музикантів, що 

спонукало створення окремого музично-педагогічного факультету. Саме цей 

задум у 1962 році реалізував А. Рябчун. Відкриття факультету сприяло 

запрошенню до освітнього процесу нових педагогів, зокрема – випускників 

Львівської державної консерваторії імені М. Лисенка. Саме так розпочав 

свою діяльність Ернест Мантулєв [157, с. 33], один з яскравих представників 

Львівської баянної школи, (випускник М. Оберюхтіна), який здійснив 

вагомий внесок у розвиток мистецького життя університету та Львівської 

баянної школи.  

Е. Мантулєв, запрошений викладати методику гри на баяні та 

інструментознавство у Дрогобицьке музичне училище (1958), а зчасом – у 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, задав 

високу планку організаційної, творчої та дидактично-педагогічної діяльності 

на Дрогобиччині. Музикант брав участь у дуетах баяністів (у складі: 

Б. Зарайський - Е. Мантулев, що функціонував у 1959–1963 роках, та 

М. Бакаєв - Е. Мантулєв, який існував з 1956 до 1966 року), й 

«Прикарпатському тріо баяністів» (у складі: М. Мамайчук - Р. Пукас - 

Е. Мантулєв, 1966–1981 роки). У складі тріо Е. Мантулєв активно 

концертував Західною Україною, брав участь у всесоюзному конкурсі 

(котрий у 1970-х роках проходив у Дрогобичі), записав низку програм до 
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фонду Львівського телебачення. Репертуар ансамблю включав твори 

А. Вівальді, Г. Генделя, К. Мяскова, А. Шалаєва, І. Шамо та ін. 

Водночас, митець став засновником таких народно-інструментальних 

колективів музично-педагогічного факультету Дрогобицького педагогічного 

університету, як викладацький квінтет народних інструментів, ансамбль 

викладачів-баяністів «Гармоніка» (1965–1985), оркестр народних 

інструментів «Ліра» (1965–1995), студентський ансамбль «Прикарпатські 

музики» (2002). 

Студентський оркестр народних інструментів на факультеті було 

створено відповідно до навчальної програми, який під орудою Е. Мантулєва з 

перших виступів відзначався доволі виразним виконавським стилем і 

музикальністю та культурою керівника. У подальшому оркестр отримав 

назву «Ліра» і став одним з провідних колективів у мистецькому житті 

університету та міста. В численних відгуках преси [149; 247; 248; 249] 

неодноразово відзначався високий рівень ансамблевого виконання «Ліри». У 

грі оркестру відчувалась ідеальна синхронність, штрихова злагодженість, 

висока художня майстерність. В концертних програмах колективу звучали 

шедеври класичної музики, а також народні та сучасні естрадні твори і пісні, 

зокрема, авторські твори Е. Мантулєва.  

Оркестр народних інструментів часто виступав з тематичними 

сольними концертами
22
. Про високу виконавську майстерність оркестру 

«Ліра» свідчать ті факти, що колектив не раз був позитивно відзначений 

професором ЛДК імені М. Лисенка М. Оберюхтіним та керівником оркестру 

народних інструментів цього закладу, професором А. Онуфрієнком, які 

співпрацювали як автори анотацій до програмних концертів-лекцій.  

Другою сторінкою в діяльності Е. Мантулєва стає ансамбль 

«Гармоніка». У 1966 році колектив розпочав свої перші репетиції як квінтет 

баяністів у складі викладачів факультету: С. Торічної, М. Сеньо, 

О. Ліщинського, В. Собка, Е. Мантулєва. В ті роки музична література для 

ансамблів лише починала створюватись. Тому керівник вирішує цю 
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проблему самостійно: він робить перекладення народних пісень, танців, 

популярних творів фортепіанної, вокальної та симфонічної музики
23
. У 1968 

році Е. Мантулєв вводить у колектив оркестрові інструменти. 

Інструментальний склад поповнюють гармоніки: С. Процик (пріма), 

М. Фрайт (альт), В. Собко (баритон), Є. Марченко (контрабас), готово-

виборні баяни: Е. Мантулєв, О. Ліщинський, В. Чумак. Введення тембрових 

гармонік дало можливість розширення діапазону, збільшення технічних 

можливостей і збагачення тембрової палітри ансамблю. В 1970 році 

«Гармоніка» демонструвала свою майстерність на Львівському телебаченні
24

 

[101, с. 27].  

Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок» 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка 

був заснований у 1965 році, а із 1968 року отримав статус «народного». 

Учасниками колективу були студенти різних факультетів педуніверситету. 

Колектив складався із трьох груп: вокальної, балетної та оркестрової. 

«Пролісок» – потужний творчий осередок, з якого вийшли у світ знані 

українські виконавці, зокрема, народні артисти України: Б. Базиликут, 

О. Білозір, М. Ванівський, І. Кушплер, М. Мацялко, І. Попович, 

М. Шалайкевич, М. Шуневич. У мистецькому доробку «Проліска» понад 200 

творів: вокально-хореографічні композиції, українські народні пісні, танці, 

сольні та оркестрові твори, в основі яких лежить фольклор Бойківщини, 

Гуцульщини, Лемківщини та інших регіонів України («Сюїта на теми 

українських народних танців» в інструментовці В. Кондратьєва, «В‘язанка 

гуцульських народних мелодій», «В‘язанка українських мелодій», «Чардаш», 

«Гуцульські весільні наспіви та коломийки», «Маленька полька» 

В. Попадюка та ін.) [27]. Колектив виступав спільно з інструментальною 

групою, до якої входили скрипки, баяни-акордеони, кларнети, сопілки, 

бубон, контрабас, тромбон, цимбали (склад традиційного буковинського 

тарафа). Склад колективу та кількість інструментів змінювалась у залежності 

від наявних виконавців, але стабільним елементом було те, що в ньому 
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завжди були яскраві і самобутні музиканти
25

. Ансамбль лауреат та учасник 

численних конкурсів та фестивалів в Україні та світі
26
, який своєю 

майстерністю представляв традиції Дрогобиччини та Львівщини світовій 

спільноті [374, с. 2–3]. 

Викладач кафедри музичних народних інструментів та вокалу ДДПУ 

імені І. Франка О. Тимків, колишня учасниця народного вокально-

хореграфічного ансамблю «Пролісок», у 2001 році виступила ініціатором 

створення інструментального ансамблю «Намисто» (солістка-скрипалька й 

художній керівник колективу, якому 2006 рокуі присвоєне звання 

«народний»), сформованого з випускників факультету, професійних 

виконавців-солістів, лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів у 

складі Л. Чавви (скрипка), В. Шафети (баян), М. Тиновського (кларнет), 

О. Чернянського (контрабас). У репертуарі ансамблю фольклорні композиції 

«Свято в Карпатах» в обробці Б. Качмарика, «Аркан» в обробці 

М. Тиновського, лемківська народна пісня «Збися» в обробці С. Максимова, 

українскі народні пісні в обробці О. Тимків «Ой, я знаю, що гріх маю», 

«Порізала-м пальчик», «Перелаз», «Чорнії брови, карії очі». Крім виконання 

інструментальних творів, ансамбль концертує з вокалістами: К. Сятецьким та 

вокальним дуетом Світлани і Галини Дицьо (додаток А. 15). 

Ансамбль «Прикарпатські музики» був створений Е. Мантулєвим у 

2002 році зі студентів факультету. Молодий колектив одразу завоював любов 

та популярність у слухачів. Однією з його переваг є невелике число 

виконавців, різноманітність тембрів та великі технічні можливості, завдяки 

чому ансамбль став провідною концертною одиницею університету [247]. 

Склад колективу: кларнет (Б. Колодій), акордеон (В. Шафета), гітара 

(П. Токар), контрабас (В. Чавва). У репертуарі твори естрадно-джазового 

спрямування (В. Власова, Р. Гальяно, В. Губанова, Е. Мантулєва та ін.). 

Успішним експериментом стало створення у ДДПУ імені І. Франка 

мішаного квартету народних інструментів (2011–2015) у складі Р. Стахнів 

(сопілка), В. Мицак (баян), Л. Оліярник (бандура), Ю. Дякунчак (контрабас) 
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під орудою А. Душного. Репертуар колективу значною мірою поповнюється 

завдяки аранжуваннями та оригінальним композиціям Р. Стахніва 

(«Коло.Мийка», Фантазія на тему української народної пісні «За нашов 

стодолов»). Квартет: учасник всеукраїнського турне (два концерти у 

Дрогобичі та Львові) із композитором В. Зубицьким (весна, 2011); лауреат 

«Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2011, І премія); учасник концерту-відкриття 

конкурсу «Візерунки Прикарпаття» (Дрогобич, 2012). 

Навчально-популяризаторські функції притаманні оркестру народних 

інструментів Дрогобицького музичного училища імені В. Барвінського, 

започаткованого у 1950-ті роки засновником відділу народних інструментів, 

випускником Харківської консерваторії, лауреатом республіканських 

конкурсів оркестрів народних інструментів (у період 1954–1960-х років) 

А. Бакаєвим. З 1960 по 1998 роки його очолював А. Вояджіс. Реперутарні 

тенденції оркестра сфокусовані на творчості А. Альбеніса, А. Альбіноні, 

А. Кос-Анатольського, Е. Мантулєва, П. Ніщинського, М. Різоля, 

В. Семенова, І. Шамо та ін. (додаток В. 6.). Але в 1998 році оркестр припинив 

свою діяльність. 

Ще один колектив Дрогобицького ДМУ ім. В. Барвінського – оркестр 

українських народних інструментів, створений 1991 року М. Медвидем, 

котрий керував колективом протягом 1991–1995 років. У подальшому 

керівниками були В. Гамар (1995–1996), Н. Гатайло (1995–1997, 2000–2002), 

М. Михаць (1998–2000). З 2002 року оркестр працює під батутою Ю. Чумака. 

Колектив гастролює Львівщиною, бере участь у різноманітних концертних 

програмах, зокрема – в рамках всеукраїнського конкурсу імені 

А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007) та міжнародного конкурсу баяністів-

акордеоністів «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 2011). Розмаїття репертуару 

(М. Тимофіїв «Гуцульська фантазія» для фрілки з оркестром; А. Кос-

Анатольський «Ой, ти дівчино з горіха зерня», «Ой, піду я межи гори», 

обробка української народноїі «Чотири воли пасу я»; М. Лисенко «Пісня 

Наталки» з опери «Наталка Полтавка»; С. Гулак-Артемовський «Козачок» з 
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опери «Запорожець за Дунаєм»; М. Стремовський «Полька для двох 

кларнетів»; С. Орел «Фантазія на гуцульські теми»; Я. Олексів «Українська 

фантазія»; В. Попадюк «Буковинська в‘язанка», «Фантазія на буковинські 

теми»; Б. Фільц «Сирітка» на сл. Т. Шевченка; В. Чумак Варіації «Кедь ми 

прийшла карта» та «Ой, при лужку, при лужку»; В. Гуцал «Запорізький 

марш» та ін.) надає колективу можливість бути затребуваним на розмаїтих 

урочистих і святкових імпрезах міста та регіону. В основі складу оркесту 

скрипково-бандурна група у поєднанні з духовою секцією, баяном та 

акордеоном, ударними інструментами. 

У 1991 році в Дрогобицькому ДМУ імені В. Барвінського створюється 

оркестр баяністів-акордеоністів під керівництвом Р. Кабало, а з 2014 

колективом керує С. Максимов. Оркестр - лауреат міжнародного конкурсу в 

м. Сянок (Польща, 1996, ІІІ премія); всеукраїнського конкурсу виконавців на 

народних інструментах імені А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, І премія); 

міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» 

(Дрогобич, 2011, ІІ премія; 2015, І премія). Колектив активно концертує в 

місті та області. Його репертуар складають твори Е. Глєбова, Є. Дербенка, 

В. Зубицького, М. Лисенка, В. Моцарта, М. Скорика, П. Чайковського, 

Д. Шостаковича та ін. (додаток В. 5.). 

У 1982 році в стінах Дрогобицького музичного училища створено 

баянний дует у складі С. Максимов - В. Чумак, який з часом отримав назву 

«Прикарпатський дует баяністів» [102, с. 44–45]. Учасники дуету 

проявляють себе і як композитори, зокрема – В. Чумаком скомпоновано для 

соло, а С. Максимовим перекладено для дуету Варіації на тему лемківської 

народної пісні «Кедь ми прийшла карта» та Варіації на тему української 

народної пісні «Ой при лужку, при лужку». В 2009–2010 роках А. Душним 

опрацьовано та видано два випуски навчального посібника з репертуару 

«Прикарпатського дуету баяністів» із перекладами та аранжуваннями 

учасників дуету (додаток В. 2.) [371; 372]. В подальшому, композиції з 

репертуару дуету були аранжовані С. Максимовим для оркестру українських 
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народних інструментів [95]. Ансамблем записано грамплатівки: 

«Прикарпатський дует» (Москва: «Мелодия», 1990) [206], аудіо-альбом 

«Прикарпатський дует» (Дрогобич: студія «Фенікс», 1995) та компакт-диск 

(Дрогобич: студія «Фенікс», 2007). 

У 1997 році за безпосередньої участі та ініціативи виконавця, 

організатора колективів, композитора і педагога С. Максимова був створений 

класичний квартет (тріо) «Гармонія» цього ж навчального закладу в 

складі: сестер Ольги (скрипка) та Оксани (ф-но) Кіселичник та Оксани 

(скрипка) і Сергія (баян) Максимових. Специфіка складу була пов‘язана з 

тим, що програми колективу складалися із двох відділів: класика – з 

акомпанементом О. Кіселичник, та фольклор – С. Максимова. В подальшому, 

цей колектив став основою для однойменного тріо, в концертних програмах 

якого фольклорний розділ будувався під орудою С. Максимова. В 1998 році 

ансамбль здійснив запис магнітоальбому на студії А. Іванюка (м.Трускавець). 

Починаючи з 2000 року і по теперішній час, колектив виступає в 

новому складі: Іриней Турканик (І скрипка), Оксана Максимова (ІІ скрипка) 

та Сергій Максимов (баян) [353]. Інструментальне тріо «Гармонія» багато 

років веде концертну діяльність у світлиці музею М. Біласа (м. Трускавець), 

проводячи концерти для шанувальників класичної музики, виступаючи на 

різних камерних і корпоративних вечірках. Традиційно, у другому відділі 

концерту, учасники «Гармонії» виконували популярну та народну музику 

(«фолк»), перевтілюючись у «Троїстих музик». У репертуарі ансамблю 

переважає класична музика, але поряд з тим, у концертних програмах 

широко представлені синтетичні форми поєднання фольклорного та 

естрадного спрямувань. Основу репертуару складають аранжування, 

переклади та обробки, здійснені художнім керівником колективу 

С. Максимовим (додаток В. 3.), в творчості якого чудово сполучаються 

композиторський потенціал із виконавським досвідом та глибоким знанням 

виразового потенціалу як окремих інструментів, так і колективу в цілому. До 

опрацювання низки творів долучаються усі учасники ансамблю [246]. Серед 
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найвідоміших і часто виконуваних творів колективу: «Ave Maria», 

«Нікуліана», «Новорічний сюрприз», «Російські страдання на тему ―Токати і 

фуги d-moll‖ Й. С. Баха», «Різдяне попурі». 

Ансамбль народної музики «Українські візерунки» (керівник і 

аранжувальник В. Гамар) створений у 2006 викладачами Дрогобицького 

музичного училища імені В. Барвінського. Ансамбль у складі: баян, сопілка 

(най), скрипка, І-ІІ бандура, контрабас, ударні інструменти, веде інтенсивну 

гастрольну діяльність, бере участь у мистецьких проектах України, Латвії, 

Польщі, Словаччини. Колектив орієнтований на синтез традицій 

автентичного та академічного музикування, тому виконавські програми 

складаються з композицій відомих майстрів цього напрямку В. Дутчака, 

В. Клепача, І. Міського, В. Попадюка (додаток В. 4.). Серед них, виділяється 

Молдавська традиційна «Цигеняске» в аранжуванні І. Ломаги (соло на баяні 

Ю. Чумак).  

Однорідний ансамбль баяністів акордеоністів Миколаївської 

школи мистецтв (керівник І. Іваночко) має у виконавських програмах твори 

в аранжуванні керівника, серед яких джазові та фольклорні композиції 

(«Танцювальний віночок» В. Уайтса, українська народна пісні в обробці 

В. Давиденка «Розпрягайте, хлопці, коней»).  

На основі дитячого оркестру народних інструментів у філії музичної 

школи у с. Стрільбичі Старосамбірського району (заснований у 1997 році), 

що включав скрипки, гітару, бандури, баяни, кларнети, сопілку, ударні та 

шумові інструменти, сформувався Оркестр народних інструментів ДМШ 

м. Старий Самбір (1998–2008 роки, художній керівник та диригент 

А. Душний). Колектив, виконував важливу функцію учасника святкувань та 

урочистостей різних рівнів, маючи відзнаки на оглядах творчих колективів, а 

у червні 2008 року ОНІ здобув І премію на всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «Кришталевий Трускавець» (Трускавець, 2008). Важливим 

визнанням затребуваності колективу стала його участь у першому та другому 
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турі всеукраїнського огляду народної творчості у залі Львівській філармонії 

(травень-вересень, 2000).  

Репертуар оркестру включав композиції в інструментуванні 

А. Душного: Вступ до опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-

Артемовського, Концертну п‘єсу для баяна з оркестром С. Коняєва (солісти 

А. Душний, Н. Федина, Ю. Чумак), «Угорський танець № 5» Й. Брамса, 

«Угорські мелодії» Я. Табачника, «Віночок народних мелодій», «Козачок» в 

обробці М. Різоля, українська народна пісня «Ой, підемо мила», Варіації на 

тему лемківської народної пісні «Кедь ми прийшла карта» (соліст 

А. Душний) та ін. (додаток В. 1). Масштабну концертну програму колектив 

представив на ІІ відкритому регіональному конкурсі баяністів-акордеоністів 

«Віжерунки Прикарпаття» (лютий, 2005), показавши барви репертуарної 

палітри у сольному й акомпануючому музикуванні (серед солістів: народний 

чоловічий квартет «Заспів», С. Руставецька, І. Копцюх) [346, с. 3–6]. 

Новітнім явищем серед колективів регіону став Зразковий театр 

української пісні Моршинської школи мистецтв «Джерельце», який був 

створений у 1973 році (художній керівник І. Король). Оркестрову групу 

цього вокально-хорового колективу складають: скрипки, контрабас, 

фортепіано, клавішні, флейта, баян, бандура, ударні.  

Вагомою є роль у культурному житті регіону таких колективів, як 

фольклорний ансамбль «Славень» дитячої школи мистецтв м. Трускавець 

(керівник О. Баб‘як), народні музики Миколаївської музичної школи, оркестр 

народних інструментів Ходорівської музичної школи, оркестр народних 

інструментів Дашавської музичної школи (керівник С. Целюх) В репертуарі 

цих колективів звертають на себе увагу неординарні інструментування для 

оркестру Зеновія Сиротюка з Братківської школи мистецтв [262].  

Баяни входять до інструментальної групи народного самодіяльного 

ансамблю пісні і танцю «Підбужанка», заснованого у 1976 році за 

ініціативи директора Підбузької СЗШ М. Пікунця, хореографа С. Пікунець та 

керівника колективу поета-пісняра Л. Якима (автора вокальних, хорових та 
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інструментальних композицій, майстра музичного інструментарію). 

Колектив бере участь у численних урочистостях та гастролює містами і 

селами регіону (Дрогобич, Сколе, Трускавець, Буськ, Львів). У 1983 році 

Львівською телестудією було відзнято стрічку «Співає й танцює 

―Підбужанка‖», а у 1984 році колективу присвоєно почесне звання 

«народний». До складу ансамблю, який творять молодша й старша 

оркестрові групи, входять баяни, акордеон, цимбали, барабан, контрабас, 

сопілки, кларнет. Крім того, як окрема одиниця у програмах колективу 

виступає ансамбль сопілкарів. У репертуарі колективу хореографічні 

(«Веселі гуцулята», «Рукодільниці», «На шкільному подвір‘ї», 

«Закарпатський танець», українські, молдавські, угорські, російські, 

білоруські та естрадні танці), вокально-танцювальні («Ой, заграйте, музики», 

«Радуйтесь, Карпати», «Як діждемо літа», «Край наш рідний») та 

інструментальні композиції [224, с. 5–14, 39–64]. 

 

2.2.2. Професійні ансамблі та оркестри за участі баянів-акордеонів 

 

З приходом радянської влади на західноукраїнські землі у складі 

Львівської державної філармонії діяв оркестр «Теа-джаз» під проводом 

Григорія (Єжи) Варса. Від 1944 року, одразу після поновлення діяльності 

Львівської філармонії по закінченню фашистської окупації, вона 

презентувала оркестр народних інструментів (керівник Т. Дитріх) [158, 

с. 33–35]. Л. Мазепа наводить документальні дані про акордеоністів-

виконавців у інструментальних групах Львівського Державного (Обласного) 

театру естради і мініатюр (І. Ковальов) та філармонійного ансамблю оперети, 

основу якого становили артисти Москви, Ленінграду, Києва, Харкова і який 

став називатися «Львівська естрада» (1946 рік заснування). До складу 

колективу увійшли також співаки М. Водяний, Є. Дембська, майстер гри на 

різних струнних інструментах О. Ковбасинський, виконавиця російських 

народних пісень Н. Копачова, піаністка і акордеоністка О. Герц. В 
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радянський час при філармонії функціонували джаз-оркестр із 12 осіб, 

(музичний керівник Ф. Муха) [158, с. 47] та естрадний інструментальний 

квартет під орудою К. Соколова
27

. 

Весною 1946 року при Дрогобицькій філармонії на основі Бойківської 

чоловічої самодіяльної хорової капели (заснованої 1946 року, художній 

керівник П. Ємець) був створений вокально-хореографічний колектив 

Прикарпатський ансамбль пісні та танцю України «Верховина». З 1948 

року ансамбль було доповнено танцювальною групою (балетмейстер 

Н. Веселова). За визначні заслуги, у 1969 році «Верховині» присвоюють 

звання «заслужений». Колектив - лауреат конкурсів, учасник фестивалів, 

активно концертував Україною, країнами колишнього СРСР, Замбією та 

Зімбабве, Латвією, Польщею, Словаччиною
28

. 

Репертуар початкового періоду функціонування колективу включав 

обов‘язкові політкоректні твори, композиції вітчизняної та зарубіжної 

класики, українські народні пісні і танці, вокально–хореографічні композиції 

(«Степом, степом», «Ми з Прикарпаття», «Прикарпатська вокально-

хореографічна сюїта») хореографічні картини («Ранок Верховини», 

«Бойківчанка», «Чіпак», «Танець з дзвіночками», «Танець лісорубів») та ін.  

Наприкінці 1960-х років, у сумнозвісний перівод «брежнєвського 

застою», колектив був під загрозою ліквідації, як це сталося з численними 

хорами й ансамблями на Тернопільщині, Волині та інших областях України. 

Уникнути цього вдалося відчайдушними зусиллями керівника 

Ю. Корчинського, за ініціативи якого було організовано багатомісячний 

гастрольний тур по СРСР. Завдяки інтенсивній концертній діяльності (2-3 

концерти в день із нічними переїздами), колектив був збережений та набув 

популярності. Будучи фольклористом (дві тисячі пісень передані ним у Фонд 

ІМФЕ ім. М. Рильського) та талановитим організатором, Ю. Корчинський 

гуртував навколо себе найкращих фахівців та провадив цікаву репертуарну 

політику, яка вигідно відрізняла ансамбль у добу надмірної 
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заідеологізованості. З керівництвом Ю. Корчинського пов‘язані найвищі 

досягнення «Верховини».  

З середини 1980-х років у ансамбль приходить нове покоління яскравих 

музикантів: у 1983–1998 роках – директор, художній керівник та головний 

диригент ансамблю, заслужений діяч мистецтв України М. Дуда, хормейстер 

В. Шуневич, балетмейстер З. Гладяк; у 1996–1998 – художній керівником 

працював В. Шуневич, у 1998–2002 – М. Ковальчук; з 2002 – С. Майданик, 

директор З. Ацедонський [201, с. 170–175].  

В репертуарі налічуються твори духовної музики, театральні вистави 

«Вертеп» та «Зимові забави», тематичні програми: «Шевченківська», «Гей 

ви, стрільці січовії», «Сини твої, Україно» (до річниці утворення УПА), 

«Вечорниці» П. Ніщинського, «Верховино, мати моя», «Лемківські 

візерунки», «Козацькому роду нема переводу» та ін. До концертних програм 

ансамблю входять хорові композиції українських авторів (Я. Барнича, 

А. Гнатишина, М. Дуди, М. Ковальчука, Є. Козака, М. Колесси, А. Кос-

Анатольського, О. Кошиця, А. Кушніренка, М. Леонтовича, М. Лисенка, 

С. Людкевича, П. Ніщинського, С. Сабадаша, К. Стеценка та ін.), народні 

пісні й танці бойків, лемків і галицького Підкарпаття. Колектив співпрацював 

із долинським народним хором «Верховина», сколівським ансамблем пісні і 

танцю «Бойківщина», моршинським ансамблем пісні і танцю «Смерічка» 

[310]. Із колективом співпрацювали співаки А. Шкурган (соліст оперних 

театрів Відня, Варшави та Брно), І. Кушплер (соліст Львівської опери), поет-

пісняр М. Ваньо, композитор О. Сердюк, естрадний співак І. Мацялко [148]. 

На початку функціонування колектив виступав з тріо/квартетом 

баяністів, а з часом трансформувався у народно-оркестрову групу в складі: 

скрипки (І, ІІ), цимбали, баян-акордеон (І, ІІ), кларнет, флейта, контрабас, 

ударні. Інструментальна група ансамблю
29

 концертує і як самостійна одиниця 

з власним репертуаром, виконуючи композиції Ю. Польового «Намисто» 

(соло на скрипці Л. Блищак), польку «Гоп-ша-ша», «Галицька барвиста» 

(соло на кларнеті В. Пурій), Г. Орла «Фантазії на гуцульські мелодії» (соло 
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на скрипці Л. Блищак або соло на флейті-піколо Г. Дьорка), В. Попадюка 

«Жартівливі наспіви», Ю. Слобідського «Мелодії Галичини» тощо. 

За мотивами кращих програм ансамблю знято телефільми 

(«Карпатський мій краю», «Добрий вечір, щедрий вечір», «Христос Воскрес» 

та ін.), записано радіопередачі. Видано збірки пісень з репертуару ансамблю: 

«Бойківські та лемківські пісні. Запис і обробки для хору без супроводу 

Ю. Корчинського» (К., 1970); «Українські народні пісні. Обробки для хору в 

супроводі баяна Корчинського Ю. О.» (К., 1973); «Карпатські струмочки. 

Обробки українських народних пісень Ю. Корчинського» (К., 1979). 

Академічний інструментальний ансамбль солістів Львівської 

обласної філармонії «Високий Замок» був заснований восени 1997 року 

(керівник А. Яцків), до серпня 1999 року виступав під назвою «Барвінок». До 

його складу увійшли концертмейстери О. Настюк / Ю. Бішко (скрипка), 

О. Голубничий (цимбали, сопілка), В. Іванишин (віолончель, труба, саксгорн-

баритон, контрабас, ударні), Т. Левицький / Р. Павленко (кларнет, саксофон-

сопрано, губна гармоніка), А. Макар / О. Наумчук (контрабас, акордеон), 

О. Лозинський (ударні інструменти), Д. Губ‘як (бандура, вокал, ударні) та 

А. Яцків (сопілки, акордеон, баян, флейта Пана). Колектив є постійним 

учасником урочистостей та мистецьких акцій Львова, України та зарубіжжя. 

Всі його учасники – професійні музиканти, об‘єднані ідеєю популяризації 

української класичної та народної музики. Ансамбль брав участь у багатьох 

міжнародних фестивалях, гастролюючи у Бельгії, Білорусі, Голландії, Іспанії, 

Німеччині, Польщі, Угорщині [102, с. 47].  

Репертуар ансамблю включає твори різних епох, стилів і напрямків. У 

ньому представлена європейська класична музика (Й. С. Бах, Л. Боккеріні, 

Й. Брамс, Е. Вілла-Лобос, Й.-К. Папуш, Й.-К. Пец, К. Сен-Санс, 

Г. Ф. Телеман та ін.); українська класика та музика XX – XXI століть 

(М. Березовський, Д. Бортнянський, М. Вербицький, М. Лисенко, твори 

В. Барвінського, М. Корчинського, М. Скорика, І. Соневицького та ін.); 

український фольклор та народні мелодії Австрії, Молдови, Румунії, 
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Словаччини, Угорщини; розважальна і танцювальна музика: С. Беше, 

П. Піццігоні, М. Теодоракіс, твори з репертуару «Бітлз».  

«Високий замок» презентує цілісні різнопланові концертні програми, 

серед яких: «Перлини класичної музики» (твори Т. Ардіті, Й. С. Баха, 

М. Березовського, Л. Боккеріні, Д. Бортнянського, М. Вербицького, 

Г. Ф. Генделя, Дж. Пуччіні, Дж. Россіні, К. Сен-Санса та ін.), «Весела 

мандрівка» (музична подорож країнами світу), «Христос ся рождає» 

(різдвяна програма), «Лети, моя пісне» (ретро-програма з солістками 

Львівської філармонії Л. Кострубою та О. Савіцькою), «Душі живої музика 

нетлінна» (українські класичні романси з солісткою Львівської філармонії 

О. Фенюк), Шевченківська програма за участі солістів Львівської філармонії, 

«Розповіді про музичні інструменти» (пізнавальні концертні програми для 

школярів) [75; 216]. 

Творча активність ансамблю активно сприяє інтеграції української 

культури до світового мистецького простору крізь призму спілкування з 

мистецькими організаціями та колективами багатьох країн світу. Це 

простежується у проведенні розмаїтих імпрез: концерти в мистецькому 

товаристві Kulturelles Komitee (Ойпен, Бельгія, 2000, 2001); з ансамблями 

«Avel Dro» (Франція), «Hinterberger Trio» і «Duo Zeitenklänge» (Австрія, 

2001); у вільній мистецькій школі (Гьоттінген, Німеччина, 2002); з 

канадським танцювальним колективом «Євшан» з м. Саскатун (Львівська 

філармонія, 2002); до 10-річчя «Днів Уйпешта» та 11-річчя Незалежності 

України (Будапешт, Угорщина, 2002); у Товаристві св. Софії (Генк, Бельгія, 

2002); з чоловічим хором «Aсcordis» (Ельзенфельд, Німеччина, 2003, 2007); 

до 85-річчя музичної спілки Bleibuir (Німеччина, 2005); з хором «Мах-Reger» 

(Бранд, Німеччина, 2006, 2008); у мистецькому товаристві «Omnibus» 

(Гефрес, Німеччина, серпень 2006); з канадським танцювальним колективом 

школи українського танцю «Барвінок» з м. Міссіссага (Львівська філармонія, 

2008) [102, с. 48]. 
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Про визнання «Високого замку» свідчить співпраця з дипломатичними 

корпусами та посольствами України у Німеччині (2000, святкування 9-ї 

річниці Української Армії; Бонн, 2001 – 10-річчя Незалежності України; 2001 

– відкриття українського посольства у Берліні), Білорусі (Мінськ, 2003, 

святкування 12-ї річниці Незалежності України). Колектив пропагував 

українське мистецтво у посольстві Російської Федерації в Берліні (2002) та у 

російському консульському відділенні у Бонні (2003) [323].  

Через організацію концертів для дітей з обмеженими можливостями: у 

школі для незрячих дітей у Львові, міжнародній клініці В. Козявкіна 

(Трускавець), школах у Альгайм-Обереллєнбаху, Вікерсдорфі, Гемюндені, 

Ерфурті, Касселі, Нойдітендорфі, Ортенберзі (Німеччина), майстернях 

м. Гьоттінген у діяльності ансамблю проявляються принципи гуманізму та 

загальнолюдських духовних цінностей (Німеччина) [330]. 

Окрім філармонійних виконавських колективів у Львові діяли й діють 

інші професійні колективи різного спрямування. До професійних колективів 

змішаного типу належить Ансамбль пісні і танцю Прикарпатського 

військового округу (з 1946 року) – зараз Західного Оперативного 

Управління. У цьому колективі розпочинав свій творчий шлях баяніст 

Б. Гливка; військова служба у складі цього ансамблю пов‘язує зі Львовом 

діяльність випускника класу В. Голубничого, учасника численних баянних 

ансамблів, педагога О. Коляду (1969–1971); тут працював солістом оркестру, 

дириґентом та музичним керівником теперішіній доцент класу баяна-

акордеона ЛНМА імені М. Лисенка Б. Гуран (з 1973 року); солістом-

баяністом цього колективу був педагог, учасник та організатор низки 

баянних ансамблів зарубіжжя В. Балик (1983). 

Особливими завданнями і соціально-комунікативними установками 

керується заслужений вокально-хореографічний ансамбль «Галичина», 

заснований у 1946 році Я. Чуперчуком у Львові. В складі цього колективу як 

самостійні концертні одиниці фігурують одноіменні батяр-бенд «Галичина» 

та оркестр (ансамбль). До інструментального складу обидвох колективів 
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входять баяни. Музичне керівництво здійснює П. Рачинський
30

. З 1968 він 

працював концертмейстером, а із 1975 року очолював оркестрову групу. Для 

основного складу та його модифікацій керівник здійснював аранжування 

композицій, що представляють народне мистецтво різних етнічних груп 

Західної України. У репертуарі колективів ансамблю, поряд із творами 

світової класики (Е. Балога, Г. Дініку, В. Монті та ін.), митців України і 

регіону, важливе місце займають композиції на основі національного, 

етнорегіонального фольклору (зокрема «Намисто», «Бойківська весільна», 

«Лемківська», «Галицька барвиста», марш «Опришок», полька «Гоп-ша-ша» 

Ю. Польового, «Марш Симона Петлюри» П. Рачинського та В. Попадюка). 

Основу репертуару колективу складають оригінальні зразки народного співу 

та хореографії різних етнографічних регіонів України: «Півторак» та 

«Аркан» (Гуцульщина), «Сербин» та «Голубка» (Покуття), «Чепурненька», 

«Горянка», «Обертинка» (Прикарпаття), «Волошка» (Буковина), 

«Цифрований» (Закарпаття). В супроводі оркестру співають відомі артисти 

України О. Скрипка, В. Морозов та ін. [102, с. 51; 135]. 

Оркестр «Галичина» (художній керівник О. Бобків, музичний 

керівник П. Рачинський, керівник оркестру Ю. Польовий), сформований на 

основі типового для Західного регіону України складу «троїстих музик», 

включає сопілки, цимбали поряд з традиційними класичними скрипкою, 

кларнетом, акордеоном, контрабасом, чим наближається до етнічної моделі 

буковинського тарафа зі складом: флейта/сопілка, кларнет, 4 скрипки, 

цимбали, ударні інструменти, контрабас, баян/акордеон.  

Колектив концертує в Україні, веде гастрольну діяльність у Європі, 

Австралії та Сполучених Штатах Америки, є лауреатом міжнародних 

фольклорних фестивалів у Франції (1969), Бельгії (1991), Великобританії 

(1992), Італії (1998), Німеччини (1999), Португалії (2000), Люксембурга 

(2001), Нідерландів (2002), бере участь у телепрoграмах, здійснює 

аудіозаписи (так, у 1986 році ансамблем записано платівка «Ми з 

Електрону», що свідчить про високий художній рівень музичної складової у 
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репертуарі виконавського колективу). Тематичні програми колективу 

записано Львівським телебаченням, а на «Укртелефільмі» створено фільм 

«Карпатські візерунки». Ансамбль «Галичина» брав участь у передачах 

«Шире круг», «Ану-ка, девушки!» Московського телебачення, «Інтерклуб» 

Українського телебачення та ін. [223]. 

Батяр-бенд «Галичина» під орудою П. Рачинського у складі: 

В. Морозов (вокал, гітара), П. Рачинський (акордеон), Б. Назар (скрипка), 

С. «Смола» Нетребяк (кларнет), І. Огар (контрабас), Р. Жук (туба) працює у 

стилі етно-джазу. Колективом у 2002 році в МД Студії (Львів) підготовано і 

записано CD «Віктор Морозов. Тільку ві Львові. Львівські батярські пісні». 

 

2.2.3 Особливості функціонування ансамблів 

фольклорного, естрадного та самодіяльного типів  

у контексті мистецького життя регіону 

 

Найраннішою за часом формування у регіоні музичною галуззю, де 

використовувались баяни-аккордеони, стало естрадне (фольклорно-

естрадне) музикування. Вище згадувалось, що акордеон входив до складу 

відомого львівського оркестру «Теа-джаз» під проводом Григорія (Єжи) 

Варса, (1902, Варшава, Польща – 1977, Лос-Аджелес, США). Репертуар 

цього колективу включав типовий для естрадних оркестрів збір шлягерних 

пісенно-танцювальних мелодій, аранжованих керівником, випускником класу 

композиції Варшавської консерваторії, та його оригінальні оркестрові та 

вокальні твори. Цей колектив концертував в Україні до 1941 року (20 квітня 

відбувся останній виступ у Києві)
31

.  

На межі 1930–1940-х років львівський «Теа-джаз» на відміну від 

радянських колективів, згідно твердження В. Романка, був носієм «нових 

європейських тенденцій у країні, що вже знаходилася за ―залізною завісою‖» 

[236, с. 10]. Колектив у своєму виконавстві був орієнтований на естрадно-

видовищні жанри, включаючи елементи театралізації (на що вказує його 
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типологічна назва), мав збалансований склад оркестрових груп, провадив 

широку концертну діяльність.  

Приїзд цього колективу разом з ансамблем польсько-білоруського 

джазмена Едді Рознера влітку 1940 року до Москви став яскравою подією 

естрадно-музичного життя радянської столиці. Під час гастрольних виступів 

у Москві львівський оркестр під орудою Г. Варса здійснив запис двох дисків 

у студії Будинку звукозапису (1940) за участі молодої співачки Р. Яросевич і 

двох найпопулярніших польських зірок Є. Бодо і А. Гарріса. На фабриці 

звукозапису Всесоюзного радіокомітету, колективом був записаний твір 

Дж. Гершвіна (фокстрот «Він і контрабас») та фонограму до фільму «Мрія» 

режисера М. Ромма (вийшов на екрани у 1943 році) [242, с. 22]. Аналізуючи 

виступи львівського «Теа-джазу» в Києві та Москві у 1940 році, В. Феєртаг 

зазначає, що оркестр «вдало поєднував симфонічність звучання в ліричних 

п‘єсах і оркестрових фантазіях зі свінговим джазовим стилем» [267].  

З приходом радянської влади на західноукраїнські землі аналогічнй за 

назвою та подібний за складом оркестр діяв під егідою Львівської державної 

філармонії (1945, «Львівський державний теа-джаз», музичний керівник 

П. Кесслер
32

, художній керівник С. Каштелян
33

). Цей колектив гастролював 

на далекому Сході [29]. 

Акордеон у малих ансамблях також тривалий час зберігав естрадну 

тембральну іпостась. Так, наприклад акордеоніст, гітарист, контрабасист, 

керівник естрадних колективів М. Балабан, будучи випускником Київської 

(1939–1940 по класу контрабаса) та Львівської (1945–1946 по класу 

диригування) консерваторій, як акордеоніст грав у естрадному оркестрі 

Будинку культури Львівської південно-західної залізниці під орудою 

О. Авдеєва (1945–1948), входив до складу септету ресторану «Брістоль» 

(1949–1951) під керівництвом П. Кесслера (з яким у 1950–1951-х роках 

концертував у Латвії), у 1952–1990-х роках грав та певний час був 

керівником у джаз-оркестрі кінотеатру «Україна» у Львові (1962–1967) 

[242, с. 15]. 



 

 

100 

 

Перебуваючи на посаді керівника Естрадного оркестру Львівського 

медінституту в концертних програмах оглядів самодіяльних колективів 

системи профспілок М. Балабан диригував Концертом для акордеона з 

оркестром та «Концертним вальсом» для акордеона з оркестром, автором 

якого та солістом був студент С. Горелов. Крім названих творів, у репертуарі 

колективу були увертюра до кінофільму «Діти капітана Гранта» 

І. Дунаєвського, композиції для жіночого вокального октету з оркестром 

«Відпочиває рідна столиця» («Отдыхает родная столица») А. Лєпіна та «Не 

був я в Чернігові» («Не был я в Чернигове») Ф. Розановa (соліст 

Б. Штабський). 

Естрадний оркестр функціонував також при будинку культури 

Львівського трамвайно-тролейбуного управління. В його репертуарі 

налічувались «Святковий марш» Є. Білоусова, «Кубинський народний 

танець», «Золоте весілля» (соліст К. Карський). 

Перелік естрадних колективів Львівщини 1950–1960-х років з 

акордеонами у складі можна доповнити: 

– клубними колективами: естрадними оркестрами будинку культури 

Залізничного р-ну м. Львова, Львівського будинку культури 

працівників зв‘язку, будинку культури енергетиків, будинку культури 

м. Стрий, естрадним оркестром Гарнізонного клубу управління 

внутрішніх справ; 

– самодіяльними колективами неспеціальних навчальних закладів: 

естрадним оркестром Львівського політехнічного інституту (керівник 

П. Кесслер);  

– самодіяльними колективами підприємств та виробничих об‘єднань: 

естрадним оркестром заводу «Сільмаш», естрадним ансамблем 

львівського заводу «Електрон» «Барви» (керівник В. Барський), 

естрадним оркестром заводу радіоелектронної медичної апаратури 

(РЕМА) (керівник О. Житницький), естрадним оркестром Львівського 
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конвеєробудівного заводу (керівник А. Гершбург), естрадним 

ансамблем Львівського заводу ювелірних виробів; 

– фахових концертних організацій: естрадним ансамблем Львівської 

філармонії, естрадним оркестром Центрального парку культури імені 

Б. Хмельницького (під керівництвом О. Абахматова), оркестром 

Львівського цирку;  

– розважальних установ: квінтетом кінотеатру імені Я. Галана у Львові 

під керівництвом О. Житницького / О. Авдеєва, джаз-оркестром 

кінотеатру імені Б. Хмельницького під керівництвом М. Ярошевського, 

оркестром кінотеатру «Дніпро» (керівник А. Гершбург)
34

; 

– закладів громадського харчування: ресторанних колективів Львівського 

об‘єднання музичних ансамблів, Трускавця, Моршина, Стрия. 

Знаний львівський композитор, виконавець, аранжувальник, засновник 

низки народно-інструментальних колективів М. Корчинський організував 

ансамбль «Львівські ритми» (функціонував у 1968–1971 роках), з яким 

виступав у різноманітних концертах, вечорах та брав участь у всесоюзному 

телеконкурсі «Турнир городов». У змаганні м. Мурманська й м. Львова журі 

на чолі з А. Хачатуряном визнали ансамбль та представлений ним Львів 

переможцем, великою мірою це сталося завдяки композиції М. Корчинського 

«Ой, славен, славен», у якій автор вдало поєднав щедрівку з колядкою
35

.
 

В 1950 – 1960-х роках у виконанні новітніх творів львівських митців 

брав участь естрадний інструментальний квартет (інколи тріо) Львівської 

філармонії у складі К. Соколов (акордеон, керівник ансамблю), В. Поляков / 

К. Генел (кларнет), Л. Лясевич / С. Мелькунов (гітара), І. Ведміцький / 

Г. Вайнбаум (контрабас). Цей колектив був складовою підрозділу 

«Львівського естрадного ансамблю» Львівської обласної філармонії, 

виступаючи разом із майстрами гумору, акробатами, жонглерами, 

скрипалями, артистами балету, акомпануючи співакам – виконавцям пісень, 

романсів, фрагментів з оперет. Він брав участь у декаді української культури 

в Польщі (1956), у гастрольних подорожах до Одеси, Луганська, 
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Дніпропетровська (концерти на руднику імені Ф. Дзержинського, в Зеленому 

театрі міського парку культури, Південному гірничозбагачувальному 

комбінаті, Палаці культури заводу «Криворізьсталь») [129], Ворошиловграда 

(а також районних шахтарських селищах та містечках), Кустаная (виступи у 

колгоспах та радгоспах цілини). 

Репертуар колективу аранжував та поповнював оригінальними 

композиціями К. Соколов, який водночас виступав як акордеоніст та піаніст з 

сольним номерами. Серед ансамблевих оригінальних творів митця: 

«Гірський струмок», «Сутінки», «Іспанський танець», «Український танець», 

у концертних програмах фігурують «Гуцульська рапсодія» Б. Карамишева, 

вальс «Біля моря» Б. Тихонова, «Молдавський танець», «Російський 

перепляс» Д. Львова-Компанійця, «Веселий кларнетист» П. Кеслера, 

«Підмосковна кадриль» А. Арського та ін. У спільних виступах зі співачкою 

Ж. Красновською виконувалися «Спогад», «Мовчання», «Старий парк», 

«Неаполітанська пісня» з кінофільму «Пісні на вулицях», румунська народна 

пісня «Мареніке», в репертуарі Є. Александровича виділялась його обробка 

неаполітанської пісні «Моя гітара» [384, с. 4].  

З часом, під егідою львівського відділення музично-хорового 

товариства діяв естрадний оркестр під орудою Б. Янівського, з яким на 

філармонічній сцені як соліст виступав баяніст Я. Ковальчук. 

Традицію філармонійного акордеонно-естрадного виконавства було 

продовжено камерним оркестром «Віртуози Львова» під батутою С. Бурка. У 

1999 році керований ним колектив підготував програму «Музика для всіх» із 

серії «Скрипаль на даху». У ній в аранжуванні К. Соколова фігурували танго 

«Любовні усмішки» П. Фроссіні, вальс-мюзет «Світло й тіні» П. Піццигоні, з 

якими аранжувальник виступив як і соліст-виконавець на акордеоні. Записи 

цих композицій, з оркестром керованим концертмейстером та художнім 

керівником В. Дудою, пізніше увійшли до CD «―Лехайм‖. Констянтин 

Соколов та оркестри» (2008) (додаток А. [45]).  
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Естрадні колективи з акордеонами та баянами у складі функціонували в 

численних містах та містечках Львівщини. Серед них, варто відзначити 

ансамбль «Соколи», створений 1989 року в Дрогобицькому будинку 

культури за ініціативи Михайла та Івана Мацялків, М. Шалайкевич та 

Я. Дуба. З моменту створення метою діяльності колективу було виконувати 

національно-патріотичний репертуар, співзвучний ідеям українського 

відродження. До складу гурту увійшли Р. Касперський (клавішні, скрипка), 

Р. Наконечний (клавішні, акордеон), І. Піхоцький (гітара), І. Остапчук (бас-

гітара), Р. Остапчук (звукорежисер)
36

.  

На початку 2007 року було засновано молодий колектив музикантів-

віртуозів «Шість Злотих» (соліст та керівник М. Герчак), який складався зі 

студентів та випускників ЛНМА ім. М. Лисенка. Ансамбль працює у складі: 

Р. Дольний (баян), М. Микуляк (труба, тромбон), С. Демковський (ударні), 

О. Халімон (соло-гітара), Я. Кондира / В. Балабан (бас-гітара), Л. Отришкіна / 

Д. Піпаш (солістка, сопрано), І. Кулінич (флейта), Ю. Назарук (кларнет), 

Б. Соколовська (конферансьє) і Марек Герчак
37

 (соліст, бас). Колектив 

активно концертує Україною, Білорусією, Латвією, Молдовою, Польщею, 

популяризуючи українську музичну культуру та пісенну творчість інших 

країн. 

До програми новоствореного ансамблю увійшли львівські вуличні 

пісні, які було записано в першому компакт-диску під назвою «To Lwów» 

(«Це Львів»). Продовжуючи концертну діяльність, «Шість Злотих» 

швидкими темпами розширювали свій музичний репертуар у різних 

стильових напрямках. Зчасом, він поповнився: сакральною та класичною 

музикою, ретро-хітами, різнохарактерними інструментальними творами, 

джазовими стандартами, аріями з опер, польськими патріотичними піснями, з 

якими ансамблісти записали свій другий компакт-диск під назвою «Bywaj 

dziewcze zdrowe» («Прощай дівчино»). Відомі колядки увійшли до третього 

компакт-диску «Kolędowanie po Lwowsku» («Колядування по львівськи»). 

Дебютний концерт-презентація диску з великим успіхом відбулись 12 січня 
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2007 року біля польського міста Перемишль (додаток А [4; 5; 6; 7]). Редактор 

польського телеканалу TVP Polonia Єва Шакаліцька зняла фільм про 

ансамбль для програми «Культура не знає кордонів – Шість Злотих». Солісти 

ансамблю співають українською, польською, російською, англійською й 

німецькою мовами, колектив постійно співпрацює з Польським радіо у 

Львові та двотижневиком «Кур‘єр Галіцийський» [4].  

У 2002 році був створений львівський фольк-бенд «Бурдон». У 

складі ансамблю: скрипка, спів (О. Єременко); спiв, акордеон, сопілки 

(О. Гринько); фiдель (М. Качалов); таіко, дарабука (Л. Іщук); контрабас 

(I. Огар); бузукi, спiв, ліра колісна (Р. Татомир). «Бурдон» виконує музику 

iнспiровану переважно схiдно-європейським і, зокрема, карпатським 

фольклором, проте джерела його натхнень знаходяться на теренах Європи, 

від Скандинавiї до Балканiв, бельгiйськi, англiйськi, провансальськi, 

сицилiйськi та французькi танцi. Для вiдтворення етнiчної музики гурт 

використовує народнi інструменти: фiдель, балканські бузукi і тапан, 

українську колісну ліру, схiдну дарабуку тощо. При тому музиканти прагнуть 

сучасного, свiжого трактування традицiйної музики, не претендуючи на 

автентичну вiдповідність.  

Київською рекординговою компанією «Атлантік» видано дебютний 

компакт-диск «Бурдону» під назвою «Re: Карпатія», на котрому крім 

мадярських чардашів, молдавської кадинжи та циганської польки можна 

почути й центрально-українські пісні, лемківські балади, русинські чардаші 

та гуцульські коломийки. Альбом містить також давні традиційні танці, 

починаючи від чанґо (Csángó), етнічної меншини мадярів з територій 

Молдавії, які зберегли в своїй музиці характерні балканські та румунські 

ритми [237; 319]. 

Фольклорно-естрадний напрям представляє «Orchestra Vito», 

заснований 2007 році у Львові під керівництвом баяніста В. Янчака. У складі 

ансамблю виконавці з вищою фаховою музичною освітою та досвідом 

роботи в професійних та самодіяльних колективах Львова та інших міст 
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України: В. Янчак (баян, синтезатор, вокал), С. Гурін (гітара), Д. Тіхонов 

(бас-гітара, контрабас), Е. Макось (ударні), Г. Чепелюк (кларнет, сопрано-

саксофон, вокал), В. Урбан (альт-саксофон), М. Мальська (вокал), М. Ломага 

(скрипка). В репертуарі «Orchestra Vito» традиційний джаз, латино-

американські композиції, французькі мюзети і мелодії, програма з танго, 

ретро- та кіномузики, популярні естрадні та класичні твори, перекладення 

фрагментів з оперет, а також широкий український репертуар. Серед них: 

«Blue Bossa» К. Дорхема, спірічуелс «When the Saints Go Marching In», 

«Oblivion» та «Libertango» А. П‘яццоли, «Hello, Dolly», «Blue Bossa Mas», 

«Tequila», «Жайворонок» Г. Дініку, аранжування для тріо «Rondo alla turca» 

В. А. Моцарта, фрагменти з «Пори року» А. Вівальді, фрагменти з оперет 

І. Кальмана, молдавська «Хора» та ін. [102, с. 47]. 

Колектив виступає й малими складами (наприклад, квартетом: бас-

гітара, баян, скрипка, перкусія; тріо: гітара, скрипка, баян; «Duo Vito»: 

скрипка, баян). У аранжуваннях провідними партіями є баян та скрипка, які 

постають як солісти чи учасники інструментального діалогу або концертної 

гри-змагання. Інші інструменти, задіяні в композиціях, виконують переважно 

акомпануючі функції, виходячи на передній план епізодично. Результатом 

співпраці оркестру з естрадним виконавцем П. Табаковим став альбом «Кава-

Blues» (2011), який об‘єднав десять пісень – у стилях джаз, блюз та рок-н-рол 

(додаток А [44]) [121]. 

Фольк-гурт «Львівські музики» був заснований у січні 1988 року 

чотирьма музикантами і вокалістами (С. Чуєнком, І. Мазуром, І. Курачем та 

С. Пигитяком), які раніше працювали у естрадних колективах «Світязь», 

«Ватра», «Львів» і «Рекрут», з метою популяризувати українську пісню і 

мелос у світі. Колектив гастролював у Австралії, Америці, Великій Британії, 

Італії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Словачині, Югославії, на 

острові Мадейра у Атлантичному океані. Не одноразово гурт виступа на 

благодійних концертах та акціях для дітей сиріт та чорнобильців. У 

репертуарі «Львівських музик» понад 300 пісень фольклорного спрямування, 

http://www.orchestr-vito.narod.ru/Oblivion.mp3
http://www.orchestr-vito.narod.ru/Chardash.mp3
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у т.ч. лемківські, сороміцькі, а також духовні, січових стрільців і УПА, 

сучасні естрадні композиції.  

Колектив випустив 10 музичних альбомів (додаток А [30–38]), серед 

яких так звані «акустичні» і навіть акапельні записи, що нечасто 

практикують суто естрадні колективи, а також 8 відеофільмів. Сьогодні 

колектив складється з чотирьох музикантів і вокалістів: мистецький керівник 

гурту І. Мазур (контрабас, бас-гітара, вокал), музичний керівник 

В. Ковальчук (акордеон, клавіші, сопілка, вокал), Б. Жовтуля (скрипка, 

бубон, гітара, вокал), Т. Тимошенко (гітара, труба, клавіші, вокал) [230].  

Акордеон є істотною складовою інструментального компоненту ретро-

квартету «Галицька ревія» (заснований у 1993 році). Колективом керує 

Р. Демчишин, солісткою певний час була Л. Боровець, котра виконувала 

пісні й твори репресованих українських композиторів. Естрадні композиції 

міжвоєнного двадцятиліття Б. Весоловського, Є. Козака, А. Кос-

Анатольського в обробці Р. Демчишина у «Галицькій ревії» отримали друге 

народження. Колектив гастролював у Дніпропетровську і Павлограді, у 

Севастополі, Симферополі, побував у Італії, Польщі, США, Угорщині, Чехії.  

Іншу лінію розвитку ансамблевого виконавства регіону представляли 

самодіяльні колективи, що в радянський час великою мірою перейняли на 

себе функції фольклорного та аматорського музикування. В доповіді, 

присвяченій сучасному станові та тенденціям розвитку аматорського 

народно-інструментального жанру, С. Марков відзначав: «Народно-

інструментальне виконавство – один з небагатьох видів художнього 

аматорства, який, після значного загального спаду кінця 80-х років, 

поступово давав стабільне збільшення кількості колективів» [170, с. 43].  

На думку Л. Понікарової та Б. Водяного, закріплення в 1970–1980-ті 

роки у навчальних закладах і на концертній естраді баяна з виборною лівої 

клавіатурою, а потім і багатотембрового баяна не сприяло його подальшої 

демократизації, через недоступність для придбання через високу вартість, 

відсутність у вільному продажі, складність ремонту та налаштування й 
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труднощів оволодіння [40, с. 45; 225, c. 69–70]. Звідси – його переважне 

застосування у самодіяльних колективах виконавців з фаховою освітою, а 

відтак, виділення з середовища колективів названої групи професійних 

академічно-фольклорних колективів (при товариствах, клубах, будинках 

культури, філармоніях), нерідко у поєднаннях з хоровими чи танцювальними 

групами та у складі ансамблів з автентичною фольклорною орієнтацією.  

Серед самодіяльно-аматорських колективів Львова, до складу 

інструментальних груп яких входять баяни, – народний ансамбль танцю 

трамвайників «Мрія» (нині – Палац культури імені Г. Хоткевича), народний 

ансамбль танцю держторгівлі «Дружба», заслужений вокально-

хореографічний ансамбль виробничого об‘єднання «Електрон» «Галичина», 

Народний ансамбль пісні і танцю «Черемош» клубу Львівського державного 

університету імені Івана Франка, Народний ансамбль танцю «Полонина» при 

клубі лісотехнічного інституту.  

У 1980-х роках Г. Казаков консультував самодіяльні оркестри 

народних інструментів, очолював самодіяльний оркестр народних 

інструментів Промкооперації (пізніше – палацу культури заводу 

«Електрон»), потужної організації яка забезпечувала виконавський колектив 

найкращим в Союзі інструментарієм. В ті часи цей оркестр був справжньою 

школою майстерності у оркестровій грі та диригуванні для багатьох 

професійних львівських музикантів-народників.  

Оркестр під керівництвом Г. Казакова досяг значних творчих 

здобутків, був неодноразово відзначений дипломами, золотими та срібними 

медалями, званнями лауреата і переможця оглядів самодіяльних колективів. 

Зокрема, у програмі заключного концерту фестивалю-огляду колективів і 

окремих виконавців художньої самодіяльності Залізничного району 

м. Львова, присвяченого 30-й річниці визволення Львова від фашистських 

загарбників, що відбувся у театрі опери і балету імені І. Франка 10 червня 

1974 року, лауреат республіканського конкурсу оркестр народних 

інструментів палацу культури ВТО «Електрон» (художній керівник 
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Г. Казаков) виконав композиції: «Слава народам нашої батьківщини» 

І. Шишовa, «Родина» С. Туліковa, «Бухенвальдский набат» В. Мураделі 

(соліст Є. Косинін), «Закарпатську фантазію» Д. Задорa. 

Оркестр народних інструментів львівського тролейбусно-

трамвайного управління (керівник П. Дерій) – учасник Обласного огляду 

колективів профспілок у 1955 р., де у виконанні колективу прозвучали 

«Попурі з пісень про мир», оркестрово-вокальні композиції – обробка 

польської народної пісні «Йшла дівчина по лісочку» та «Пісня про 

вагоновода» П. Дерія на сл. А. Байгушева (солістки З. Головачова, 

М. Нагурська).  

Окрему сферу народно-інструментального виконавства з баянами у 

складі представляють оркестрові групи хорових та хореографічних 

колективів. Таким зокрема є ансамбль пісні і танцю «Веселка» будинку 

культури с. Жовтневого Залізничного району м. Львова, заснований 1971 

року (керівник О. Кураш, з 1973 року – І. Чупашко). 

Окреме місце серед колективів, що представляють мистецтво 

національних меншин, належить клезмерам. Історія єврейської музики на 

Львівщині (як і загалом у Галичині) має глибоко закорінену традицію
38

. 

Мистецтво єврейських мандрівних ансамблів клезмерів стало гілкою 

фольклору середньо- і східноєвропейського єврейства і увійшло в історію як 

вид світської (на відміну від хасидської) творчості. Подібно іншим видам 

єврейської музичної творчості, творчість клезмерів зазнала впливу 

фольклору та професійного мистецтва суміжних народів (що жили по 

сусідству з євреями) – німців, українців, поляків, та, особливо, румунів, 

створюючи своєрідне і самобутнє мистецтво. Події другої світової війни та 

відсутність державної підтримки у радянський час призвели до тимчасового 

занепаду клезмерської традиції Львівщини, яка активно відновлюється у 

період незалежності України і впевнено виходить на міжнародний рівень.  

У 2000 році було засновано Львівський клезмерський ансамбль під 

керівництвом К. Соколова, який діє під егідою Всеукраїнського єврейського 
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благочинного фонду (ЛОЕБФ) «Хесед ар‘є». Від нього відгалужуються малі 

ансамблі: хореографічні «Єврейські мініатюри», «Аматор» та вокальні 

формації «Шейне мейделах», «Варничкес», а також дует акордеонів «Лідія і 

Констянтин» (Л. Леонтьєва та К. Соколов), які функціонують в тісній 

співпраці. Рецензент періодичного видання єврейського товариства імені 

Шолом-Алейхема відзначає: «За десять років не лише сформувався певний 

репертуар і виробився власний неповторний стиль одного колективу, але й 

визначився новий єврейський культурний фон, в якому органічно 

переплелися музика, хореографія, театр» [25, с. 1–2].  

У Львівському ансамблі клезмерської музики працюють музиканти з 

великим практичним досвідом, які в різних манерах інтерпретують єврейські 

фольклорні твори: традиційний фольклор, фрейлехс (фрейлахс), хори, 

естрадні обробки популярних єврейських мелодій. Аранжування композицій 

здійснює керівник колективу акордеоніст, композитор і аранжувальник 

К. Соколов. Ансамбль творять інструменти, характерні для автентичної 

традиції. В його складі – акордеон (К. Соколов), контрабас (В. Свір / 

М. Поливко), кларнет (С. Василишин), скрипка (З. Сороківський / 

Ю. Чорний), фортепіано (М. Кисленко) та гітара (С. Піцишин, Н. Скороход). 

Керівник ансамблю К. Соколов у 2004 та 2005 роках видав репертуарну 

збірку пісень на тексти М. Петренка та С. Якобсона (оркестрова партитура 

пісні «Оркестр детства моего») [392]. Клезмерам притаманна експресивна 

манера гри, несподівані прискорення або уповільнення темпу, раптові 

імпровізовані вставки в мелодію, що підвищує емоційний вплив їхньої 

музики, яка (подібно до мови ідиш) формує своєрідний музичний діалект, 

зрозумілий і близький слухачам. 

Колективом записані СD-диски «Співайте на ідіш. Львів клезмер бенд» 

(2005) та «―Лехайм‖ Констянтин Соколов і оркестри» (2008): № 1-2 – дует 

акордеонів «Лідія і Констянтин»; №№ 3-9 – «Львів клезмер бенд»; №№ 10-14 

– камерний оркестр «Віртуози Львова» (керівник В. Дуда, акордеон соло 

К. Соколов); «Abi gezunt» («Львів клезмер бенд» за участі вокалістки 
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С. Соміш) містить єврейську та українську фольклорну, кіно- та естрадно-

розважальну й класичну музику в аранжуваннях та за участі у виконаннях 

К. Соколова, а також його оригінальні твори (додаток А [23; 45]). Єврейська 

(в т.ч. клезмерська та хасидська) міська фольклорна культура представлена 

пісенними й танцювальними композиціями, знаковими у 

загальнонаціональному масштабі («Фрейлахс», «Ба мир бис ту шейн», 

«Хонке», «Лехаим», «Ицик женился», «Ой, Тате»), і творами, що 

представляють різні етнічні групи чи походять з різних осередків 

побутування єврейських громад («Фаршированная рыба», «Моѐ местечко 

Белз», «Джанкой», «Под белыми звѐздами», «Sapozhkeleh», «Klezmer»).  

Колектив – лауреат фестивалю «Шалом, Україно!», постійний учасник 

фестивалів національних культур у Львові. У 2004 році відбулася зйомка 

документального фільму «Der stille Bug» («Тихий Буг») за участі колективу 

та його солістів, які були запрошені на гастролі німецьким телебаченням, де 

відбулася презентація фільму. Відтак, у Львові 2007 року (4-6 листопада) 

відбувся Перший міжнародний фестиваль єврейської музики, пісні і танцю 

«Музичний лев», а 2010 – було проведено міжнародний фестиваль єврейської 

музики «LvivKlezFest» [382; 384, с. 4–5].  

Ансамбль «Галицькі кольори» 2001 року заснування, незмінним 

керівником колективу є В. Іванець. Склад ансамблю: А. Арбузова (сопілка, 

вокал-сопрано), А. Герасименко (бандура, вокал-баритон)
39
, В. Іванець (баян, 

вокал-баритон). Обширний репертуар ансамблю (понад 80 композицій, 

записані на чотирьох компакт дисках) охоплює широку стильову палітру – 

від класики (Т. Альбіноні, А. Вахнянин, Г. Ф. Гендель, Дж. Каччіні, 

А. П‘яццолла, М. Скорик) до регіонального фольклору та кіномузики. 

Ансамбль – лауреат міжнародного фестивалю у Гданську (Польша, 2001), 

учасник концертів, організованих українською громадою в м. Люрд 

(Франція) та м. Мюнхен (Німеччина) [278; 321]. 

У 1980-х роках оркестри народних інструментів функціонували при 

численних регіональних осередках самодіяльного та аматорського мистецтва: 
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Стрийському будинку працівників освіти «Прикарпаття» (керівник 

М. Марків), Самбірському будинку вчителя (керівник В. Городиський), ОНІ 

«Заграва» при Дрогобицькому міському будинку працівників освіти 

(керівник М. Хай, диригент Р. Сивохіп) та ін. 

Вокально-інструментальний фольклорний ансамбль «Моцні 

бойки» с. Ріп‘яно Старосамбірського району (художній керівник 

В. Левицький), у складі: скрипка, кларнет, сопілка, баян, контрабас, барабан. 

Репертуар ансамблю включає давні українські, родинно-побутові та 

стрілецькі пісні. Колектив виступає на щорічних фестивалях у Лаврові 

(Старосамбірський район) та Турківському районі, є володарем Гран-Прі VII 

міжнародного фестивалю народного мистецтва країн Карпатського регіону, 

який відбувся у м. Ясло (Польща), VIII міжнародного фестивалю традиційної 

народної культури «Древлянські джерела» та міжнародного фестивалю 

регіональної культури «Карпатія – 2009», організаторами якого виступили 

Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, влада 

Старосамбірського району, громадська організація «Галицькі фестини» [189]. 

Активною і успішною виконавською діяльністю відрізняється 

Народний ансамбль пісні і музики Народного дому м. Старий Самбір, що 

виріс з колективу викладачів місцевої музичної школи. Керівники – В. Янчак 

(1986–1996), С. Раставецька (з 1996 р.). До виконавського складу ансамблю 

входять скрипка (І, ІІ), сопілка, кларнет, баян, цимбали, тамбурин, бубон, 

бугай, контрабас. Колектив створений із метою пошуку та збереження 

безцінних скарбів народної пісні свого краю. Учасниками колективу зібрано 

та записано низку пісень від людей старшого покоління Старосамбірщини 

(колядки, коломийки, народні пісні). Ці композиції неодноразово 

виконувались на районній та обласній сценах, урочистостях регіонального 

масштабу. Серед них: Концерти до Дня міста Старого Самбора, Дня 

Незалежності, Дня Злуки, УПА, ЗУНР, участь у різдвяній програмі «Казка 

Різдвяних снів»; Концерт-естафета «Від міста до міста» (Мостиська, 2003); 

виступ у с. Явора (Турківський район) з нагоди відзначення 800-річчя 
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Лаврівського монастиря та Бойківських фестин (2007); участь у концерті, 

присвяченому Шевченківським дням (Перемишляни, 2008); участь у 

концерті до дня Конституції (Добромиль, 2008) та ін. [130; 147].  

До репертуару ансамблю входять твори різних жанрів українських 

композиторів-класиків, обробки, в залежності від тематики концертного 

виступу та уподобань публіки (додаток В. 1.). Ансамбль творчо співпрацює із 

Народним чоловічим квартетом «Заспів» м. Старий Самбір (керівник 

П. Юрчик, зараз – Народний ансамбль пісні і музики районного народного 

дому «Заспів») [132]. У червні 2005 року ансамбль здійснив запис на 

Львівському обласному телебаченні для передачі «Світлиця», у якій взяли 

участь кілька фольклорних колективів Львівщини. В 2007 році колектив 

вдруге записується на Львівському телебаченні у передачі «Світлиця» із 

новорічною програмою «Сійся, родися!» [28]. 

Концертуючою творчою одиницею виступає Народний ансамбль 

пісні і музики «Роси», створений у 2004 році у Перемишлянах 

В. Шлюбиком, який водночас – його керівник. До складу ансамблю входять: 

акордеон, гітара, контрабас, саксофон, тромбон, кларнет, труба та вокальна 

група. Репертуарна палітра включає композиції керівника «Мелодії душі», 

«Фантазію на українські мелодії», «Візерунки любові» (сл. Н. Романяк), 

«Спів Карпат», «Шлях у Галичину», «Пісня братів», «Пісня синьоокої 

емігрантки» та ін. Вагомим чинником творчої діяльності «Росів» є участь у 

різноманітних мистецьких акціях та подіях краю (наприклад, районний 

фестиваль Різдвяних колядок, щедрівок і віншувань «Прославлятиму піснями 

Господа» (Перемишляни, 2006, 2007, 2009); «Українські вечорниці у Романа і 

Уляни», Перемишляни, 2006). Варто відзначити низку перемог колективу на 

всеукраїнському фестивалі-конкурсі стрілецької та повстанської пісні 

«Дзвони Лисоні» (Бережани, 2007, І місце), обласному фестивалі-конкурсі 

музичних колективів «Музична скарбничка» (Львів, 2010, І місце), VII 

всеукраїнському відкритому конкурсі баяністів-акордеоністів «Візерунки 
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Прикарпаття» (Дрогобич, 2013), де у номінації «ансамблі та оркестри 

народних інструментів викладачів» колектив посів ІІІ місце [336, с. 27]. 

Міжнародні гастролі увінчані участю в культурно-мистецькій акції 

«Дні українсько-польської культури у м. Лосіце» (Польща, липень 2007) 

[138], а всеукраїнська слава прийшла до колективу після виступу на І 

всеукраїнському фестивалі мистецтв «Україна – свята родина», 

присвяченому 20-й річниці Незалежності України, що відбувся у Палаці 

мистецтв «Україна» 16 жовтня 2011 року. Як відзначив В. Шлюбик: «Це 

велика честь і визнання для нашого творчого колективу виступати на 

головній сцені України … значить наші старання не є марними і ми на 

правильному шляху свого творчого розвитку» [17]. 

В 2019 році відбулась реорганізація колективу у напрямку молодої 

генерації під назвою інструментальний ансамбль «Росинки» 

Перемишлянської ДМШ під орудою В. Шлюбика. Колектив у складі якого 

акордеон, фортепіано, скрипка, саксофон, сопілка, заявив про себе на ХІІ 

«Perpetuum mobile» у Дрогобичі, виборовши диплом ІІІ ступеня. Програма 

виступу включала твори В. Шлюбика «Пермишлянський вальс», «Зустріч у 

місті», «Прикарпатські наспіви», «Концертний етюд a-moll» [338, с. 65].  

Серед учасників IV міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» 

фігурує ансамбль народних інструментів «Денцівочка» з м. Самбір 

(керівник Б. Оберський), у складі М. Ощудляк (скрипка), І. Костишак 

(цимбали), Ю. Хурхач (акордеон), А. Бариляк (контрабас), М. Витівський 

(бубон). У виконавській програмі фольклорні обробки та аранжування 

Я. Беньковського, С. Кащака, Б. Оберського, М. Різоля та «Коломийка для 

дводенцівки» В. Попадюка [338, с. 62]. 

Народний музичний гурт «Галич» Дрогобицького районного 

Народного дому (керівник О. Шептицький) до інструментального складу 

включає акордеон, контрабас, барабан, скрипку, сопілку, кларнет та 

віолончель. Колектив став лауреатом всеукраїнського конкурсу-огляду 

ансамблів народної музики, VII конкурсу-фестивалю української пісні 
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«Золоті трембіти» (Моршин, 1997), взяв участь у ІІІ фестивалі народної 

творчості «Тустань» (Дрогобич, 2001), ІІ «Карпатському фестивалі» (Івоніч-

Здруй, Польща, 12-15 липня 2002), в перебігу Першого світового конгресу 

бойків (Турка, 4-7 серпня, 2005). 

Мобільними і демократичними за формою діяльності є малі мішані 

ансамблеві склади, які фігурують як у вигляді самостійних концертних 

одиниць, так і в якості інструментальної складової у вокально-хорових та 

хореографічних аматорських колективах. Так, Троїсті музики Жовківського 

РБК (керівник В. Закус) виступають у складі: баян, скрипка, ударні. 

Народний фольклорний колектив «Гаївка» Народного дому с. Чишки 

Пустомитівського району (керівник Д. Бодуник) включає вокальну групу в 

супроводі троїстих музик (баян, сопілка, бубон). 

Слід зауважити, що баяни та акордеони фігурують як 

інструментальний акомпанемент у діяльності численних вокальних 

ансамблів та аматорських хорових колективів. Зокрема з баянним 

супроводом концертують Жіночий вокальний дует Народного дому 

с. Ремезівці Золочівського району, Вокальний ансамбль Народного дому 

с. Колтів Золочівського району (керівник М. Демид), Фольклорний ансамбль 

Народного дому с. Куровичі Золочівського району (керівник Н. Процак), 

Народні хори Народних домів Золочівського району: с. Червоне (керівник 

М. Болюбаш), «Благовіст» с. Вороняки Золочівського району (керівник 

З. Дмитрак), «Колос» с. Куровичі Золочівського району (керівник 

Л. Калитин), «Промінь» с. Зозулі Золочівського району (керівник 

Я. Пайончківський) та багато інших. 

З іншого боку, 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.  

Достатньо вагомо представлене ансамблеве музикування з баянами у 

складі у музичній культурі Трускавця. Це невелике прикарпатське місто має 
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значний виконавський потенціал та перспективи соціального запиту на 

виконавство найрізноманітніших напрямків, оскільки є потужним курортом, 

який повинен виправдати очікування його гостей у різнопланових 

культурних запитах та у конкретних акціях, що мають представницьку місію, 

громадянську, патріотично-виховну, навчальну мету, поряд з ужитковими, 

розважальними та церемоніально-обрядовими функціями.  

Згідно аналізу інфраструктури міста, осередками, які послужили 

підставою функціонування колективів є міський Палац культури імені Тараса 

Шевченка та Палац культури «Мир», які входять у Закритого акціонерного 

товариства «Трускавецькурорт», Народний дім, Дитяча школа мистецтв імені 

Романа Савицького, Будинок учнівської творчості, санаторії, у яких 

налічується 13 клубів, інші установи.  

Баянно-акордеонну музичну культуру регіону представляють відомі 

колективи художньої самодіяльності, які мають звання «народний»: ансамбль 

пісні і танцю «Трускавчанка», фольклорний ансамбль «Джерела Карпат», 

«ансамбль народних інструментів «Галичани», ансамбль народної музики 

«Барви Карпат», вокально-інструментальний ансамбль «Українські барви», 

дитячі фольклорні колективи «Славень», «Галичанка», Трускавецький 

оркестр естрадно-джазової музики. Такий високий рівень народно-

інструментальної діяльності має тривалу традицію.  

Самобутнім стилем відрізнялась тембральна палітра самодіяльного 

колективу ансамблю пісні і танцю «Трускавчанка», створеного 

Ю. Корчинським, що діяв при Палаці Культури м. Трускавець від 1968 року 

під керівництвом З. Хомишинця. Колектив відзначений званнями лауреатів 

всесоюзних фестивалів самодіяльної народної творчості, був учасником 

телетурніру «Сонячні кларнети», брав активну участь у обрядово-релігійних 

дійствах, здійснив гастрольні подорожі до Польщі (1978, 1984), Москви (1988 

року виступав у Колонній залі дому Профспілок), Києва. Фірмою грамзапису 

випущено платівку композицій «Трускавецький сувенір» у виконанні 

ансамблю [246, с. 27]. У репертуарі колективу обробки українських народних 
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пісень і танців, вокально-хореографічні композиції, патріотичні пісні 

Я. Барнича, А. Напрєєва на слова М. Гайворонського, М. Заугольної, 

Р. Купчинського, А. Пашкевича, С. Сабадаша, Р. Савицького, та ін. 

У складі ансамблю, крім хору (27 осіб) і хореографічного ансамблю (15 

осіб), є інструментальна група (8 осіб), що включає кларнети, скрипку, баян, 

цимбали, контрабас, флейту і балалайку. Їх програми виконувались у 

гастрольних турах до Львова, Моршина, Івано-Франківська, Стебника, а 

також ряду польських міст: Перемишля, Ярослава, Пшевоська та Гачі 

Пшевоської. В 1997 році ансамбль став дипломантом міжнародного 

Фестивалю «Вінок дружби» (Білорусь). У наш час керівництво ансамблем 

здійснює С. Грицай, акомпаніатор Б. Стародуб. 

У підпорядкуванні відділу культури міської ради знаходяться народний 

ансамбль народних інструментів «Галичани» (керівник В. Гамар
40
) і 

джазовий оркестр «Біг-Бенд» (керівник В. Білоган), до складу яких входять 

баяни та акордеони. Ансамбль народних інструментів «Галичани» включає 

баян, козобас, бандури, скрипку, дерев‘яні духові. Поряд з активною 

концертною діяльністю в регіоні, колектив брав участь у міжнародному 

фестивалі української пісні «Золоті трембіти» (Трускавець, 1988). 

Серед самодіяльних колективів міста виділяється штатний музичний 

колектив санаторію «Карпати» – ансамбль народної музики «Барви 

Карпат» (керівник С. Максимов
41
), заснований як самодіяльний колектив 

1989 року за ініціативи великого шанувальника народного мистецтва, 

головного лікаря санаторію Л. Грицака. Назва колективу була обрана для 

віддзеркалення різнобарвної палітри музики карпатського регіону
42

. 

Збираючи автентичний мелос і створюючи на його основі високохудожні 

музичні композиції, колектив відтворює бойківський, лемківський і 

гуцульський колорит у всій оригінальності і неповторності. Водночас до 

репертуару входять обробки українського фольклору карпатського регіону, 

угорська, румунська, російська і циганська музика, ретро- і танцювальні 

композиції (додаток В. 7). Склад ансамблю включає інструментальну групу 
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(скрипки, кобза, кларнет, флейта, сопілка, баян, цимбали, козобас, бухало, 

бубон), двох солістів-вокалістів і три танцювальні пари [318; 322; 329]. 

Масштабною постає гастрольна діяльність, зокрема із камерним 

оркестром під керівництвом М. Пуцентели (1991–2001, а з 2001 – колектив 

функціонує як самостійна концертна одиниця) країнами Європи: Англія 

(1991, 1992, м. Гастінг; 1994, Лондон; 1996, фестиваль у м. Люїс); Італія 

(1997, фестиваль у м. Riva de Garda; 1998, м. Кремона; 1999, м. Соспіро); 

Франція (2000, м. Реміремонт); Польща (2006, м. Ланцут; 2007, м. Варшава, 

дні Української культури; 2008, 2009, м. Краків). Водночас, чимало 

концертних поїздок відбулося у складі українських делегацій до Австрії, 

Бельгії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Франції, 

Японії та ін. Колективом «Барви Карпат» було записано дві програми на 

Львівському телебаченні та одну на Київському (1991, «Миргород-

Трускавець міста-побратими») [102, с. 49].  

Народний фольклорний ансамбль «Джерела Карпат» заснований 

весною 1981 року при Палаці культури імені Тараса Шевченка м. Трускавець 

(кер. В. Марківський). Колектив орієнтований на відтворення фольклорного 

гуцульсько-бойківського колориту. З цією метою учасниками колективу 

здійснюються фольклорні експедиції, на матеріалі яких формується 

виконавський репертуар та іміджевий образ ансамблю. Відповідним до 

поставлених завдань є інструментальний склад: сопілка, окарина, 

дводенцівка, цимбали, колісна ліра, бугай, козобас, баян, 3 скрипки, кларнет, 

флейта, контрабас, ударні. Діяльність колективу спрямована на пошук і 

розвиток фольклорного мистецтва, збереження народних традицій, 

формування високих моральних якостей і естетичних смаків слухацької 

аудиторії, поваги до національних надбань нашого народу [51]. 

У виконавських програмах колективу значне місце займають 

фольклорні обробки В. Клепача («Ой сиділа дівчина край віконця», «У 

вишневому садочку», «Не йдіть рано, дівчата заміж», «Стоїть гора високая») 

та В. Декера («Прикарпатська жартівлива полька», «Гуцульська фантазія»), 
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твори М. Голючека («Прикарпатська полька»), В. Дутчак («Покотський 

образок»), М. Тимофіїва («Гуцульська фантазія») та ін. [102, с. 49–50]. 

З 1983 року, колектив працює під керівництвом В. Клепача. Із 

приходом нового керівника розпочинаються гастрольні поїздки «Джерел 

Карпат» до Абхазії, Грузії, Польші, здійснюються записи двох концертних 

програм на Львівському телебаченні (1986, 1998), аудіо альбом (1999), 

знімається хронікально-документальні фільми «Жива вода» (центральною 

студією документальних фільмів м. Москва, 1985), «Курорти України» [102, 

с. 17]. Саме таке визнання постало утвердженням ансамблю у статусі 

затребуваного та перспективного на тлі народно-інструментальної та 

пісенної традиції регіону й сприяло присвоєнню йому звання «народного». 

 

2.3 Фестивально-конкурсні акції та їх значення у розвитку 

регіонального, українського та міжнародного колективного 

виконавства 

 

Конкурси та фестивалі традиційно є критерієм професійності та 

виконавського успіху, спрямованості й активності громадянської та 

національно-патріотичної позиції виконавців чи виконавських колективів. На 

сучасному етапі в Україні великим різноманіттям відрізняються виконавські 

конкурси та фестивалі, у яких номінуються інструментальні, оркестрово-

хорові та хореографічні колективи, а також солісти у супроводі 

інструментальних ансамблів з баянами-акордеонами у складі. У контексті 

даного дослідження вагомими характеристиками діяльності баянно-

акордеонних колективів Львівщини є успішність їх представництва серед 

дипломантів, лауреатів, організаторів, членів журі та почесних учасників 

оглядів, фестивалів, конкурсів різного рівня, що включають ансамблеві та 

оркестрові номінації. 

Інформацію про колективи регіону з баянами-акордеонами у складі та 

інструментальними ансамблями, що діяли при них як самостійні концертні 
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одиниці знаходимо у радянських виданнях повоєнного періоду та архівних 

матеріалах. Так, Заслужений Прикарпатський ансамбль пісні і танцю 

«Верховина» під орудою Ю. Корчинського (концертмейстер і соліст 

ансамблю – Е. Мантулєв) брав участь у республіканському конкурсі 

художніх колективів (Київ, 1957, І місце), VI Всесвітньому фестивалі молоді 

й студентів (Москва, 1957, звання лауреата та бронзова медаль), 

Всесвітньому форумі миру (Москва, 1962), Всесвітньому конкурсі 

мистецьких колективів (Москва, 1967), фестивалях «Лемківська ватра» 

(Польща, 1956, 1960). До складу колективу того часу як інструментальна 

складова та самостійна концертна одиниця входив ансамбль баянів-

акордеонів у складі: І. Назаров, Г. Радько, Е. Мантулєв, В. Уткін.  

У 1967 році оркестр народних інструментів Львівської консерваторії 

під орудою В. Воєводіна здобув друге місце у конкурсі-огляді студентських 

оркестрів України [15, с. 20; 102, с. 54;]. Колектив брав участь у конкурсах-

оглядах студентських оркестрів 1977, 1981, 1986 років У період керівництва 

Л. Дражниці оркестр народних інструментів завоював ІІ місце на 

республіканському огляді-конкурсі творчої майстерності серед вищих 

навчальних закладів культури та мистецтва (1986) та був нагороджений 

Почесною грамотою Міністра культури України. 

Серед найзначніших українських мистецьких змагань, в якому брали 

участь народно-інструментальні ансамблі Львівської області фольклорного 

спрямування з баянами у складі, стали: Перший огляд-конкурс українських 

народних музичних колективів «Троїстої музики», організований Музично-

хоровим товариством УРСР (Київ, 1970), Всесоюзний конкурс самодіяльного 

мистецтва (1972) та І Всесоюзний фестиваль самодіяльної художньої 

творчості трудящих (1975-1977) [227, с. 109; 228, с. 9–18]. Лауреатом 

республіканського конкурсу 1970-х років був оркестр народних інструментів 

Палацу культури ВТО «Електрон» (художній керівник Г. Казаков). 

Ансамбль пісні і танцю «Підбужанка» брав участь у обласній декаді 

танцю (1978), обласному огляді художньої самодіяльності шкіл 
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Дрогобицького району (1979), обласному огляді дитячої творчості (1980), 

обласній декаді танцю, республіканському телефестивалі «Пісня скликає 

друзів» (1981), обласному фестивалі народної творчості (1984), Всесоюзному 

огляді самодіяльної художньої творчості (жовтень 1983 – травень 1985) після 

чого ансамблю було присвоєне звання «народного» [224, с. 40–41, 58]. 

Серед непрофесійних колективів з баянами у складі у Другому 

Всесоюзному Фестивалі народної творчості (1987) брав участь народний 

самодіяльний ансамбль танцю «Водограй» Дрогобицького міського будинку 

культури імені І. Франка. 

Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок» 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка є 

дипломантом багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів і 

конкурсів цього періоду, лауреатом трьох республіканських конкурсів, 

учасником телетурніру «Сонячні кларнети» (Київ), програми «Інтербачення», 

концерту в Кремлівському палаці з‘їздів (Москва). 

Однак, справжній розмах успішного представництва в контексті 

конкурсного руху національного та міжнародного рівня серед колективів 

регіону спостерігається від доби Незалежності (1990–2010-ті роки), причому 

в переліку здобутків колективів усіх напрямків є різноспрямовані творчі 

змагальні акції. Низка ансамблів та оркестрів Львівщини з баянами-

акордеонами у складі здобули звання дипломантів, лауреатів регіональних, 

всеукраїнських (національних), поліетнічних, міжнародних конкурсів 

професійно-академічного спрямування. 

Композитор та виконавець (сопілкар та акордеоніст) Р. Стахнів є: 

учасником і лауреатом міжнародних (Сербія, Росія) та Всеукраїнських (АР 

Крим, Дрогобич, Київ, Львів, Харків) конкурсів у складі дуету баяністів-

акордеоністів (разом з В. Мицаком / Н. Хомином); в інструментальному дуеті 

(Я. Лензін, фортепіано) - міжнародних конкурсів імені Ісидора Вимера 

«Золота троянда» (Львів, 2011, ІІ премія) та «International music competition» 

(Сербія, 2012, І премія); а також мішаного квартету народних інструментів 
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ДДПУ імені І. Франка (Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 

«Кришталевий Трускавець», 2011, ІІ премія; «Perpetuum mobile», Дрогобич, 

2011, І премія; імені Ісидора Вимера «Золота троянда», Львів, 2011, І премія); 

«Laureat Internet Music Competition», Сербія, 2012, І премія) у складі 

Р. Стахнів (сопілка), В. Мицак (баян), Л. Оліярник (бандура), Ю. Дякунчак 

(контрабас) класу А. Душного [119].  

Конкурсні акції різних рівнів у яких задіяні колективи Львівщини 

яскраво ілюструє діяльність «Прикарпатського дуету баяністів» (В. Чумак та 

С. Максимов). Ансамбль здобув перші премії у конкурсах, що відбувалися у 

містах Івано-Франківськ (республіканський рівень, 1980), Ржев 

(міжнародний конкурс, Росія, 1995), Львів (обласний конкурс викладачів 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв, 1996), Ланчіано 

(міжнародний конкурс, Італія, 2011) та Трускавець (всеукраїнський 

фестиваль-конкурс, Гран-прі, 2011) [95]. 

Конкурси, конкурси-фестивалі та огляди аматорських колективів також 

відрізняє тематична, історична, національно-етнічна, соціальна цільова 

спрямованість. Такі колективи як «Трускавчанка», «Барви Карпат», 

«Джерела Карпат» із м. Трускавець, неодноразово ставали лауреатами чи 

дипломантами Всеукраїнських конкурсів, брали у часть у перебігу 

міжнародних фестивалів у Бельгії, Болгарії, Голандії, Іспанії, Польщі, 

Румунії, Угорщині, Франції, Чехословаччині, Югославії. В 2000 році 

«Трускавчанка» й «Джерела Карпат» були відібрані на всеукраїнський огляд 

народної творчості, присвячений 10-ї річниці Незалежності України й 

демонстрували свою майстерність на столичній сцені. 

З інших колективів слід виділити ансамбль народної музики «Барви 

Карпат» (худоній керівник С. Максимов), який у 1990 році, став переможцем 

на фестивалі-конкурсі в місті Анапа (АР Крим), а в 2007 – володарем Гран-

Прі на всеукраїнському конкурсі виконавців на народних інструментах імені 

А. Онуфрієнка у Дрогобичі. 
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Народний фольклорний ансамбль «Джерела Карпат», неодноразово 

брав участь у міжнародних мистецьких акціях: фестивалях української пісні 

«Золоті трембіти» (Трускавець, 1988, 2000), «Громада» (Львів, 1989, 1992), є 

дипломантом фестивалю «Вінок дружби» (Могильов, 1999), всесвітнього 

фестивалю фольклору «Київ-90», фестивалю «Перші бойківські фестини», 

творчому звіті колективів Львівщини у Києві (Палац Україна, 1999). 

Колектив також є лауреатом і дипломантом низки творчих змагань – 

дипломант ІІ Всесвітніх бойківських фестин «З чистих джерел» (1997), V 

Гуцульського фестивалю (Путила, 1996, Гран-Прі); фестивалів «На хвилях 

Світязя» (2000, диплом), міжнародного пісенного фестивалю «Доля» 

(Трускавець, 2000, диплом), лауреат фестивалю музики «Музична 

скарбниця» (2001), фестивалю фольклорних колективів прикордонних зон 

м. Радимно (Польща, Гран-прі, 2003), ІІ всеукраїнського конкурсу виконавців 

на народних інструментах імені А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, диплом 1-го 

ступеня). 

Колективи, які в своїй діяльності примикають до естрадних форм 

музикування та синтетичних поєднань з ними представлені як учасники 

іншої жанової групи творчих змагальних заходів. 

Оркестр українських народних інструментів «Намисто» Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

(ЛНУВМтаБ) імені С. Ґжицького відомий своїми виступами у багатьох 

фестивалях та концертних програмах як в Україні, так і за її межами. Оркестр 

представляв художні колективи Львівщини на міжнародних виставках-

ярмарках «Агро-Експо» у 2004–2005 роках (Київ). У жовтні 2004 року 

«Намисто» стає лауреатом ІІ премії заключного етапу всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу художньої творчості «Софіївські зорі» серед аграрних 

вищих навчальних закладів (аналогічний диплом здобуває у 2007), а у 2005 

році був почесним учасником заключного гала-концерту такого ж фестивалю 

у Національному палаці «Україна» (Київ). В червні 2007 року оркестр 
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побував на гастролях в Чехії, в липні у Португалії, а вже у лютому 2008 року 

гастролює у Словаччині (Пряшів) та Італії (Атіна, Касіно, Венеція). 

Оркестр вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок» є 

дипломантом багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалів і 

конкурсів: Всесвітніх фестин бойківського краю (Турка, 1996); 

Міжнародного фестивалю «Лесина пісня» (Луцьк, 1996, 1998); 

всеукраїнського звіту творчої молоді у Києві; міжнародного студентського 

фестивалю (Жешув, Польща, 1996); міжнародного фестивалю «Лемківська 

ватра» (Ждиня, с. Михалів Польща, 1998, 1999); міжнародного фестивалю 

«Гармонія» (Лімбург, Німеччина, 1999); міжнародного регіонального 

фестивалю української культури «Над Ославою» (Мокре, Польща, 2002); 

міжнародного фестивалю «Festi Majorka» (Фігейра да Фош, Португалія, 

2005); міжнародного фестивалю «Fêtes de Vivne» (Діжон, Франція, 2005); 

міжнародного грант-проекту «Танцювальним хороводом зносимо кордони» у 

м. Жешув – Дрогобич – Труйчице (Польща – Україна, 2005, 2006), 

«Заспіваймо, затанцюймо та з‘єднаймо руки» у м. Труйчице – Перемишль – 

Дрогобич (Україна – Польща, 2006, 2007); міжнародного фестивалю «Serata 

Antika» (Петіна, Італія, 2006); Володар Grand-Prix I Всеукраїнського 

конкурсу дитячої, юнацької і молодіжної творчості «Кришталевий 

Трускавець» (Трускавець, 2006), XVI міжнародного фестивалю «Ніч на Івана 

Купала» (Круклянки, Польща, 2010). 

Перша перемога і слава прийшли до фольклорно-естрадного гурту 

«Львівські музики» на фестивалях «Червона Рута» (1989) та «Золоті 

Трембіти» (1996), де вони стали лауреатами. 

Професійний естрадно-фольклорний колектив «Високий замок» 

Львівської обласної філармонії (сьогодні – Львівської національної філармонії 

імені М. Скорика) неодноразово працював у перебігу міжнародних 

фольклорних фестивалів: ретро-пісні імені Б. Весоловського (Львів, 1996), 

«Схід-Захід» (Зельона Гура, Польща, 2000), «VIII Eurofolk» (Замосць, Польща, 

2000), «Молоді митці» (Байройт, Німечина, 2005, 2006), «Чисті джерела Бугу» 
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(Верхобуж, 2008), «Майдан» (Київ, 2005), «Віртуози» (Львів, 2000, 2009), 

«Фестиваль камерних ансамблів» (Варшава, Польща, 2007).  

Серед здобуткiв гурту львівського фольк-бенду «Бурдон» участь у 

етнічних фестивалях у Білорусі, Німеччині, Польщі, Росії, Угорщині, Україні. 

Зокрема, українські фестивалі «Флюгери Львова» (2003, 2006), «Світ 

Традицій» (2003), «Європа-Центр» (2005), «Шешори» (2004–2007), 

«ЕтноЕволюція» (2007), «Країна Мрій» (2007) та бiлоруський медієваль фест 

«Навагрудак» (2004, 2006). Серед польських, найпомітніші «Lemkowska 

Watra» (2003), «Bart Folk Fest» (2006, І премія), XII «Jaz Festiwal Muzyki 

Improwizowanej» (Замбрже, 2006), «Ukraina Viva» (Вроцлав, 2006), «Mikołajki 

Folkowe» (Люблін, 2006). В Угорщині представляли українську музику і 

традиційні танці на фестивалі «Esztenás» (Мішкольц, 2007). 

На Львівщини відбувається значна кількість мистецьких змагальних 

акцій, що передбачають участь баянно-акордеонних колективів різного 

спрямування, у яких представники регіону постають як організатори творчих 

подій. Найбільш традиційними є районні, міські, регіональні, обласні огляди 

непрофільних навчальних та аматорських колективів клубної системи, 

народних домів, громадських організацій, Будинків та палаців дитячої та 

юнацької творчості, які надають можливість виявити творчий потенціал 

виконавських груп, винести його на масштабну сцену, стимулювати кращі 

досягнення відповідних установ, колективів та їх керівників лауреатськими 

званнями, виявити найуспішніших із них з метою подальшого творчого 

розвитку, професійного орієнтування чи комерціалізації діяльності. 

Змаганнями радянської доби були обласні огляди самодіяльного 

мистецтва, Всеукраїнський огляд народної творчості (районні та обласний 

етапи), естафета митців художньої самодіяльності «Від району до району» 

або «Від міста до міста». Так, у 1967 році Народний ансамбль пісні і танцю 

«Черемош» Львівського національного університету імені І. Франка став 

переможцем Обласного огляду самодіяльного мистецтва.  
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Сучасний етап представлено такими акціями як фестиваль 

«Джерельце» (Кам‘янка-Бузька), обласний фестиваль-конкурс музичних 

колективів «Музична скарбниця» (Львів, Палац культури імені 

Г. Хоткевича), обласний огляд конкурс вокальних ансамблів та ансамблів 

пісні та музики (Львів, Обласний центр Народної творчості), всеукраїнські 

фестивалі-конкурси мистецтв «Кришталевий Трускавець», «Джерела 

Моршина», «Мелодії Підкаменя», «Львівська рапсодія». Зокрема обласний 

фестиваль-конкурс «Музична скарбниця», організований Львівським 

державним обласним центром народної творчості і культурно-освітньої 

роботи, приніс І місце Зразковому гурту «Прикарпатські музики» із ДМШ 

№ 1 м. Дрогобич (керівник Р. Ілик). 

Зразковий театр української пісні Моршинської школи мистецтв 

«Джерельце» демонстрував свої здобутки на обласному святі зимового 

фольклору «Ой, радуйся, земле» (Трускавець, 2001, диплом І ступеня), на 

обласному огляді-конкурсі вертепів «Різдвяна зірка» серед творчих 

колективів дитячих мистецьких шкіл Львівщини (Львів, 2001, Гран-Прі), ІІІ 

міжнароднному телевізійному фестивалі української пісні та музики 

«Горицвіт» (Львів, 2002, Гран-Прі), виступав на обласному огляді-конкурсі 

дитячих хорових колективів мистецьких шкіл Львівщини (Львів, 2002, 

диплом ІІІ ступеня), брав участь у регіональному шкільному фестивалі 

дитячої пісні «Ми діти твої, Україно!», присвяченому Дню матері (Дрогобич, 

2002, 2004), IV міжнародному конкурсі-фестивалі дитячої та юнацької 

творчості «Наша земля – Україна» (МДЦ «Артек», 2002, І міcце у номінації 

«Фольклорне мистецтво»), в концертній програмі Всеукраїнського Братства 

ОУН-УПА на честь 60-річчя створення Української повстанської армії (Київ, 

2002), переміг у конкурсі автентичного фольклору «ІІІ Всесвітні Бойківські 

фестини ―З чистих джерел‖» (Турка, 2003, диплом 1 ступеня), був задіяний в 

обласному фестивалі традиційної обрядової культури та фольклорних 

колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Львівщини 
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«Княжа династія» (2004, Львів), володар Гран-Прі всеукраїнського 

фестивалю мистецтв «Джерела Моршина» (Моршин, 2007). 

Окрему підгрупу серед них становлять фестивалі пісенної творчості, де 

виконання можливе за участі народно-інструментальних колективів. До 

таких належать фестивалі української пісні «Золоті трембіти» та 

міжнародний пісенний фестиваль «Доля» (Трускавець), регіональний 

шкільний фестиваль дитячої пісні «Ми діти твої, Україно!» (Дрогобич), 

ретро-пісні імені Б. Весоловського (Львів). 

Вищим етапом демонстрації фахової спеціалізації є районні, міські, 

регіональні, обласні огляди досягнень фахових музичних навчальних 

закладів та академічні виконавські конкурси національного та міжнародного 

рівня з ансамблево-оркестровими номінаціями. Серед них огляд-конкурс 

мистецьких колективів Стрийщини і м. Стрия, що проводиться у Народному 

домі культури, організовується управлінням культури обласної 

держадміністрації з метою змагань колективів шкіл мистецтв Стрийського 

району і міста Стрия, Сколівського, Жидачівського та Миколаївського 

районів. До роботи і в журі залучаються фахівці спеціальних навчальних 

закладів середньої та вищої ланки, представники обласних та районних 

управлінь культури держадміністрації, методкабінету [252]. 

Викладачі Дрогобицького музичного училища імені В. Барвінського 

В. Чумак та С. Максимов постали організаторами зонального конкурсу учнів-

баяністів музичних училищ Західного регіону України (Дрогобич, 1989) та 

виконавців на народних інструментах «Молоді голоси» (Дрогобич, 1997) [95, 

с. 5–6, 10; 102, с. 44, 96; 168, с. 5]. 

За ініціативи педагога, науковця та громадського діяча А. Душного 

було засновано Відкритий регіональний конкурс баяністів-акордеоністів 

«Візерунки Прикартпаття» (Старий Самбір 2005, 2008; з 2010 – у статусі 

всеукраїнського щорічно проводиться в Дрогобичі), міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів «Акорди Львова» (Львів, 2006), Всеукраїнський 

конкурс виконавців на народних інструментах імені А. Онуфрієнка 
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(Дрогобич, 2007, 2009, 2012), міжнародний конкурс баяністів-акрдеоністів 

«Perpetuum mobile» (Дрогобич, проводиться щорічно з 2008). Саме ці 

конкурси сприяли відновленню, утвердженню й популяризації і соло, і, 

головне, колективного музикування за участі баяна-акордеона на Львівщині 

та Україні із проекцією на міжнародну мистецьку спільноту [105]. 

Дрогобич (Львівська обл.) місто, у якому на базі державного 

педагогічного університету імені І. Франка проводиться унікальний з точки 

зору ансамблево-оркестрових народно-інструментальних номінацій конкурс, 

який еволюціонував від статусу Всеукраїнського до міжнародного конкурсу 

баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile». Мета заходу – популяризація 

академічного народно-інструментального мистецтва, виявлення і підвищення 

рівня професійної підготовки виконавців, подальшого розвитку і пропаганди 

баянно-акордеонного мистецтва України і світу [334, с. 13]. 

Творчі виконавські змагання відбуваються в декількох ансамблевих 

категоріях, у яких фігурували баяни-акордеони: ансамблі баяністів-

акордеоністів, змішані ансамблі народних інструментів (до 4 чоловік), великі 

ансамблі (до 10 чоловік), оркестри народних інструментів.  

Варто звернутися до підсумків IV міжнародного конкурсу баяністів-

акордеоністів «Perpetuum mobile», який тривав з 30 квітня по 4 травня 2011 

року в Дрогобичі і Трускавці і являється одним із масштабних за кількістю та 

розмаїтістю виконавських складів мистецьким форумом Львівщини та 

України. В заході взяли участь представники восьми різних країн світу, 

понад 800 учасників і близько 1000 гостей. В номінації «Оркестри» змагалося 

10 колективів. Серед однорідних колективів, виділяється квартет баяністів 

«Гармонія», заснований випускниками Донецької та Львівської музичних 

академій – лауреат першої премії конкурсу «Вічний рух» (Дрогобич, 2009).  

Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах імені 

Анатолія Онуфрієнка (2009), що проводиться на базі Дрогобицького ДМУ 

імені В. Барвінського має серед номінацій категорії: V-D (ансамблі народних 

інструментів – до 10 виконавців). Серед колективів регіону з баянами-
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акордеонами у складі, перемогу здобув народний фольклорний ансамбль 

«Джерела Карпат» (Трускавець, художній керівник В. Клепач); VІ-А (ОНІ 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів). Серед 

переможців ОНІ ДМШ № 2 м. Дрогобич (худоній керівник та диригент 

Р. Сорока); VІ-В (ОНІ ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації). Призове місце здобув 

оркестр баяністів-акордеоністів ДДМУ імені В. Барвінського (художній 

керівник Р. Кабало); VІ-С (ОНІ ВНЗ ІII-ІV рівнів акредитації). Лідером став 

оркестр українських народних інструментів ЛНМА імені М. Лисенка 

(художній керівник В. Гарбарук, диригент Я. Олексів) [85, с. 224–225]. Серед 

навчальних колективів з баянами-акордеонами у складі, які здобули 

лауреатські звання, колективи Долини, Кіровограду, Кривого Рогу, 

Сімферополя, Тернополя, Херсону, що свідчить про широку географію 

мистецького змагального заходу та поширення баянів-акордеонів у 

навчальній практиці [99]. 

Успішна концертна та конкурсно-фестивальна діяльність навчальних 

колективів нерідко стає вагомим чинником мистецького життя регіонів. 

Зокрема ансамбль баяністів-акордеоністів Перемишлянської ДШМ, 

створений близько 1965 року (керівники А. Дем‘янчук, В. Шлюбик), є 

лауреатом обласного огляду-конкурсу. 

Створений Е. Мантулєвим на музично-педагогічному факультеті 

ДДПУ імені І. Франка дует акордеона та баяна у складі Р. Кундиса та 

Г. Андрушк (Книш) протягом недовгого часу свого функціонування (2006–

2010) відзначився третьою премією на «Вічному русі» (Дрогобич, 2008) та 

перемогою на конкурсі імені А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2009, І премія) [85, 

с. 224]. Паралельно, у ці роки сформувався ще один студентський дует 

акордеоністів І. Куртий та А. Боженський у класі А. Душного, який завоював 

ІІ премію на конкурсі імені А. Онуфрієнка (Дрогобич, 2007) та двічі ІІІ – на 

конкурсі «Кримська весна» (Ялта, 2007, 2008) [131], диплом на фестивалі 

«АССО-Дебют» (Луганськ, 2008) та другу премію на «Вічному русі» 

(Дрогобич, 2008) [127; 128; 253]. 
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Наступний ансамбль, який активно функціонував у класі А. Душного, 

дует баяністів-акордеоністів Р. Стахнів та В. Мицак (2011–2014). Їхня 

дільність увінчана низкою перемог на конкурсах, серед яких: імені Ісидора 

Вимера «Золота троянда» (Львів, 2011, 2013, І премія та золота медаль); 

«KrimACCO» (Cімферополь, 2013, ІІ премія); «Perpetuum mobile» (Дрогобич, 

2013, 2014, ІІ премія); імені Н. Будашкіна (Чіта, Росія, 2014, ІV премія) [16; 

36; 92; 106]. Музиканти активно концертують Україною (Вінниця, Дрогобич, 

Київ, Львів, Сколе, Тернопіль, Чортків,) та зарубіжжям, зокрема, увагу 

привертає концертно-фестивальна програма в рамках конкурсу акордеоністів 

у м. Даугавпілс (Латвія, 2014). Дует активний учасник фестивальних 

концертів, присвячених «Дню баяна та акордеона у Дрогобичі», котрі 

щорічно відбуваються в кінці березня, починаючи із 2013 року [26; 220]. 

У зазначеному переліку фігурують і оркестри з баянами-акордеонами у 

складі. Для прикладу, оркестр народних інструментів Старосамбірської 

ДМШ (художній керівник А. Душний), який у листопаді 2003 року взяв 

участь у естафеті митців художньої самодіяльності «Від району до району» в 

Мостиськах, а у 2008 – в Перемишлянах [147; 130]. Вагомим заключним 

акордом творчої діяльності оркестру, стала перемога на Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі «Кришталевий Трускавець» (Трускавець, 2008, І премія). 

Класичне тріо «Гармонія» – лауреат І премії в номінації «ансамблі 

мішаного складу (до 4-х чоловік)» конкурсу імені А. Онуфрієнка (Дрогобич, 

2007) та ІІІ премії у аналогічній номінації на «Perperuum mobile» (Дрогобич, 

2009). Ансамбль є ключовим учасником презентації мобілену «Голгофа» 

музею М. Біласа (Трускавець, 1997) та концерту в рамках всеукраїнського 

конкурсу імені Анатолія Онуфрієнка (Дрогобич, 2009). 

Виконавець, композитор, диригент, науковець Ярослав Олексів, 

ініціював мистецький проект «Львівські народно-інструментальні традиції – 

баяніст, диригент, композитор», мета якого – підтримка і стимулювання до 

академічного музикування студентів та викладачів, пропаганда кращих 

зразків композиторської творчості і здобутків Львівської школи народно-
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інсрументального мистецтва [333]. Особистий приклад Олексіва став взірцем 

для наслідування в учнів та колективів. Адже, він виступав як диригент 

оркестру народних інструментів та українських народних інструментів 

«SoloWay» ЛНМА імені М. Лисенка, презентував авторські оркестрові та 

баянні твори, брав участь як соліст-виконавець, а відтак – педагог.  

Пріоритетом проекту стало об‘єднання в його рамках учасників ЗВО 

Львівщини різних форм музикування. Важливим соціальним чинником стало 

«об‘єднання усіх ланок особистості музиканта в одне ціле (музикант-

виконавець, музикант-педагог, музикант-науковець, музикант-організатор, 

музикант-композитор) … проект має велике майбутнє, і став вагомим 

внеском в Українську академічну школу народно-інструментального 

мистецтва» [89, с. 83]. 

Іншу групу складають конкурси та фестивалі фольклорного 

спрямування, автентичного та реконструктивного фольклору, патріотично-

краєзнавчі, етно-історичні, присвячені мистецтву різних етносів України, 

національних меншин, культур, держав, синтетичних форм музикування з 

фольккомпонентом. Такими є регіональне свято бойківського фольклору 

«Бойківське подвір‘я» (Львів), «Бойківські фестини» (Турка), обласний 

огляд-конкурс вертепів «Різдвяна зірка», обласне свято зимового фольклору 

«Ой, радуйся, земле» (Трускавець), обласний фестиваль традиційної 

обрядової культури та фольклорних колективів загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів Львівщини «Княжа династія», 

всеукраїнський козацький фестиваль «Богданові звитяги» (м. Городок, 

Львівська обл.), Молодіжний фестиваль національних культур (Львів), 

Фестиваль національних культур Львівщини «Всі ми діти твої, Україно», 

міжнародний фестиваль єврейської музики, пісні и танцю «Музичний лев», 

міжнародний фестиваль єврейської музики, пісні и танцю «LvivKlezFest», 

міжнародний фольклорний фестиваль «Карпатія» (с. Лаврів, 

Старосамбірського району), міжнародний телевізійний фестиваль української 

пісні та музики «Горицвіт».  
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I всеукраїнський козацький фестиваль «Богданові звитяги» (30-31 

липня 2011 року, Городок Львівської обл.) залучив до участі естрадні та 

фольк-гурти: «Мандри», «Гайдамаки», «Кожному своє», «Ватра», «Лесик 

Бенд», «Ми-леді», у виконанні яких українська пісня звучить у супроводі 

інструментарію, наближеного до автентичного.  

Перший фестиваль «Всесвітні Бойківські фестини» відбувся влітку 

1992 року, від того часу Турківщина стала центром і організатором 

проведення Всесвітніх Бойківських фестин, котрі проводяться кожні п‘ять 

років. Це величне дійство супроводжується неповторними сурмами трембіт 

та мелодіями троїстих музик. До участі запрошуються учасники не лише з 

усіх куточків України, а й далекого та близького зарубіжжя (Білорусії, 

Великої Британії, Естонії, Казахстану, Канади, Польщі, США,), ті, чиє 

родинне коріння у бойківському краї. 

Метою фестивалю «Карпатія» (Львівська область, Старосамбірський 

район, с. Лаврів) є промоція регіону Карпат на національному та 

міжнародному рівнях, популяризація мистецьких проектів регіону, 

туристичного потенціалу Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та 

Чернівецької областей, їх промоція як у державі, так і за кордоном, 

відродження регіональних традицій, організація змістовного дозвілля. 

Учасники фестивалю – творчі колективи Польщі, Словакії, Румунії, 

Угорщини, України. Захід поліжанровий, орієнтується на різні вікові 

категорії, але основу становлять фольклор, традиції, кухня, стрій, народні 

промисли минулого і сьогодення. Головним завданням фестивалю є показати 

Карпатський регіон у різних часових та культурних вимірах і площинах, 

наголосити на спільних та відмінних рисах народів, які населяють цей регіон 

через культуру, побут, традиції, національну кухню і т.п. Тому в структурі 

фестивалю серед низки просторово-тематичних блоків є блок сучасної 

української естради та фольклорно-етнографічний блок. 

Окрему групу складають мистецькій акції, в яких представлено 

полікультурну традицію регоіну. В Жовкві 26 червня 2008 року розпочався 
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Перший молодіжний фестиваль національних культур, ініційований 

управлінням у справах сім‘ї та молоді Львівської ОДА, крім національних 

культур, має на меті популяризацію й місцевих творчих колективів. 

Молодіжний фестиваль національних культур, за задумом організаторів, став 

традиційним і щоразу відбувається в іншому місті Львівської області. 

Натомість, 1 грудня 2007 року у Львові, відбувся V фестиваль 

національних культур Львівщини «Всі ми діти твої, Україно». Його 

організатором стало Управління з питань внутрішньої політики Львівської 

ОДА за участі Ради представників громадських організацій національних 

меншин при Львівській обласній державній адміністрації. В ньому 

традиційно взяли участь найактивніші національні товариства: Асоціація 

культури і освіти «Руський дом», Білоруська громада Львівської області, 

єврейська благодійна організація Бней Брит «Леополіс» імені Еміля 

Домбергера, Грецька община «Елліне», Західно-українське грецьке 

національно-культурне товариство імені К. Корніактоса, Товариство литовців 

України «Медейна», Львівська обласна німецька молодіжна організація 

«Дойче югенд», Львівське обласне німецьке товариство «Дойчес Гайм», 

Німецький «Сеньйор-клуб», «Російське товариство імені О. Пушкіна», 

Львівська міська громадська організація «Культурно-просвітницьке 

товариство татарів ―Туган-Ил‖», Товариство культури львівських угорців, 

Товариство польської культури Львівщини, Львівський обласний єврейський 

благодійний фонд «Хесед-Ар‘є», Львівська міська молодіжно-дитяча 

громадська організація «Польський ансамбль пісні і танцю ―Львів‘яни‖». 

Фестиваль проходив на сцені Львівського міського палаці культури 

ім. Г. Хоткевича. 

4-6-го жовтня 2007 року в приміщенні Першого українського театру 

юного глядача (колишнього єврейського театру у Львові) проходив 

I міжнародний фестиваль єврейської музики, пісні і танцю «Музичний лев», 

організований Львівським обласним благочинним єврейським фондом 

«Хесед-ар‘є». У ньому взяло участь 15 аматорських колективів з України 
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(Вінниця, Дрогобич, Івано-Франківськ, Одеса, Севастополь, Сімферополь 

Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів), Росії (Казань, Санкт-

Петербург), Латвії (Рига) та Молдови (Кишинів). Відтак, Львів було 

представлено шістьма творчими ансамблями. Мета фестивалю – 

демонстрація єврейської культури, повернення її у традиціний 

полікультурний мистецький (у тому числі й музичний) контекст міста. В 

рамках фесту, було представлено експозиції – «Євреї в музиці», «Велика 

музика маленького штетла», «Традіційна Єврейська музика», «Внесок євреїв 

у розвиток світової музичної культури» [239]. 

Найяскравішою зіркою фестивалю «Музичний лев», яку оргкомітет 

представив поза конкурсом, став 86-річний Альфред Шраєр (учня Бруно 

Шульца у гімназії імені Владислава Ягелло в Дрогобичі) - багатолітній 

викладач Дрогобицького МУ, активіст просвітницької діяльності у сфері 

відродження єврейської та польської культури в Східній Галичині, лауреат 

численних конкурсів, кавалер орденів декількох країн. У мистецькій акції у 

складі: А. Шраєр (скрипка), Ю. Сирватко (акордеон) і Л. Лобанов 

(фортепіано) було виконано низку творів з ідишської естради 1930–1940-х 

років («Моє містечко Белз», вальс «Мірабелла», «Евейну Шолом-Алейхем», 

«Tylko we Lwowie» (Є. Варс на сл. Е. Шлехтера). 

В 2010 році у Львові проводився ІІ міжнародний фестиваль єврейської 

музики, пісні и танцю «LvivKlezFest», метою якого було відтворити втрачену 

музичну культуру і відродити частину історії Львова, а саме, єврейського 

кварталу, який був невід‘ємною складовою частиною галицької 

мультикультурної столиці. Такі фестивалі надзвичайно популярні і стали 

традиційними у різних європейських містах: Кракові, Лондоні, Парижі, 

Відні, Берліні та ін. 

Його організаторами виступили Всеукраїнський єврейській багодійний 

фонд «Хесед-Ар‘є», Компанія «Холдінг емоцій! ―Фест‖» та Галицька 

Єврейська кнайпа «Під Золотою Розою» (Львів), Американський єврейський 

об‘єднаний розподільчій комітет «Джойнт» (Київ), Єврейській гуманітарний 
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фонд (Голандія). Львівський клезмерський фестиваль мав різноманітну 

насичену програму, яка на одній великій сцені об‘єднала учасників з різних 

країн світу (Ізраїлю, Молдови, Німеччини, Польщі, Росії, США, України). 

Дійство було присвячене львівським музикантам, композиторам і 

виконавцям, які були страчені у Янівському таборі та Львівському гетто під 

час Другої світової війни. До участі були залучені колективи зі Айови, 

Жешува, Києва, Кишинева, Львова, Москви, Санкт-Петербурга, Ужгорода, 

виступи яких проходили в колишньому єврейському театрі, нині 

молодіжному українському театрі, на сцені Органного залу і просто неба на 

Староєврейській вулиці, де до війни стояла Нова велика міська 

ортодоксальна синагога, зруйнована гітлерівцями. 

З кожним роком збільшує свої масштаби міжнародний Етно-джазовий 

фестиваль «Флюгери Львова» (у квітні 2012 року відбувся вдев‘яте), 

розширюючи коло учасників – джазових й етнічних музикантів та долучаючи 

до програми медійні проекти і літературні акції. Традиційним для заходу є 

ранковий концерт «Прокидання Мертвого Півня» легендарного львівського 

рок-гурту. 

За минулі роки молодий фестиваль «Етновир» збирав фольклорні 

колективи із Бразилії, Ізраїлю, Індії, Індонезії, Іспанії, Кіпру, Конго, 

Македонії, Мартініки, Мексики, Польщі, Португалії, Чехії, України. Цей 

мистецький проект став найбільшим міжнародним фестивалем фольклору в 

Україні та набув підтримки всесвітніх організацій: Міжнародної Ради 

організацій фестивалів фольклору і традиційних мистецтв (CIOFF), що діє 

при ЮНЕСКО та Міжнародної організації фольклорного мистецтва (IOV). 

Крім концертних виступів учасники фестивалю знайомлять гостей з 

культурою своїх країн. 

Львівський колектив «Orchestra Vito» бере активну участь в культурно-

мистецьких заходах, а також постає учасником різних фестивалів, зокрема: 

міжнародного фестивалю «Флюгери Львова» (2007, 2009); Етно-Фестивалю 

«Підкамінь» (2007); VII міжнародного фестивалю «Jazz Bez» (2007). 
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Ансамблі з баянами та акордеонами у складі фігурують і в естрадних, 

джазових, рок-фестивалях та конкурсах, що відбуваються на Львівщині. 

Такими є Етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова», міжнародний 

фестиваль «Етновир». Так, Народний ансамбль пісні і музики Народного 

дому м. Старий Самбір є учасником численних конкурсів та фестивалів: 

фестиваль «Бойківська Ватра» (Устрики, Польща, серпень 2001); обласний 

фестиваль-конкурс музичних колективів «Музична скарбниця» (Львів, 2008); 

міжнародний фольклорний фестиваль «Карпатія» (с. Лаврів, 

Старосамбірський р-н, серпень 2009); обласне регіональне свято 

бойківського фольклору «Бойківське подвір‘я» (Львів, жовтень 2009). 

Поряд з лауреатськими званнями та власним ініціюванням творчих 

змагань учасники та керівники колективів Львівщини з баянами-акордеонами 

у складі дедалі частіше фігурують серед членів журі, почесних учасників та 

гостей конкурсів, що засвідчує широке визнання успішності їх концертних 

мистецьких здобутків.  

Вже у 1971 році у складі журі обласного огляду ансамблів «Троїстої 

музики» переможців районних конкурсів бачимо Г. Казакова. Членом журі 

міжнародних і республіканських конкурсів у Італії, Німеччині, Норвегії, 

Польщі, Росії, Україні, Франції працював А. Онуфрієнко, ті ж функції у 

перебігу всеукраїнських та міжнародних конкурсів тепер виконують його 

учні С. Карась (Україна, Польща), І. Влах (Словаччина), М. Дмитришин 

(Україна: Кропивницький, Дрогобич, Львів) [229]. 

У добу Незалежності України окрему сторінку діяльності 

«Прикарпатського дуету баяністів» складає участь у конкурсах та фестивалях 

в якості почесних гостей: міжнародного фестивалю «Фольклорама» у 

Вініпегу (Канада, 1997), міжнародного конкурсу акордеоністів у Польщі – 

Перемишль (1992) та Сянок (1994) та Італії (Ланчіано), «Акорди Львова» 

(2006) та конкурсу імені А. Онуфрієнка (2007, 2009, 2012), «Perpetuum 

mobile» (2008–2014), вечіп пам‘яті М. Різоля (Дрогобич, 2008), Адвент-

фестивалю у Відні (Австрія, 2001) та робота в журі (Міжнародних конкурсів 
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у Донецьку (1991) й Хмельницьку (1995); Всеукраїнського «Провесінь» у 

Кропивницьку, 2006). 

Участь у роботі журі національних та міжнародних конкурсів 

баяністів-акордеоністів брав Я. Ковальчук [187, с. 68–69], членом журі 

міжнародних конкурсів у Італії, Словакії, Франції, Хорватії є В. Балик. 

Активний діяч та організатор А. Душний брав участь у роботі журі обласних 

(Львов, Дрогобич), Всеукраїнських (Кіровоград, Дрогобич, Донецьк), 

міжнародних (Ужгород, Ялта, Сімферополь, Львів, Дрогобич) конкурсів 

виконавців на народних інструментах, а також у Білорусії (Гомель), Латвії 

(Даугавпілс), Польщі (Солец-Здруй), Італії (Ланчіано). Представник молодої 

генерації Я. Олексів - член журі конкурсів «Візерунки Прикарпаття» (Старий 

Самбір 2005, 2008; Дрогобич 2010–2014), імені Ісидора Вимера «Золота 

троянда» (Львів 2008–2011), «Perpetuum mobile» (Дрогобич 2009–2014). 

 

Висновки до розділу 2. 

1. Відзначено, народно-інструментальне виконавство Львівщини у наш 

час відрізняє розвиток різноманітних форм: це колективи різного масштабу – 

від дуетів до оркестрових складів, серед яких академічні, фольклорні та 

естрадні колективи та їх синтезовані й проміжні форми, професійні, 

навчальні та аматорсько-самодіяльні формації. Баяни та акордеони 

включаються до інструментальних складів більшості однорідних та мішаних 

інструментальних та вокально-хореографічних колективів. Паралельно з 

оркестровим мистецтвом на Львівщині потужно функціонують різноманітні 

ансамблі малих форм за участі баяна та акордеона.  

Виявлено, що мішані ансамблі та оркестри народних інструментів з 

баянами у складі на Львівщині протягом 1950 – 2000-х років пройшли значну 

еволюцію як у комплектуванні, так і в репертуарній політиці. Провідні 

напрямки функціонування народно-інструментальних колективів регіону 

первісно були орієнтовані на балалаєчно-домрові склади доповнені баянами, 

котрі пізніше (у 1970 – 1980-ті роки) були доповнені бандурами, цимбалами, 
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сопілками, гітарами, що обумовлювала необхідність охоплення оркестровою 

практикою студентів наявних спеціальностей.  

Основу репертуару складали аранжування класичної та сучасної 

музики, фольклорні обробки, що нерідко здійснювались керівниками 

колективів та оригінальні композиції керівників чи педагогів закладу, 

частково доповнені творами фахових композиторів. Такі самі закономірності 

властиві функціонуванню й малих мішаних ансамблів, створених педагогами 

та студентами. Водночас до 1970-х років баян входить у широку практику 

самодіяльного колективного виконавства, що зумовлено наявністю великого 

числа фахово-підготовлених музикантів та мобільністю й портативністю 

інструменту в умовах виїзних виступів. 

Встановлено, що протягом 1980–2000-х років на основі самодіяльних 

та навчальних колективів утворюються професійні формації фольклорно-

автентичного, фольклорно-академічного, естрадно-фольклорного, та 

академічного спрямування, у т.ч. у складі хорових і танцювальних колективів 

з оркестрово-інструментальними групами, що мали відносну автономність 

концертної діяльності. Ряд ансамблевих груп виростає з засадничо-

навчальних колективів, підсумувавши кращі традиції виконавства та 

об‘єднавши найініціативніших стабільних учасників. Їх концертна діяльність 

має вагому ролі як у митецькому житті власного міста, містечка, села, так і 

регіону загалом. Вона орієнтована на національно-етнічне представництво, 

що відображається на виборі інструментарію, характері аранжувань, 

зростанні виконавського професіоналізму, формуванні репертуарних 

напрямків) на міжнародному рівні, з виходом на комунікативні форми 

концертної практики (записи CD, участь у теле- та радіопрограмах, видання 

репертуарних збірок тощо). 

2. З‘ясовано, що колективи Львівщини з баянами-акордеонами 

представлені найрізноманітнішими складами та напрямками музикування. 

Це, зокрема: 
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– однорідні ансамблі – дуети (Е. Мантулєв - Б. Зарайський; Е. Мантулєв - 

М. Бакаєв; Р. Кундис - Г. Книш; І. Куртий - А. Боженський; Р. Стахнів - 

В. Мицак); тріо (А. Онуфрієнко - А. Батршин - М. Римаренко; 

Е. Мантулев - Р. Пукас - М. Мамайчук), ансамбль баяністів 

«Гармоніка», «Прикарпатський дует» (В. Чумак - С. Максимов) та ін.;  

– мішані інструментальні колективи малих форм (тріо «Гармонія», 

ретро-квартет «Галицька ревія», інструментальний квартет Львівської 

філармонії, ансамбль «Галицькі кольори» та «Прикарпатські музики»); 

– ансамблі народних інструментів – «Барви Карпат», «Українські 

візерунки», «Джерела Карпат», «Трускавчанка», «Високий замок», 

«Оркестра Віто», «Намисто», «Роси» та ін.  

– оркестри – народних інструментів заслуженого ансамблю пісні і танцю 

«Верховина», вокально-хореографічного ансамблю «Галичина», 

народного вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок» ДДПУ 

імені І. Франка, народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю 

«Підбужанка», народних та українських народних інструментів ЛНМА 

імені М. Лисенка, баяністів-акордеоністів та українських народних 

інструментів ДДМУ імені В. Барвінського й народних інструментів 

ЛДМУ імені С. Людкевича, «Ліра» музично-педагогічного факультету 

ДДПУ ім. І. Франка, «Намисто» ЛНУВМтаБ імені С. Ґжицького та ін. 

Численні баянно-акордеонні ансамблі Львова, Трускавця, Дрогобича, 

Стрия, Старого Самбора, Перемишлян відрізняє виконавський склад 

(вокально-інструментальний та ансамбль пісні і танцю, фольклорний чи 

фольклорно-естрадний гурт), репертуарна політика, масштаби і спрямування 

концертної діяльності. Регіональною особливістю слід вважати малу 

кількість однорідних баянних ансамблевих складів, переважання 

фольклорно-орієнтованої (естрадної, аматорсько-самодіяльної чи 

фольклорно-академічної) репертуарної лінії у вокально-інструментальній та 

хореографічно-ансамблевій формах. 
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Доведено, що виконавські колективи підпорядковані освітнім, 

мистецьким, навчальним установам, комерційним мистецьким проектам 

несуть функції популяризації національного музичного мистецтва у його 

календарно- та родинно-обрядових й розважальних формах, патріотичного 

виховання, презентації українського фольклору та пісенно-танцювальної 

традиції на міжнародному рівні. Більшість колективів провадить широку 

концертну діяльність за межами регіону та України, задіяні у активних 

комунікативних формах виконавства (радіо, телебачення, аудіозаписи, 

кінопродукція), включаються у проведення національно-патріотичних, 

релігійних чи благодійних акцій.  

Аналіз участі баянно-акордеонних ансамблів Львівщини у 

фестивально-конкурсному русі засвідчує широту напрямків - фольклорний, 

естрадний, академічно-професійний, навчальний, множинність їх складів - 

однорідні малі та великі ансамблі, мішані склади академічного, естрадного та 

фольклорного спрямування, вокально-інструментальні колективи, оркестри 

та інструментальні групи вокально-хореографічних колективів. Їх виступами 

відзначені представницькі фестивалі, конкурси та творчі змагання різних 

рівнів: обласні, регіональні, національні (республіканські, всеукраїнські) та 

міжнародні. Представники баянно-акордеонного мистецтва регіону 

виступають в них у якості переможців, лауреатів, дипломантів, почесних 

гостей, членів журі, а також ініціаторів та організаторів престижних змагань.  

3. Констатовано, що численність представництва та організація 

концертно-виконавського життя регіону створює сприятливі передумови для 

проведення змагальних акцій на власній базі. Серед них: огляд-конкурс 

дитячих хорових колективів мистецьких шкіл Львівщини (Львів), огляд-

конкурс мистецьких колективів Стрийщини і м. Стрия, обласний конкурс 

виконавців на народних інструментах, обласний конкурс дитячих оркестрів 

народних інструментів, конкурс виконавців на народних інструментах 

«Молоді голоси» (Дрогобич), міжнародний молодіжний музичний фестиваль 

імені І. Вимера «Золота троянда» (Львів), щорічний зональний конкурс 
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учнів-баяністів музичних училищ Західного регіону України (Дрогобич), 

конкурс викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв 

Львівської області (Львів), всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-

акордеоністів «Візерунки Прикарпаття», всеукраїнський конкурс виконавців 

на народних інструментах імені А. Онуфрієнка, міжнародний конкурс 

баяністів-акордеоністів «Perperuum mobile» (Дрогобич), міжнародний 

конкурс баяністів та акордеоністів «Акорди Львова» (Львів). 

Широта представництва та висока результативність колективів з 

баянами та акордеонами у складі, участь, лауреатські відзнаки, запрошення 

до складів журі та як почесних гостей до змагальних акцій інших регіонів, 

організація, підвищення статусу, популярність власних конкурсів та 

фестивалів у регіонів свідчать про масштаб і фаховий рівень здобутків 

виконавських колективів регіону, престиж та повагу до їх учасників і 

керівників, як організаторів мистецького життя.  

Підтверджено, що у виконавській практиці творчих колективів 

Львівщини з баянами-акордеонами у складі зберігаються функції 

інструменту як складової фольклорного колективного музикування, 

естрадно-розважального мистецтва, складової академічно-професійного та 

аматорсько-самодіяльного, театрального, хореографічного, хорового 

виконавства. В кожному з окремих випадків значення баянно-акордеонного 

компоненту є відмінним, зумовленим особливостями виконавських потреб та 

відповідного репертуару, однак багатство і різноманітність його функцій 

свідчить про органічне входження інструменту в музично-виконавську 

культуру України загалом та соціальну значимість баянно-акордеонного 

мистецтва на Львівщині зокрема. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[280; 281; 282; 285; 286; 289; 291; 294; 295; 296; 300;  303; 304; 306; 307]. 
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РОЗДІЛ 3 

БАЯННО-АКОРДЕОННЕ ВИКОНАВСТВО ЛЬВІВЩИНИ  

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРУ  

ТА ПЕДАГОГІЧНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ 

 

3.1 Творчість композиторів Львівщини  

для виконавських колективів з баянами-акордеонами у складі 

 

Ансамблеве баянно-акордеонне виконавство займає власну нішу в 

народно-музичному виконавстві України. На регіональному рівні, зокрема на 

Львівщині, воно має багату історію та вагомий практичний і творчий 

доробок. Особливе місце у цьому процесі посідають композиції, інспіровані 

виконавською діяльністю баянно-акорденних ансамблів, створені для їх 

виконавського репертуару, іноді композиторськи обдарованими учасниками-

виконавцями. 

Звичайно такі твори мають успішну концертну долю, оскільки 

демонструють глибоке розуміння темброво-технічних можливостей 

інструмента у сольній функції та в процесі ансамблювання, знання 

виконавського потенціалу конкретного колективу. Водночас вони, як 

правило, часто залишаються неопублікованими, а отже, вилученими із 

загальної концертної практики та можливості наукового осмислення. Їх 

виконання здебільшого висвітлюється у популярній періодиці, звернення до 

окресленої проблематики музикознавців-фахівців є одиничним і здебільшого 

не спрямованим на музикознавчий аналіз ансамблевих композицій, поява 

яких тісно пов‘язана з практичною діяльністю конкретних виконавських 

колективів, й що пройшли успішну апробацію концертною практикою і є 

істотною складовою регіональної та національної баянної культури.  
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3.1.1 Композиції для однорідних ансамблів  

 

У доробку композиторів-баяністів Львівщини ансамблеві композиції 

для однорідних складів посідають вагому частку. Їх перелік включає 

транскрипції, інструментування, аранжування та перекладення, а також 

фольклорні інструментальні обробки. Серед них варто назвати твори для 

дуету М. Оберюхтіна (фантазія на тему української народної пісні «Повій, 

вітре, на Вкраїну» В. Подгорного, танго «Дівчина та смерть» та «Чарльстон-

румба» з балету «Орися» А. Кос-Анатольського, Токата та «Ліричний вальс» 

М. Чайкіна, парафраз на ему російської народної пісні «Утушка луговая» 

В. Грідіна, українська народна пісня «Місяць на небі»), А. Онуфрієнка 

(«Танець самоцвітів» С. Прокоф‘єва, «Гопак» із балету «Гаяне» 

А. Хачатуряна), В. Чумака (варіації на тему російської народної пісні «Да кто 

у нас лебедин» М. Троцького), С. Максимова (Вальс із «Ретро-сюїти» 

В. Губанова, «Венгерський танець № 5» Й. Брамса, «Італійка в Алжирі» 

Дж. Россіні), А. Душного (українська народна пісня в обробці І. Миськіва «І з 

сиром пироги»), О. Колосовської («Політ над часом» П. Маконена); Б. Гивеля 

(«Ла Палома» С. Ірадьє); для тріо П. Рачинського («Літо» з циклу «Пори 

року» А. Вівальді, Прелюдія b-moll Й. С. Баха, «Libertango» А. П‘яцоли, 

«Танго» Р. Гальяно); для квартету М. Паньківа та П. Чигиса (фрагмент з 

опери «Вільгельм Тель» Дж. Росіні) та ін.  

Помітний внесок до створення концертного репертуару цієї групи 

здійснили Юрій та Віктор Чумаки, які підготували і видали збірку обробок 

«Танці і мелодії польські для двох акордеонів» [395]. Основу репертуару 

«Прикапатського дуету баяністів» складають перекладення (понад 40 

композицій різних авторів) та обробки, здійснені учасниками колективу 

В. Чумаком та С. Максимовим (додаток Б. 8.). В анотації А. Онуфрієнка до 

грамплатівки акцентується висока професійність, розкриття 

композиторського задуму та глибоке врахування специфіки та можливостей 

інструментів [206]. 



 

 

143 

 

До оригінальних творів для однорідних баянних ансамблів, які 

закріпилися у репертуарних списках і успішно пройшли випробування 

виконавською практикою віднесемо «Порив» для дуету баяністів, «Співанки» 

для тріо баяністів, ансамблеві композиції «На полонині», «Маленька поема» 

А. Онуфрієнка; «На поточну» та «Діалог» К. Соколова; обробка української 

народної пісні «Чорнії брови, карії очі», «Карпатський гомін», «Полька 

―Волжанка‖», «Beguine» Е. Мантулєва; «Дитячі танці» та «Татарські народні 

танці» А. Батршина, «Smile» для дуету / тріо баяністів-акордеоністів 

Р. Стахніва, Варіації на тему лемківської народної пісні «Кедь ми прийшла 

карта», Варіації на тему «Ой, при лужку, при лужку» В. Чумака, «Зустріч у 

місті» В. Шлюбика, «Подорож на Схід» для двох акордеонів І. Онисіва.  

Звернення до компонування творів для однорідних ансамблів у 

більшості випадків зумовлене репертуарними концертними чи дидактичними 

потребами, вони проходять багаторівненвий процес апробації та 

виконавської редакції і засвідчують глибоке знання специфіки інструменту, 

неординарність у трактуванні традиційного репертуару (фольклорної 

обробки, танців, фантазій, варіацій). Часто такі композиції постають і 

засобом технічного переозброєння, мистецького експерименту, в ході якого 

опановуються новітні засоби виразовості, стильові моделі, жанрові 

різновиди, сфери тембральності і виконавських прийомів. До яскравих 

взірців можна віднести «Smile» для соло / дуету / тріо баяністів-акордеоністів 

Р. Стахніва (додаток Д. 35.) та Румунську народну пісню «Лукерічі» в 

обробці С. Максимова. 

Власне до таких належать композиції Е. Мантулєва та І. Онисіва, двох 

гранично полярних за походженням, віком та практичним досвідом 

представників Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва. Щодо 

першого, – його твори призначались для власних виконавських потреб і 

коригувалися згідно запитів та виконавських засобів, що були в арсеналі 

високопрофесійних виконавців-учасників кількох однорідних ансамблів, а з 
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другим – представником молодої генерації, пов‘язана концертна практика та 

нове бачення та можливості інструменту в соціумі сьогодення. 

Оригінальні композиції для ансамблю, насамперед для тріо баяністів 

Е. Мантулєва, композитора з багатим та різножанровим творчим доробком, 

були пріоритетними і в особливий спосіб вивіреними на практиці. 

Композиція для тріо баяністів «Карпатський гомін» (додаток Д. 34.) 

присвячена пам‘яті його наставника у консерваторському класі баяна, 

засновника потужної авторської школи М. Оберюхтіна. Це твір у стилістиці 

нової фольклорної хвилі: у ньому відсутнє пряме цитування фольклорного 

мелоса, натомість широко використані принципи народно-інструментального 

музикування з позицій тембральності, ладо-ритмічних особливостей, 

розвитку форми, специфіки відтворення ансамблевого виконання у мішаному 

складі засобами монотембрового ансамблю баянів. Композиція має складну 

тричастинну репризну форму з ознаками концентричності:  

вступ – А – В – С – А – В1(скорочений) – А1 – вступ – А – В – С – кода 

Твір починається широким імпровізаційним вступом (Largo, rubato con 

moto, a-moll з IV#, 5/4, 12 тактів) з живописно-просторовими прийомами. У 

ньому в горизонталі та вертикалі закладено інтонаційну модель твору: другій 

та третій баяни виконують витриману педаль з акордами кварто-секундової 

структури – зчеплення зб. 4 та ч. 4 на відстані м. 2. Висхідні зб. 4 та ч. 5 

чергуються в мелодичній лінії першого баяна (звуконаслідування пастуших 

трембітних сигналів обумовлюється авторською ремаркою emitando trembito, 

mf). Перегукування трембіт змальовується почерговим проведенням теми у 

першого (mf) та другого (mp) баянів при збереженні нетерцієвої акордової 

педалі. Тембро-динамічні засоби в другому чотиритакті поповнюються 

тонально-колористичними (a-moll змінюється на As-dur з IV# ступенем) та 

новим інтонаційним комплексом на звуках обертонового звукоряду, з 

основного мелодичного розвитку зберігається ефект відлуння з варіантністю 

та варіантною імпровізаційністю. 



 

 

145 

 

Основний розділ (A, Allegro moderato, a-moll, 2/4) переключає зі сфери 

вільної імпровізаційності та просторовості у компактний скоординований 

ансамбль, що наслідує виконання троїстої музики. Інструментальне 

звуконаслідування чітко виділено фактурними засобами: провідну тему на 

основі танцювальної мелодії в дусі теленкових награвань (морденти 

форшлаги, трелі, орнаментальність мелодичного розвитку, чітка 

квадратність) у першого баяна, другий баян наслідує сольну басову лінію 

козобаса, третій – гуцульські цимбали, що в їх регіональному різновиді 

виконують ритмо-гармонічну функцію в ансамблі. В гармонізації фігурує 

початковий кварто-секундовий комплекс.  

Наступна побудова (В) базується на почерговому октавному 

перегукуванні, що інтонаційно виростає з матеріалу вступу. Музичний розділ 

демонструє гарне розуміння автором специфіки ансамблевого виконавства 

Карпатського регіону, законів побудови форми у народно-інструментальній 

традиції, де в унісон солюють дві скрипки, епізодично переходячи у гру-

змагання шляхом контрапунктичних та імітаційних засобів. Партії першого 

баяну доповнюються теленковим награванням (морденти, трелі на найвищих 

кульмінаційних нотах). 

У наступному розділі (С, ц. 2) зі зміщенням тональну сферу As-dur у 

партії другого баяна з‘являються трансформовані обертонові поспівки 

імітації трембіти зі вступу та зчеплення чистої кварти зі зб. 4 та ч 5. Матеріал 

розділу А тут проводиться октавою вище з потужним октавним подвоєнням 

басової лінії, у другому реченні партії першого та другого баянів зміщуються 

за принципом дзеркального контрапункту, а розділ В відтворюється точно, 

але скорочено. 

Побудова A1 (Andante cantabile, As-dur з розщепленим IV ступенем, 16 

тактів) містить ладову трансформацію основної теми зі збереженням функцій 

та фактурно-мелодичної моделі партій другого та третього баянів. У другому 

реченні знову відбуваються вертикально-контрапунктичні 

взаємопереміщення партій. 
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Репризний розділ починається викладом вступу (10 тактів), дещо 

скороченим та ритмізованим, зі збереженням діалогічного викладення у 

першого та другого баянів. Бурдонний акордовий супровід втрачає 

тритоновий компонент, перетворюючись на тоніко-домінантовий органний 

пункт з дублюваннями. Подальше викладення репризи проводиться без змін. 

Заключна кода балансує між функційністю a-moll та кварто-секундовими 

гармоніями, в основі побудови – перегукування синтезованих зворотніх 

інтонацій трембіти та награвань флояри з переможним акордовим 

утвердженням тоніки. 

Твір «Beguine» Е. Мантулєва (додаток Д. 1.), написано для дуету 

баянів з ударними – трикутником у вступі та бонгами, які виконують 

ритмічну формулу танцю протягом основного розділу твору. Композиція 

опирається на латиноамериканський танець, що має риси подібності з 

румбою і танго. Йому приманний помірний темп та чотиридольний розмір, 

ритмічне поєднання у акомпануючих голосах двох видів синкоп, на які 

накладається провідна мелодія з комплементарними тріольними та 

синкопованими формулами. Композиція має складну тричастину форму з 

репризою підсумовуючого характеру. Ансамбль у даному творі 

нерівноправний, домінуючою є партія першого баяна. 

Вступ (Andante poco rubato, D-dur, 4/4, mf) містить мелодичний зворот з 

тем другої частини (партія другого баяна) та експонує особливості тонально-

ладової сфери композиції – це політональне поєднання гармонічного D-dur і 

мелодичного h-moll. Цією особливістю зумовлена специфіка гармонічних 

комплексів акомпанементу, їх відповідна ускладненість і характер альтерації. 

Римічна група представлена тут акцентуванням 2-ї та 3-ї долей трикутником. 

Перша частина (Beguine, tempo moderato) експонує основну тему 

першого баяна, яка формується на підставі мелодизації альтерованих 

полігармоній у поєднанні тріольної та пунктирної ритмічних формул. 

Акомпанемент творять партія бонгів, що остинатно проводить основну 

ритмічну формулу, підкріплену ритмізованими акордовими комплексами 
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другого баяна. Форма розділу – проста двочастинна, що складається з двох 

варіантно повторених періодів неповторної будови (ab – a1b1), друге 

проведення теми звучить октавою вище з незначними мелодико-

гармонічними та фактурними змінами. 

Тема другого розділу (В, con moto, f) привносить похідний контраст, 

іншу тембральну площину і ритмічну організацію. Вона проводиться у малій 

та першій октавах, діалогічно чергуючись з октавними коливаннями та 

акордовими комплексами першого баяна, у яких остинатна ритмічна 

повторність переривається синкопованим ізоритмічним тридольним 

рисунком. Як і в першій частині, тут є два варіантно повторених квадратних 

періоди (с - с1) з активним мелодичним розвитком у партії першого баяна у 

другому реченні другого періоду, на який припадає основна кульмінація 

твору. У репризі (ц. 4) тематизм с1 та a1 поєднується, далі йде поступове 

згасання динаміки і укрупнення ритмічної пульсації супроводу. 

Успішним є внесок до виконавського ансамблевого репертуару 

І. Онисіва, представника класу Б. Гурана у ЛНМА імені М. В. Лисенка, 

концертуючого акордеоніста та композитора, автора низки творів для 

акордеона соло: «Посвята А. Вівальді», «Експромт-жарт», інструментальної 

фольклорної обробки «Ти ж мене підманула». Серед інструментальних 

композицій для однорідних ансамблів у його доробку неординарна за 

мистецьким вирішенням п‘єса «Подорож на Схід» (додаток Д. 2.) для двох 

акордеонів – орієнтальна стилізація імпресіоністичного плану з сонорно-

тембральним трактуванням музичного матеріалу. Зацікавлення тематикою 

Сходу характерно для сучасної української музики, ця лінія творчості 

представлена медитативним дійством «Пісні Весни» М. Шуха для голосу та 

інструментального ансамблю (1986), вокальним циклом О. Рудянського 

«Озеро білих лотосів» для голосу, флейти, альта, бандури і ударних (2001), 

Прелюдіями в стилі шань-шуй Лесі Дичко для фортепіано, хоровим циклом 

«Порцеляновий павільйон» на слова М. Гумільова О. Безбородька та ін. 
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Твір має наскрізну, контрастно-складову форму. Ансамбль є дуетом 

рівноправних солістів, що й зумовлює особливості фактури. Композитор тут 

постає насамперед фахівцем-виконавцем, добре обізнаним з аплікатурною 

специфікою, штриховими, тембральними особливостями та прийомами 

міховедення. З цієї причини обрано тональність Ges-dur (з сімома знаками 

при ключі). Основу твору складає нашарування інтервальних послідовностей 

у пентатонному тетрахорді. Експонування інтонаційної моделі п‘єси - 

неспішної розміреної мелодичної побудови, дубльованої паралельними 

квартами (Moderato mp, 4/4, 5 тактів) - доручено першому баяну. 

Далі ансамблевий розділ розгортається з остинатного руху, який 

розкладається на три фактурних пласти – поспівка двох заключних тактів 

початкового соло проводиться другим акордеоном, натомість перший, 

розвиває мелодичну пентатонну лінію імпровізації perpetuum mobile. 

Наступна побудова (від т. 13) характеризується монолітним та ізоритмічним 

викладенням і невдовзі розшаровується на індивідуалізовані 

контрапунктичні лінії. Яскраво контрастний епізод (Allegro, т. 24) 

привносить новий фактурний тип: провідну мелодію виконує перший баян у 

високому регістрі з поступовим ритмічним дробленням та орнаментальністю 

розвитку. У всіх інших пластах задіяні акордові репетиції з геміолою. 

Поетапне ритмічне дроблення тривалостей до тридцять других та 

зрештою до тремоло (від т. 29) дедалі більше трансформує розвиток з 

мотивно-мелодичного в сонорно-тембральний з подальшим дробленням 

тривалостей, зростанням динаміки та ізоритмією. Наступний розділ (т. 42) 

різким контрастом повертає помірний ритмічний рух, вигадливий ритмічний 

рисунок, тип фактури і тематизм початкового матеріалу (пентатонна мелодія 

з інтервальними паралелізмами у контрапунктичному викладі). 

Заключний розділ (Allegro) імпресіоністичний за засобами: остинатна 

повторна формула, що створює звукове тло відтіняє інтервально здубльовані 

звороти у другого баяна (кварти і сексти). Поступове нашарування репетицій, 

повторних зворотів, ламаних октав охоплює великий діапазон і зумовлює 
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зростання динаміки лише за рахунок введення нових фактурних пластів. 

Заключні такти – акцентована пентатонна формула, зведена у вертикаль з 

октавними подвоєннями тонічного опорного звуку. 

Аналізуючи оригінальну творчість митців Львівщини для однорідних 

баянних ансамблів, слід відзначити зумовленість цих творів, їх інспірацію 

практичною концертною та педагогічною діяльністю, компонуванням з 

урахуванням технічного потенціалу виконавців і реальних репертуарних 

потреб, можливістю активної апробації твору в процесі входження у 

виконавський простір. 

 

3.1.2 Твори для академічних, фольклорних,  

фольклорно-академічних, фольклорно-естрадних мішаних складів 

 

Виконавські колективи автентичної фольклорної традиції нерідко 

зберігають безписемну форму опанування та інтерпретації репертуару. Його 

формують танцювальні композиції з частим окресленням етнічної 

приналежності, від якої залежить відбір пізнаваних, знакових 

ритмоінтонаційних формул та виконавських прийомів («Гуцулка-кирлібаба», 

«Танець для двох», «Гуцулка до танцю», «Юцький козак», «Буковинська 

гуцулка», «Бойківські коломийки», «Аркан», «Сокальський козачок»), 

пісенні і танцювальні в‘язанки, весільні мелодії, акомпанемент до пісень. 

«Сучасне інтенсивне побутування ансамблів ―троїстих музик‖ у 

більшості випадків виявляє повернення до автентичних форм фольклорного 

музичення; водночас стилістика цього жанру оригінально і вдало виявляється 

у академічній виконавській та композиторській творчості як у формах 

фольклоризму, безпосереднього запозичення тембрально-акустичного рівня, 

так і у жанровому переінтонуванні, що переконує у важливості її чинників», 

– зазначає П. Дрозда [82, с. 122]. 

Значною мірою прийоми музикування, притаманні автентичній 

фольклорній традиції, відтворюються в доробку музикантів-практиків, які 



 

 

150 

 

постають авторами композицій, призначених для колективів фольклорно-

самодіяльного напрямку. Репертуарні складові колективів такого 

спрямування обумовлені їх виконавським потенціалом (це переважно 

досвідчені музиканти-практики з відносним рівнем фахової освіти), складом 

автентичного та удосконаленого інструментарію, ужитковими та 

соціальними запитами і потребами (необхідність забезпечувати обрядові, 

функції, святкування та урочистості національного та патріотичного 

характеру, слугувати ужитково-розважальним запитам у їх фольклорній 

версії чи традиції міської аматорської культури).  

Переважаючими жанровими групами у репертуарних списках 

самодіяльного напрямку за визначенням П. Дрозди, щодо колективних форм 

народно-інструментального музикування західноукраїнського регіону 

представлено наступні: «фольклорні обробки; в‘язанки, віночки, фантазії на 

народні пісенно-танцювальні теми; оригінальні програмні композиції 

(найчастіше фольклорно-орієнтовані чи з певною персональною 

приуроченістю); синтетичні музично-сценічні жанри (оркестровий супровід 

до танцювальних, вокально-хореографічних композицій, оперно-

драматичних постановок, театралізованих дійств, сольних вокальних 

номерів); пісенно-шлягерні зразки, масова пісня, естрадна пісня з певними 

ознаками фольклорних орієнтирів для колективів естрадного спрямування за 

участі фольклорного інструментарію чи форм народно-інструментальної 

традиції, прийомів виконавства» [82, с. 154]. 

Для репертуарних тенденцій колективів Львівщини притаманними є 

етнохарактерні тяжіння (бойківський, лемківський, гуцульський, 

буковинський, галицький, карпатський, прикарпатський колорит), 

підкреслені програмними орієнтирами. Іншою типовою рисою, є звертання 

до оригінальних творів регіональних авторів різних історичних періодів у 

аранжуваннях до потреб конкретного колективу (І. Агратіни, В. Гамара, 

В. Дутчака, В. Клепача, С. Кушнірука, С. Максимова, Ю. Польового, 

В. Попадюка, Д. Слободського, О. Тимків, М. Тимофіїва, Г. Чуйка, 
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Ю. Чумака, В. Шафети та ін.
43

), акцентування не лише поліетнічної, а 

полікультурної традиції регіону. Найчастіше вживаним є варіантно-

трактований мішаний народно-інструментальний склад, близький до 

буковинського тарафа (з баяном замість педального тромбона): скрипка (І, 

ІІ), сопілка, кларнет, баян, цимбали, ударні (барабан з тарілкою, тамбурин, 

бубон, бугай), контрабас.  

Типовим взірцем репертуарного складу названої групи може 

послужити ансамбль народної музики «Барви Карпат» (додаток В. 7.). 

Оскільки перекладення та аранжування для колективу здійснює керівник-

баяніст С. Максимов, тому природним у програмах колективу є взірці 

баянної літератури (композиції В. Грідіна, В. Губанова, В. Зубицького, 

М. Різоля), що зумовлює опору на виразову специфіку цього інструменту, і 

водночас, вигідно збагачує виконавську палітру ансамблю. 

Іншим за моделлю фольклорного мислення та етнічною традицією 

аматорства є репертуар колективів, що представляють культуру іншої нації і 

орієнтовані на міську аматорську традицію. Прикладом подібного 

осмислення музичного матеріалу в ансамблевому мистецтві є репертуар 

Львівського клезмерського ансамблю під орудою К. Соколова для мішаного 

фольклорно-академічного складу: акордеон, контрабас, кларнет, скрипка, 

фортепіано та гітара, що містить твори, притаманні єврейській містечковій 

традиції музикування з різних регіонів побутування національних громад: 

«Фрейлахс», «Ба мир бис ту шейн», «Хонке», «Лехаим», «Ицик женился», 

«Ой, Тате», «Фаршированная рыба», «Моѐ местечко Белз», «Джанкой», «Под 

белыми звѐздами», «Sapozhkeleh», «Klezmer». 

Принципово іншим є склад колективу (мішаного складу, в якому 

представлено народні, академічні та естрадні інструменти), орієнтованого на 

виконання польського фольклору та композицій ретро-традиції «Шість 

злотих»: баян, труба, тромбон, ударні, соло-гітара, бас-гітара, флейта, 

кларнет у поєднанні з вокалом та конферансом. 
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Ще більшою поліфункційністю, варіантністю складів та репертуару, 

свободою трактування етнічних та національних взірців відрізняються 

колективи, орієнтовані на полікультурну традицію різних епох: акордеон, 

сопілки, таіко, дарабука, контрабас, бузукi, ліра колісна, фідель, скрипка у 

поєднанні з вокалом (як, наприклад, у фольк-бенді «Бурдон»). Тут 

використовується множинність трактування варіантів складу, змінність 

тембральної символіки та функцій на змінність окремих інструментів. 

Особливості відбору та роботи над репертуарними взірцями у 

фольклорно-академічних колективах характеризуються наступним. 

Ансамблі цього напрямку на Львівщині складають фахівці з професійною 

фаховою освітою, досвідом сольного та ансамблевого виконавства на 

конструктивно вдосконалених інструментах. Їх цільова аудиторія – 

високоосвічені поціновувачі та аматори музичного мистецтва. Однак потреби 

концертної практики, вагомість не лише духовно-просвітницького, а й 

розважального компоненту зумовлюють переважання взірців популярної 

класики у поєднанні з елементами фольклорного та естрадного мистецтва, 

насамперед з точки зору знаковості образності та стильових моделей щодо 

шлягерних інтонацій, а також принципу парадоксальності в 

інструментуванні, за яких наявні інструменти ансамблю беруть на себе 

невластиві для них тембральні та технічні завдання. Такими, наприклад, є: 

«Карпатські візерунки» В. Попадюка; обробка «Три українських танго» 

О. Тимків [374, c. 143–153]; «Коло.Мийка» [386] та Фантазія на тему 

української народної пісні «За нашов стодолов» (для сопілки, баяна, бандури, 

контрабаса) Р. Стахніва; «Веселий поні», «Регтайм» та цикл оброк 

українських народних пісень «Місяць на небі», «Чом ти не прийшов», 

«Місяць і зіронько» (для акордеона та бандури) В. Салія [381]. 

Основою для аналізу прикладів фольклорно-академічного напрямку 

можуть слугувати твори з репертуару інструментального тріо «Гармонія». 

Перекладення та аранжування учасників цього складу з методичними 

рекомендаціями О. Максимової до їх виконань увійшли до збірки творів, яку 
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видано у Дрогобичі 2011 року [353]. Її зміст становлять: Концерт d-moll (ІІІ 

та IV ч.) А. Вівальді – Й. С. Баха, «Андалузький романс» П. Сарасате, 

«Балада» Є. Доги, Варіації на тему російської народної пісні «Полянка» 

Є. Дербенка, І ч. «Українська мозаїка» з сюїти «Мальовнича Україна» 

В. Самофалова у перекладеннях І. Турканика, Оксани й Сергія Максимових 

та аранжування композицій з репертуару відомого петербурзького народно-

інструментального колективу «Терем-квартет»: «Нікуліана» й «Різдвяне 

попурі» (додаток В. 3.). У тріо «Гармонія» чітко простежується тенденція 

популяризації національної та світової класики у синтезі академічної та 

народно-інструментальної стілістики. Тому звернення до осмислення 

прогресивного та новаторського репертуару у формі соціокомунікації 

колективу стало логічним та закономірним явищем.  

«Різдвяне попурі» є спільним аранжуванням усіх учасників колективу 

[362, с. 78–87]. У нотному тексті максимально збережено фактурні пласти 

оригіналу, що в умовах відмінності виконавського складу видозмінили 

тембральність і функцію в архітектоніці цілого (додаток Д. 3.). За формою – 

це дві вільні варіації на тему пісні «У лісі, лісі темному» зі вступом і кодою. 

Жанрове визначення – попурі - пов‘язане з типологією фактурно-

стилістичних варіацій-алюзій, що відтворюють у фактурних, гармонічних та 

інтонаційних моделях риси загальновідомих шлягерів світового естрадно-

джазового мистецтва. Майстерність архітектоніки та драматургії цілого 

полягає у вияві інтонаційної спорідненості з наведеними алюзіями-цитатами 

основної теми у процесі фактурно-інтонаційних та ритмічних видозмін. 

Вступ (A-dur, Sostenuto, 3/4) орієнтує на імпровізаційний стиль джаз-

вальсу у виконанні солюючого баяна (як і в першоджерелі), його акордовий 

супровід, альт та скрипка утворюють групу bit. Цей розділ є повним 

функційним кадансом, відділеним від основного розділу цезурою з 

ферматою, з великою групою альтерованих та ускладнених акордів 

субдомінантової групи:  

S
5

3 – VI7 
↓3

 – K
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4 – D7→II
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Коротке двотактове введення (f, 4/4) – алюзія до вступу «Сіртакі» 

знаменитого грецького композитора М. Теодоракіса, зі зміною динамічної 

градації, жанру, фактурного типу, метру, смислово окреслює межі основного 

розділу і експонує тонічну опору A-dur, готуючи проведення основної теми. 

Вона експонується у партії альта і дублюється октавою вище у верхньому 

голосі баянної гармонізації. Скрипкова партія долучається до 

акомпанементу, привносячи комічний ефект чергуванням коротких і довгих 

подвійних нот, а у другому реченні (p, т. 12) – свінгування, до якого в другій 

фразі (f, т. 15) долучається баян, який привносить в акордову послідовність 

хроматичні ковзання. 

У першій варіації (т. 20) функцію соліста перебирає скрипка (у версії 

«Терем-квартету» – домра-альт). Тема викладається mf, staccato у свінговому 

стилі, в який ввела заключна фраза попередньої побудови. Баянний супровід 

імітує традиційні фортепіанні прийоми – типову формулу акомпанементу 

регтайму і характерні для свінгу варіантні повтори коротких арпеджованих 

хроматизованих поспівок. Альт у цьому комплексі виконує партію, 

призначену контрабасу.  

У другому реченні (т. 30) розвиток модулює до ситилістики бугі-вугі, 

утворюючи дуетний ряд з басовою лінією баяна, у решти голосів - 

синкоповані ізоритмічні акорди, близькі до вокально-ансамблевої версії пісні 

Дж. Гершвіна «I got rythm». Натомість у первісній версії домри дуетно 

наслідували банджо. 

Друга варіація (затакт до т. 44) апелює до широковідомої композиції 

«Тіко-тіко» Ж. Абреу у мажорній версії, у якій, однак, прочитуються опорні 

звуки дитячої новорічної пісні – основної теми. Провідна роль належить 

баяну, скрипці доручено протилежно спрямовану контрапунктичну лінію, 

баянні баси та альт (подвійними нотами) утворюють ритмічно-поліфонічний 

акомпанемент. Активний фактурний розвиток приводить до обширної коди (f, 

т. 59) з максимальним залученням усього виразового потенціалу ансамблевого 

складу. Цей розділ - хрестоматій виклад бугі-вугі з еталонними інтонаційними 



 

 

155 

 

формулами басових ліній та гармонізацією мелодичних зворотів, що підводять 

до акордового tutti та тріольних репетицій кадансової послідовності з glissando 

скрипки: 

T
3

5 – D2→S6 – II
5
6 - D7 →T7 

З наведеного очевидно, що стилізація стосується не лише відтворення 

типових ознак естрадно-джазової стилістики, а й трактування ансамблю та 

драматургії композиції. Функції фактури та інструментовки передбачають 

функційний поділ партій на bit та off bit. Експонуванню тематизму передує 

вступ, початкове проведення теми є максимально рельєфним, кожне з 

проведень демонструє домінуючу функцію іншого тембру (кожен з учасників 

є повноправним солістом-імпровізатором), розвиток веде до кульмінації tutti 

зі спільним акордовим кадансом. Переосмислення композицій, що цитуються 

у творі, в новому тембральному озвученні та у дещо іронічному ключі 

підтверджує приналежність композиції до стилістики Classical crossover в 

контексті домінуючої постмодерної традиції. 

Творчість для академічних народно-інструментальних колективів 

(серед яких професійні та навчальні) з баянами-акордеонами у складі, як 

правило, включає перекладення та аранжування світової та національної 

музики різних стилів та епох, зразки сучасного музичного мистецтва, 

фольклорні обробки, фантазії, варіації та експериментальні композиції. Тому 

у творчості для такого типу колективного музикування на основі 

фольклорного матеріалу достатньо послідовним є використання форм 

академічного музичного мистецтва з рисами фольклоризму, 

неофольклоризму та нової фольклорної хвилі, що відображається на рівні 

образності, трактування жанрової моделі, співвіднесення ансамблевих партій 

та принципів музикування, ритомгармонічних, ладових особливостей та 

принципів розвитку, наслідуючи традиції автентичних ансамблево-

інструментальних форм. 

Поряд з аранжуваннями та перекладеннями, авторами яких 

виступають, як правило, обдаровані учасники чи керівники колективів, 
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репертуар таких ансамблів поповнюється оригінальними композиціями. Їх 

слід вважати особливо цінними напрацюваннями, взірцями самореалізації 

фахівців з небуденним виконавським досвідом, а також, з можливістю 

концертної апробації та внесення в текст виконавських редакцій. В цьому 

напрямку показовими є твори Р. Стахніва «Коло.Мийка» та Фантазія на тему 

української народної пісні «За нашов стодолов» для мішаного ансамблю 

народних інструментів у складі: сопілка, баян, бандура, контрабас. Вони 

виводять на рівень полістильового синтезу академічного народно-

інструментального мистецтва, традицій фольклорного музикування з 

ознаками джазових прийомів розвитку, побудови форми та окремих знакових 

засобів виразовості.  

Композицію Р. Стахніва «Коло.Мийка» (додаток Д. 4.) трактує 

квартет виконавців як ансамбль солістів, у якому провідні мелодичні партії 

доручаються почергово сопілці та баяну (виконавець на сопілці – автор, 

акордеоніст за фахом). У принципах інструментування автор наслідує 

етнофонічний образ гуцульських троїстих музик (сопілка, бас, цимбали, 

духові) та моделює його засобами звуконаслідування діксиленду (контрабас, 

кларнет, банджо, ударні, клавіші). Крім того, композитор вдається до 

змінності функцій інструментів, усупереч позірним аналогіям до 

відповідного звукоідеалу. Композиція має тричастинну форму зі вступом і 

зв‘язками: 

Вступ – А – В – С – зв‘язка – А1 – зв‘язка - В 

a-а1-а2 b :|| с-d-d1-e a3-a4-a5 b :|| 

Вступ побудовано на переінтонуванні коломийкового мотиву 

солюючим баяном, дубльованим контрабасом, із синкопованими акордами-

акцентами сопілки та бандури в цезурах. Перший розділ (А) побудовано у 

варіаційній формі. Основна тема (коломийка у стилі «бугі-вугі») 

викладається у прозорій бандурній звучності на тлі остинато сопілки 

(тонічний органний пункт). У першій варіації фактурно розвинене сопілкове 

соло, контрабас pizzicato та бандура імітують гуцульські цимбали у їх ритмо-
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гармонічній функції. Партія баяна трактується як звуконаслідування басолі і 

ударних. Другу варіацію готує зв‘язка, протягом якої солюючий баян 

виходить на передній план. Джазово-імпровізаційний каданс підводить до 

появи нової теми (В), що засновується на переінтонуванні коломийкового 

мотиву кожним з учасників ансамблю почергово, при збереженні провідної 

мелодичної ролі баяна.  

Центральний розділ форми (С) – кантиленне ліричне інтермецо дуету 

сопілки і бандури зі скромною басовою підтримкою баяна та контрабаса. 

Його викладено у двочастинній репризній формі (с-d-d1-e) та сполучено з 

подальшим розділом зв‘язкою-переходом, в якій сопілка імітує пастуші 

награвання, бандура відтворює звуки природи і трудових процесів 

(пташиний щебет, клепання коси). 

Наступний розділ (А1, tutti) повертає до коломийкових награвань, у 

яких риси бугі-вугі виявлено більш яскраво: виділено знакову 

ритмоінтонацію та характерну басову лінію (контрабас, баян), бандура 

фактурно і штрихово наближена до звучання банджо. Вони доповнені 

нетрадиційним баянним шумовим прийомом звуковидобування (удари 

glissando по клавішам, що наслідують гру на деркачі чи маглівниці). У 

загальному tutti ансамблю почергово виділяються сопілка та баян як солюючі 

інструменти. Цей розділ продовжує ланцюг варіацій (a3-a5). Репризне 

проведення другого розділу (В) доповнює знаково-пізнаваний блюзів каданс, 

що завершується смугою паралельних септакордів у tutti всього ансамблю. 

Вагому частку репертуару для ансамблевого колективного музикування 

з баянами-акордеонами становлять композиції естрадного та фольклорно-

естрадного спрямування. Звертаючись до класифікації особливостей 

сучасного естрадного українського мистецтва загалом, В. Тормахова 

виокремлює риси сучасної української естрадної музики. До них відносяться 

наступні: «орієнтація на стандарти хіта, які проявляються у мелодиці, 

гармонії, структурі, інструментальному складі, аранжуванні та манері 

виконання; тяжіння до стильового синтезу; утворення нових стильових 



 

 

158 

 

напрямків на базі поєднання декількох старих; використання архаїчного 

вітчизняного фольклору як основи для створення естрадних композицій, а 

також звернення до автентичної вокальної манери виконання, застосування 

народних інструментів, їх тембрів, особливостей гри на них; звернення до 

фольклору народів світу, широке використання електронних інструментів та 

сучасних комп‘ютерних програм з обробки звуку, що приводить до 

різноманітних комбінацій акустичних та електронних тембрів, електронних 

обробок вокалу. Загалом, тенденції подальшого розвитку естрадної музики 

України полягають у посиленні національної специфіки разом з виходом на 

світовий музичний рівень» [264, с. 9]. 

«Український танець» К. Соколова – інструментальна ансамблева 

композиція для мішаного складу (гітара, акордеон, кларнет, контрабас) з 

яскраво вираженими фольклорними орієнтирами. Твір побудований за 

принципом рондоподібного чергування однакових за масштабом квадратних 

побудов, що характерно для ужиткової танцювальної музики з притаманними 

їй парними динамізованими повторами. В основі музичного розвитку – 

варіантність зі змінністю фактури, перегармонізацією, видозмінами функцій 

учасників виконавського складу згідно засад фольклорного колективного 

музикування. Тембральна модель естрадного ансамблю зумовила установку на 

традиції буковинського регіону, у яких широко використовується кларнет у 

якості провідного мелодичного голосу ансамблевих інструментальних складів.  

Вступом служить імпровізаційне соло кларнета з прозорим лаконічним 

акомпанементом решти інструментів ансамблю. В експозиційному викладі 

танцювальної теми козачкового типу (2/4, швидкий темп і характерний 

ритмічний рисунок) солюють дует кларнету та акордеона, що інтервально 

дублюють провідну мелодичну лінію, але при повторі на staccato цей дует 

стає комічним діалогом (при збереженні висхідного мелодичного варіанту). 

Наступна пара проведень також базується на співвіднесенні партій 

кларнета і акордеона, як акустично потужніших і кантиленно-збагачених у 

ансамблі. Акордеонне проведення є фактурною варіацією з оспівуваннями 
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опорних звуків, усі інші учасники ансамблю виконують гомофонний 

супровід (по метричних долях), при повторі – солює акордеон, натомість 

кларнет вливається у мелодико-ритмічний акомпанемент, зберігаючи при 

цьому домінуюче значення. 

Чергова пара варіацій слідує після точного проведення рефрену. Тут 

тема звучить на pp у акордеона у високому регістрі з терцовим коливанням 

гітарного акомпанементу, при повторі – навпаки – варіацію виконує гітара у 

низькому регістрі з остинатим тонічним органним пунктом у вигляді 

повторних звуків з форшлагами по метричних долях. Наступна варіація 

відтворює першу варіацію у кларнетовому тембрі (замість акордеона), а 

повтор трактований як дещо гумористичне джазове соло контрабаса у 

достеменно дотриманому фольклорному стильовому оточенні з 

акомпанементом решти інструментів. Чергове проведення рефрена готує 

коротка зв‘язка, трактована як перекличка контрабаса pizzicato та кларнета, 

після чого без змін проводиться перша варіація. Таким чином, форма 

композиції поєднує риси рондо, варіацій та тричастинності: 

R[А - А1] - В - В1 - А2 - А3 – R[А - А1] - А4 - А5 - зв‘язка – R[А - А1] - В - В1 

Композитор звертається й до інтонаційного словника музичних культур 

інших народів. Так, «Іспанський танець» – твір для ансамблю мішаного 

складу в дусі латиноамериканської розважально-побутової музики. В обробці 

негритянської народної мелодії (спірічуелс) «Табу», композитор вводить 

додаткові підголоски, збагачуючи мелодичний розвиток твору. П‘єса 

«Сутінки» кантиленного лірико-сентиментального характеру діалогічна за 

фактурою. 

 

3.1.3 Оркестрові композиції 

 

Як відомо, епоха європейського Відродження позначилася в Україні 

популяризацією передусім струнно-смичкових інструментів, які, крім участі у 

виконанні європейської табулатурної музики, почали використовуватися і у 
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народному музикуванні, заклавши основи сучасного традиційного 

інструментального ансамблю «троїстої музики». У результаті цього в Україні і 

зокрема на Львівщині сформувались два типи народно-оркестрових 

колективів: оркестри народних інструментів зі струнно-щипковими 

інструментами на основі домрово-балалайкового складу а пізніше оркестри 

українських народних інструментів із профілюючим струнно-смичковим 

квінтетом, як продовжувачі традиційних форм народно-інструментального 

музикування.  

У другій половині ХХ століття оркестри першого напрямку, породжені у 

свій час організованим аматорством, поширилися у навчальних музичних 

закладах різного рівню. Деякі з них за оригінальністю і професіоналізмом 

цілком заслужено претендують на статус професійних академічних 

колективів. Оркестри другого напрямку, що виросли з традиційних й 

аматорсько-самодіяльних форм народно-інструментального музикування, 

стали їх органічним продовженням у розширених складах. Формування 

специфічного колориту, тембральної моделі колективів обидвох гілок має 

дещо відмінну природу: з одного боку, це пов‘язано з добором та динамічним 

балансом використовуваного інструментарію, з іншого, – з репертуарною 

спрямованістю. 

У зв‘язку з цим іншими є і завдання, які постають перед творцями 

композицій для аматорсько-самодіяльних колективів. Основу їх репертуару 

складають твори, орієнтовані на широкого масового слухача та його духовно-

культурні запити. До того ж, виконавський потенціал аматорів спрямований не 

на формування фахових навичок для подальшої професійної діяльності, а для 

задоволення потреб саморозвитку та культурного дозвілля засобами 

колективного музикування. З цієї точки зору в їх репертуарі значно більшою є 

частка етно- та регіонально-характерних фольклорно-орієнтованих творів; 

ужиткових композицій (акомпанементів до хорових, танцювальних, вокально-

хореографічних постановок); взірців патріотичного та національного 

фольклорно-обрядового плану; розважальних композицій (популярно-
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академічних, фольклорних та естрадних жанрів у їх синтетичних поєднаннях, 

різноманітних пісенно-танцювальних та сольно-оркестрових концертних п‘єс); 

інонаціональних та поліетнічних композицій та стилізацій. 

Залучаючи фольклорний матеріал, адресований колективам, що 

складаються із фахових виконавців та аматорів з автентичним конструктивно-

вдосконаленим та академічним інструментарієм, автори перекладень (нерідко 

музиканти-практики без професійних композиторських навичок) орієнтуються 

на фольклорну й аматорську традиції музикування та слуховий досвід, на 

потенціал найбільш талановитих і виконавськи технічно озброєних солістів-

концертантів. Оригінальні композиції, які адаптуються до відповідних 

виконавських народно-інструментальних складів, звичайно розраховані на 

виконавців найвищого професіонального рівню. 

Так, П. Рачинський, створюючи перекладення для потреб Заслуженого 

вокально-хореографічного ансамблю України «Галичина», у процесі видозмін 

самого ансамблю та задля різноманітності концертних програм, здійснює 

версії перекладень від троїстих музик та усталеного на сьогодні складу 

оркестру (флейта/сопілка, кларнет, 4 скрипки, цимбали, ударні інструменти, 

контрабас, баян-акордеон) до їх найрізномінатніших модифікацій. Багато в 

чому на це впливає й функціональне призначення творів, оскільки, наприклад, 

«хореографічний репертуар ―Галичини‖ репрезентує субетноси Західної 

України; Гуцульщина представлена танцями ―Аркан‖, ―Танець Дзвінки‖, 

―Півтора‖, ―Сопілка з Верховини‖; Буковина – ―Волошка‖, ―Скакунець‖, 

Покуття – ―Голубка‖, ―Сербин‖; Закарпаття – ―Цифрований‖, є тут і 

Бойківщина, і Лемківщина. Дух Центральної України проноситься сценою 

запальними танцями ―Козачок‖ та ―Гопак‖, а ―Вітальний танець‖ (своєрідна 

увертюра) ніби демонструє панораму усіх цих областей України» [223].  

Як суто інструментальні композиції виконуються твори вихованців 

«Галичини»: В. Попадюка («Українські візерунки», «Полька»), Ю. Польового 

(«Намисто», «Бойківська весільна», «Лемківська»), так і віртуозні композиції 

всесвітньо відомих авторів: П. Ботошану, Г. Дініку, В. Монті, М. Різоля, 
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М. Скорика та ін. Композиція соліста-скрипаля та керівника оркестру 

«Галичини» Ю. Польового «Намисто» (додаток Д. 9.) для ансамблю 

народних інструментів (скрипки, контрабас, цимбали, баян, кларнет, сопілка, 

барабан) зі скрипкою соло на засадах інструментування трактована у 

традиціях буковинського тарафа, що знайшло відображення у 

імпровізаційному вступі (завдяки вираженому домінуванню солюючих 

функцій скрипки та кларнета).  

Основна тема твору (жартівлива пісня «Ой, мамусю, що то буде») 

експонується солістом. У подальшому, згідно традицій етно-

інструментального колективного музикування, вона розвивається варіаційно. 

У першій та другій фактурних варіаціях тема викладається скрипкою та 

кларнетом, у третій – їх дуетом-діалогом. Четверта варіація – оркестрова, тут 

тематизм фігуративно викладений навколо опорних нот по фразах у всього 

ансамблю tutti (з чергуванням f та p).  

Наступний розділ форми повертає до камерності викладення із 

залученням нових провідних тембрів – варіація теми звучить у діалозі скрипки 

та цимбалів, до яких долучається сопілка, в наступній – солюють цимбали, а 

скрипалю доручено опорні басові ноти. До двох фінальних варіацій підводить 

імпровізаційне цимбальне соло. Тема у соліста-скрипаля з поступовим 

прискоренням у коді доповнюється віртуозними репетиціями з акцентами 

оркестрового акомпанементу. Баяну тут відведено функцію динамічного 

підсилення, масивності гармонічного фону. 

Подібний принцип архітектоніки форми митець використовує у 

винятково репертуарній композиції «Галицька барвиста» (додаток Д. 10.) для 

оркестру народних інструментів з солюючим кларнетом. Вона відкривається 

сольною кантиленною імпровізацією кларнета на тлі вібруючих гармонічних 

педалей, партія якого у кадансах дублюється сопілкою в октаву та сексту. Твір 

складається з двої розділів – коломийкового (у двочастинній репризній формі: 

a-a1-b-a1) й двотемного танцювального з варіантним викладенням. Тема 

коломийки експонується кларнетом, баяни виконують функцію тембрального 
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наповнення гармонічних вертикалей, іноді дубльованого скрипками. Розділи 

композиції сполучає віртуозна кларнетова імпровізація.  

Нову танцювальну тему у кларнета та її варіацію змінює лірико-пісенна 

побудова у солюючої скрипки з подальшим фігуративним розвитком. 

Повернення танцювальної теми в оркестровому викладі змінює повернення до 

експозиційного викладу основної теми, її мотивний розвиток, її фігуративні 

варіації у кларнета та скрипки та дві нові варіації на пісенну тему. Дві фінальні 

побудови містять проведення основної теми tutti оркестру у транспозиції.  

 

3.2 Внесок митців Львівщини у забезпечення дидактичних  

ансамблево-оркестрових репертуарних потреб 

 

Оскільки професійних академічних оркестрів народних інструментів у 

області немає, основною сферою адресації відповідної творчості стали 

навчальні колективи: оркестри ЛНМА (ЛДК) імені М. Лисенка, ЛДМУ імені 

С. Людкевича, Львівського культосвітнього училища (училища культури і 

мистецтв), ДДМУ імені В. Барвінського, музпедфакультету ДДПУ імені 

І. Франка та ін. Для таких колективів створена оригінальна музика 

І. Вимером, Г. Казаковим, Е. Мантулєвим, Я. Олексівим, А. Онуфрієнком та 

ін., здійснено аранжування та перекладення Л. Боднар, Н. Гатайло, 

А. Далеким, А. Душним, Р. Кабалом, Н. Кміть, О. Личенком, С. Максимовим, 

П. Рачинським, Р. Стахнівим, Ю. Чумаком та ін. 

Виконавські аспекти композиторських взірців, скомпонованих для 

народних інструментів, виводить феномен за рамки традиційного образного 

стилеутворення, жанру, виражальних можливостей, стимулюючи та 

збагачуючи загальний контент. Водночас включення до репертуару таких 

колективів музичної класики має на меті виховання естетики смаку та 

розвитку художнього мислення, як виконавців, так і композиторів [31]. 

Звідси – особливості репертуарного складу, котрий формується на підставі: 
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– численних перекладень, аранжувань та обробок української та 

зарубіжної музики, створеної для найрізноманітніших академічних 

інструментальних оркестрових та камерних складів, а також взірців 

фортепіанної, вокальної, хорової літератури; 

–  оригінальних композицій, що виникли з потреб дидактичної практики, 

які враховують актуальні вимоги педагогічного процесу; 

– ужиткових композицій (акомпанементів до виступів хорових, 

танцювальних, вокально-хореографічних колективів); 

– патріотичного та національного фольклорно-обрядового репертуару; 

– розважальних композицій (популярно-академічних, фольклорних та 

естрадних жанрів у їх синтетичних поєднаннях, різноманітних пісенно-

танцювальних та сольно-оркестрових концертних п‘єс); 

– творів професійних композиторів, написаних за замовленням 

виконавських колективів, спрямованих на моделювання жанрових ознак, 

відтворення фольклорних форм музикування із застосуванням сучасних 

композиторських технік, новітнього гармонічного та ладового мислення 

тощо. 

Основу репертуару з радянських часів становлять перекладні композиції 

різностильової та різнонаціональної музики, що є невід‘ємним підгрунтям 

формування високопрофесійного виконавця та майбутнього керівника 

колективу, а також твори з фольклорною орієнтацією, похідні від традицій 

народно-ансамблевого музикування, акомпанементи до вокальних, хорових, 

хореографічних композицій, а також авторські перекладення (прикладом 

чого служать авторські оркестрові перекладення баянних творів «Токата», 

«Соната-балада», «Lets run in jazz», «В настрої джазу» (додаток Д. 25.) 

Я. Олексівим [350]; ансамблеві перекладення оригінальних акордеонних 

творів «Веселий поні», «Регтайм» (додаток Д. 30; 31.) В. Салія). 

Значно менш численними є оригінальні оркестрові композиції, 

авторами яких є творчо-обдаровані керівники або учасники колективів. До 

таких зразків належать «Варіації», «Романтичний ескіз», «Сюїта» 
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А. Онуфрієнка, а також його «Фантазія» (додаток Д. 26.) в інструментуванні 

Ю. Балуха, оригінальна композиція «Скерцо-фантазія» Н. Плаксюка. Ще 

рідшими є твори фахових композиторів-педагогів відповідних навчальних 

закладів, серед яких «Ноктюрн», «Ода дружбі», сюїта «Лис Микита», 

«Гумореска» І. Вимера; «Інтермецо», «Українська фантазія» (додаток Д. 7.), 

лірична фантазія «Яворина», романси «Дві флейти» на сл. А. Канич (додаток 

Д. 24.), «Пісня» на сл. Д. Павличка Я. Олексіва. Окремий пласт становлять 

твори для оркестру із соло академічних та народних інструментів 

(Концерт-рапсодія для домри з оркестром народних інструментів 

В. Задерацького, «Гуцульська рапсодія» для сопілки і оркестру І. Вимера, 

Варіації на тему української народної пісні «Ой, при лужку» для оркестру і 

баяна соло В. Чумака (додаток Д. 37.) та оригінальні та перекладні 

композиції для баяна чи акордеона з фортепіано, симфонічним та 

камерним оркестрами (Концерт для баяна з фортепіано А. Батршина, 

перекладення К. Соколова для акордеона з оркестром «Віртуози Львова», «Я 

хочу жити» Р. Стахніва). 

Так, для забезпечення репертуарних потреб навчальних колективів 

відділу, а відтак і кафедри народних інструментів Львівської державної 

консерваторії сподвижником-організатором низки навчальних колективів 

цього структурного підрозділу навчального закладу Г. Казаковим - створно 

низку інструментальних перекладень для цимбалів, домри та різних 

ансамблевих складів, а також ряд інструментовок для оркестру народних 

інструментів, серед яких: «Українська сюїта» З. Дашака, «Козачок» 

Л. Ревуцького, «Серенада» ор. 37 № 3 М. Лисенка.  

У творах, позиціонованих авторами як обробки академічного репертуару 

допускається значно більша свобода щодо цілісності авторського 

першоджерела з урахуванням можливостей якомога повнішого розкриття 

виразового потенціалу конкретного виконавського складу. Так, наприклад в 

обробці для тріо баяністів широковідомої хорової композиції С. Людкевича 

«Гагілка», М. Оберюхтін збільшив кількість експозиційних проведень 
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основної тем, із застосуванням імітаційних прийомів та ускладненням 

модуляційного плану, додав варіаційний розвиток першої теми, а у 

репризному розділі (твір галицького митця має тричастинну репризну форму) 

збагатив фактуру віртуозними пасажами [341]. «В цьому викладі твір має 

фактично двох авторів – С. Людкевича та М. Оберюхтіна», – відзначає 

Л. Боднар, яка взяла саме цю баянну обробку композиції за основу 

оркестрування для консерваторського колективу (додаток Д. 11.) [339, с. 19]. 

Керівник оркестру, акцентує увагу на відтворенні у власному варіанті 

народно-оркестрової версії специфічно-баянних прийомів виконання шляхом 

дублювання оркестрових голосів, використання нових тембрів, введення групи 

ударних інструментів [339, с. 16–20]. 

Винятковою за різноспрямованістю, чисельністю, обсягом і фаховим 

рівнем є діяльність педагога, науковця, композитора і диригента 

А. Онуфрієнка
44

. Для оркестру народних інсрументів митець здійснив значну 

кількість різностильових аранжувань і перекладень – «Серенада» 

Л. Бетховена, «Слов‘янський танець» А. Дворжака, «Елегійна мелодія» 

Е. Ґріґа, І ч. Симфонії № 10 Д. Шостаковича, «Вальс» І. Стравінського, 

«Українська симфонія» М. Калачевського, Симфонія М. Вербицького, 

«Український танець» А. Штогаренка, «Давно те минуло» А. Кос-

Анатольського. «Тут митець повнооб‘ємно демонструє свою гнучкість в 

переосмисленні методичних надбань академічних інструментальних культур, 

досвідченість в їхній адаптації до специфіки міхового інструменту (ансамблю, 

оркестрового складу). Залучаючи музичні зразки різних епох, стилів, 

національних шкіл, Онуфрієнко програмує їх на різний рівень виконавсько-

технічної складності, прагнучи охопити всі ланки навчання і концертної 

практики … Збагачуючи світогляд музиканта, перекладення Онуфрієнка 

сприяють виробленню культури звуку, оволодінню манерою виконання 

відповідної епохи, додають виразності у палітру міховедення та 

звукодобування», відзначає дослідник його творчості А. Душний [85, с. 19]. 
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Поряд з численними обробками, інструментуваннями, перекладеннями у 

доробку Онуфрієнка чимало оригінальних творів, репертуарних композицій 

дидактичного спрямування для баяна-соло, ансамблю баяністів («На 

полонині», «Співанки», «Маленька поема», «Порив»), оркестру народних 

інструментів («Варіації», Сюїти № 2, 3, «Романтичний ескіз», «Хороводи», 

«Увертюра», «Гуцульська імпровізація», «Симфонієтта» та ін.). Для народно-

оркестрових колективів, митцем створено «Поему» (для складу, де солюючі 

функції почергово виконують концертні гармоніки та домри, доповнені 

квінтетом балалайок, цимбалами, бандурою та групою ударних), «Фантазію» 

та ряд інших композицій. 

На окрему увагу заслуговує перелік перекладень і оркеструвань 

А. Онуфрієнка, який регулярно числився в афішах як диригент оркестру з 

1964 року, здійснюючи планомірну роботу з формування різностильових 

концертних програм. «Залучаючи музичні зразки різних епох, стилів, 

національних шкіл, Онуфрієнко програмує їх на різний рівень виконавсько-

технічної складності, прагнучи охопити всі ланки навчання і концертної 

практики» [85, с. 19]. Це «Партита c-moll» Й. С. Баха, Увертюра до опери 

«Заграва» А. Кос-Анатольського, «Українська симфонія» М. Клачевського, 

«Думка» С. Прокоф‘єва, «Танець піратів» А. Хачатуряна, «Вальс» 

М. Скорика, «Ягілочка» Ф. Колесси; «Коломийка» Р. Симовича, «Прелюдія 

№ 6» Д. Шостаковича, «Концерт № 1» для баяна з оркестром народних 

інструментів М. Чайкіна та ін. 

Численно представлені у програмах кількох десятиліть оригінальні 

композиції А. Онуфрієнка
45

 для оркестру народних інструментів («Варіації», 

«Поема», «Фантазія», «Сюїти № 2, 3», «Романтичний ескіз», «Хороводи», 

«Увертюра», «Гуцульська імпровізація», «Симфонієтта» та ін.). 

«Відповідаючи професійним вимогам академічного мистецтва, музичні 

композиції А. Онуфрієнка слугують яскраво-самобутнім прикладом 

органічного розширення репертуарної скарбниці для колективів і виконавців 

на народних інструментах. Виваженість, раціональність, дидактичність, 
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конкурентноздатність – далеко не вичерпний перелік якостей, якими 

користувався митець при написанні, редагуванні, перекладенні, оркеструванні, 

селекціонуванні», – зазначає А. Душний [91, с. 45]. 

Виконавський склад оркестру фахового навчального закладу 

обумовлений наявністю студентів окремих спеціальностей та їх виконавським 

потенціалом, рівнем технічної, інтелектуальної і художньої зрілості. Тому, 

практично кожен з оригінальних оркестрових творів А. Онуфрієнка різниться 

специфікою комплектації партій та їх функціями в архітектоніці цілого. Так, 

«Поема» А. Онуфрієнка належить до оригінальної композиторської творчості 

1970-х років (додаток Д. 6.). Композиція написана для складу, де солюючі 

функції почергово виконують концертні гармоніки та домри, доповнені 

квінтетом балалайок, цимбалами, бандурою та групою ударних (литаври і 

трикутник). Згідно спостережень А. Душного: «це композиція, у якій 

поєднуються риси неоромантизму та неокласицизму, а також знаходять 

відображення специфічні ознаки композиторського стилю, властиві 

В. Косенку, С. Рахманінову, П. Чайковському, С. Прокоф‘єву» [356, с. 57]. 

Загальна композиція твору поєднує тричастинність, концентричність та ознаки 

сонатного мислення. 

Склад оркестру «Фантазії» є універсальним, що допускає його 

комплектацію у практиці як самодіяльних, так і професійних оркестрів 

народних інструментів (додаток Д. 26.). Він охоплює три основні групи 

інструментів: духові, струнні, ударні. Група духових інструментів 

представлена сопілками (І, ІІ) і кларнетами (І, ІІ). Струнні інструменти 

поділяються за способом звукодобування на: фрикційні – скрипки (І, ІІ), альти, 

віолончелі, контрабаси; щипкові – бандури (І, ІІ); струнно-ударні – цимбали. 

Група ударних інструментів подана у трьох різновидах: литаври, трикутник, 

бубон, епізодично тарілка. У творі поєднуються два контрастні тематичні 

утворення з опорою на пісенність і танцювальність, типові для народної 

практики. Баянна партія покликана створювати певний фон забарвлення із 

притаманно string-фонацією. Аналогом такого поєднання в професійній 
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музиці є lasssan-friska в Рапсодіях Ф. Ліста, «Думка-шумка» М. Лисенка, 

думка-коломийка у доробку композиторів - представників галицького 

бідермаєра.  

До створення оригінального виконавського народно-оркестрого 

репертуару долучалися Ф. Колесса, С. Людкевич, Н. Плаксюк, Р. Сімович, а 

також знавець та ентузіаст народно-інструментального виконавства І. Вимер. 

Зокрема його «Гуцульська рапсодія» для сопілки і оркестру народних 

інструментів нерідко звучить у концертних програмах навчальних та 

аматорських народно-інструментальних колективів. «Гумореска», «Подільська 

весільна» – твори, які стало входять до репертуару оркестру народних 

інструментів фахових мистецьких інституцій Львівщини.  

Композиція «Українська фантазія» Я. Олексіва створена для 

репертуарних потреб навчального оркестру баяністів-акордеоністів із його 

еволюційною реорганізацією для оркестру українських народних інструментів 

ЛНМА ім. М. Лисенка у жанрі неофольклорної стилістики (додаток Д. 7.). Тут 

за умови провідної мелодичної функції та розвиненості партії гармонік 

застосовуються й інші інструменти (хоч і значно скромніше за техніко-

виражальним потенціалом, що було зумовлено реаліями педагогічного 

процесу та наявністю виконавських сил). Оркестрові композиції пізнішого 

періоду («Лірична фантазія», «Яворина») постали з потреб забезпечення 

виконавського реперуару оркестру українських народних інструментів 

академії «SoloWay», очолюваний музикантом-композитором. 

Щодо колективів музпедфакультету Дрогобицького педуніверситету 

(оркестр «Ліра», ансамблі «Гармоніка» і «Прикарпатські музики»), котрі були 

засновані і очолювані Е. Мантулєвим, ключове місце в них належить баянам. 

Концертні програми відрізняє широка стильова палітра: зразки класичної 

музики, оригінальні композиції та перекладення Е. Мантулєва, фольклорні та 

естрадні твори. Так, у репертуарі ОНІ «Ліра» в програмі 1966 року 

представлено «Жайворонок» М. Глінки, «Танець феї Драже» з балету 

«Лускунчик» П. Чайковського, «Остання весна» Е. Гріга, «Угорський танець» 



 

 

170 

 

№ 5 Й. Брамса, «Хороводи» А. Онуфрієнка, «Севдана» Г. Златова та інші 

твори [64, с. 502].  

Характерною рисою Е. Мантулєва як керівника оркестру «Ліра» був 

виважений підхід до вибору репертуару та професійне аранжування. В 

оркестровках Ернест Іванович ключову увагу приділяв баяну, якому надавав, 

крім акомпануючої функції, роль мелодичного голосу, варіаційного 

обігрування, що утворює своєрідний діалог з іншими інструментами. Будучи 

практикуючим педагогом та учасником цілої низки ансамблів за участі баяна, 

Е. Мантулєв глибоко орієнтувався у особливостях репертуарних запитів. 

Зокрема здійснив інструментовку солоспіву «Коли розлучаються двоє», 

обробки пісні «Якби мені не тиночки», створив оригінальні оркестрові 

композиції «Карпатський етюд» з сопілковим соло, романс «Чарівна весна» на 

слова І. Юринця [355]. Оркестр народних інструментів Львівського 

державного училища культури і мистецтв має в своєму репертуарі композиції 

Е. Мантулєва «Карпатський мотив», «Карпатський етюд». Відтак, 

видавництвами «Музика» та «Музична Україна» опубліковано понад 40 творів 

оригінальних композицій, обробок, перекладень для баяна, ансамблів, 

оркестру народних інструментів здійснених Е. Мантулєвим. 

Репертуар оркестру «Ліра» відрізняється поєднанням ознак народно-

інструментального мистецтва та естрадної музики. М. Фрайт зазначав: 

«Оркестр народних інструментів – навчальна творча лабораторія, де вони 

здобувають навик оркестрового музикування, володіння різним народними 

інструментами, знайомляться з основами інструментовки, відповідним 

репертуаром, особливостями шкільного оркестру народних інструментів, що 

так необхідно майбутньому вчителеві музики» [271]. 

Вагомий внесок у формування навчального окрестрового репертуару 

здійснили В.Чумак та С. Максимов. Зокрема композиція, що існує в різних 

виконавських версіях - Варіації на тему лемківської народної пісні «Кедь ми 

прийшла карта» В. Чумака (додаток Д. 5.), опрацьована С. Максимовим для 

дуету баяністів у супроводі оркестру українських народних інструментів. Твір 
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перекладений для особливого складу, що поєднує, частково, складові 

симфонічного оркестру (група дерев‘яних духових: флейта, гобой, кларнет, 

фагот і струнно-смичковий склад: перші та другі скрипки, альти віолончелі та 

контрабаси) і також складові оркестру народних інструментів (перші та другі 

баяни, що беруть на себе функції мідної групи, та група з бандур, цимбал та 

баянів-соло, що утворює окремий самостійний фактурний прошарок, і за 

функцією виступає як своєрідне concеrtino). Оркестровий склад доповнюють 

ударні інструменти (малий та великий барабани, дзвіночки, трикутник і 

тамбурин), які у даній композиції, поряд з ритмічною функцією, набувають 

значення важливого тембрового чинника та сприяють неофольклорним 

наслідуванням троїстих музик. На думку А. Душного, «баяни у цьому складі 

беруть на себе роль мідної духової групи, а ударні сприяють створенню 

тембрального образу троїстих музик» [95, с. 62]. 

Отже, у репертуарі для баянно-акордеонних ансамблів композиторів-

баяністів Львівщини представлені найрізноманітніші за жанрами твори – від 

перекладень популярних мелодій до неординарних оригінальних композицій. 

Останні відрізняються прагненням авторів здійснення у народно-ансамблевій 

сфері різноманітних творчих експериментів, які стосуються різнопланового 

трактування функцій окремих партій (сонорний бурдон, імпресіоністичне тло, 

мелодичне остинато, ізотритмія), тембрального багатства (оркестральність, 

звуконаслідування народних інструментів та інструментальних ансамблів), 

принципів формотворення та музичного розвитку, нетипового прочитання 

стилістики (нова фольклорна хвиля, імпресіонізм, джаз тощо). 

 

3.3 Науково-методичний доробок фахівців регіону 

 

Від початку запровадження і функціонування в регіоні ансамблевих і 

оркестрових колективів з баянами-акордеонами у складі спостерігається 

тенденція до методичного і наукового осмислення їх практичного досвіду. 

Природньо, що істотна частка науково-методичних здобутків зосереджена у 
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осередках фахової музичної освіти регіону. Саме у них найвищою мірою 

сконцентрована ініціатива створення виконавських колективів, проблематика 

функціонування, зв‘язку з навчально-виховним процесом, спрямування 

репертуарного забезпечення яких осмислюється їх керівниками, які 

виступають творцями дидактичної літератури, приділяючи увагу різним 

аспектам баянно-ансамблевого виконавства, творчості, педагогіки, методики. 

Так, крім творчого доробку, Е. Мантулєв здійснив вагомий внесок у 

науково-методичну літературу. Методико-педагогічна проблематика, 

створення оркеструвань для навчальних колективів, особливості організації 

шкільних оркестрів у загальноосвітніх школах, проблеми виконавської 

артикуляції, огляд новітньої методичної літератури для баяна – ось далеко 

неповний перелік тем виступів митця на науково-практичних 

республіканських конференціях. Зокрема він є автором методичних 

посібників «Роль інструментального ансамблю та оркестру в естетичному 

вихованні учнів загальноосвітньої школи» (Львів, 1984), «Грає шкільний 

оркестр дитячих музичних інструментів» (Київ, 1999), ряду навчальних 

програм з методики викладання гри на баяні для магістрів, 

концертмейстерського класу та ансамблю народних інструментів [247]. 

Чималим є вклад Е. Мантулєва в музичну публіцистику. Так, стаття 

«Прикарпатський дует баяністів Віктор Чумак та Сергій Максимов» [168] 

присвячена виходу в світ диску з цією назвою та коментарів головних 

здобутків діяльності виконавського колективу (додаток А [25]).  

Педагог та диригент А. Онуфрієнко у співавторстві з провідними 

фахівцями консерваторії для забезпечення потреб навчального процесу взяв 

участь в укладенні посібників «Хрестоматія з диригування оркестром 

народних інструментів» [367; 368] та «Читання партитур для оркестру 

народних інструментів» [369], що успішно пройшли дидактичну апробацію і 

активно слугують завданням підготовки молодих спеціалістів. 

Тривалий час музикант очолював Львівське відділення музичного 

товариства України, був членом президії його республіканського відділення, 
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входив до складу редколегії всеукраїнського журналу «Музика». Його 

активну позицію у питаннях розвитку народно-інструментального 

виконавства засвідчують численні публікації у періодиці, що охоплюють 

широке коло проблем. Серед них, наприклад, відгук на гастрольні виступи 

баяністів-виконавців з Вірменії та Білорусі, зокрема дуету Тамари Мурзіної і 

Алли Гаценко [204], проблемна стаття про оркестр гуцульських народних 

інструментів під орудою випускника консерваторії, директора музичної 

школи Дмитра Біланюка [207] та багато інших, що свідчать про широту 

мистецьких, творчих, практично-виконавських та педагогічних зацікавлень, 

досвід та ерудицію, прагнення залучити до вирішення наболілих проблем 

широке коло спеціалістів, донести фахово осмислену інформацію про 

досягнення окремих представників народно-інструментальної культури та 

виконавських колективів до широкого кола зацікавлених осіб. 

Об‘ємною роботою в систематиці статистичних, хронологічних даних, 

творчих напрацювань та виконавських досягнень став довідник «Львівська 

школа баянно-акордеонного мистецтва» (Дрогобч, 2010) [102], підготовлений 

у співавторстві А. Душного та Б. Пица. В ньому певним чином здобули 

підсумку напрацювання, здійснені в перебігу реалізації науково-мистецького 

проекту, заснованого на межі 2004–2005 років, у рамках якого у наступні 

роки було організовано і проведено низку конкурсів, науково-практичних 

конференцій, наукових, навчальних та публіцистичних видань, до яких 

залучалося щораз ширше коло виконавців, педагогів, дослідників музичного 

мистецтва з України та зарубіжжя [103].  

Творчі портрети композиторів та колективів, спогади їх колег – 

визначних музикантів та учнів, що створюють потужну емпіричну базу для 

подальшого наукового осмислення їх творчого доробку, представлені 

збірками матеріалів науково-практичних конференцій «Академічне народно-

інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини» (Львів, 2005) [2], 

«Львівська баянна школа та її видатні представники (70-річчю від дня 

народження А. Онуфрієнка присвячується)» (Старий Самбір, 2005) [156] та 
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«Михайлу Оберюхтіну присвячується» (Львів, 2006) [157], «Творчість 

композиторів України для народних інструментів» (Львів, 2006; Дрогобич, 

2016), «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть» 

(Дрогобич, 2007, 2009–2014) [191–196], «Музична освіта України: проблеми 

теорії, методики, практики» (Дрогобич, 2008–2014) [188]. 

Потужне підґрунтя для дослідження складають статті, присвячені 

аналізу діяльності окремих митців регіону – організаторів, керівників, 

учасників колективів, а також конкурсних та мистецьких проектів, педагогів, 

науковців, творців виконавського і дидактичного репертуару Л. Боднар [14; 

15], А. Душного [85; 89; 93; 102; 103; 105; 86; 194, c. 127–129, 131–134], 

Ю. Ісевича [119; 120], С. Карася [2, с. 119–126; 157, с. 92–99; 195, с. 64–68], 

Р. Кундиса [141], І. Куртого [146], Д. Кужеєва [139; 156, с. 67–75; 157, с. 5–

10], Е. Мантулєва [168; 191, с. 148–149], Я. Олексіва [194, c. 77–81], 

А. Олексюка [202], Б. Пица [157, c. 16–19, 20–32; 220; 231], Л. Посікіри [226], 

М. Римаренка [157, с. 11–15], В. Салія [195, с. 30–33], О. Сергієнко [241; 194, 

с. 82–89], Н. Сторонської [256; 257; 258], І. Фрайта [268], Ю. Чумака [194, 

c. 34–40; 276; 277] та ін. Вони цінні тим, що їх авторами постають педагоги 

та виконавці-практики, організатори та керівники колективів, очільники 

адміністративних підрозділів навчальних закладів, які достеменно обізнані зі 

специфікою функціонування ансамблевої діяльності та виконавськими 

потребами і запитами аудиторії. Доробком, який певною мірою розкриває 

напрацювання дослідницького феномену, можна вважати книги Л. Дражниці 

«Оригінальний репертуар оркестрів народних інструментів УРСР (1930–1970 

рр.)» (Львів, 1982) [76], «Юліан Корчинський: життя і творчість. Нариси, 

спогади, дослідження» (Дрогобич, 2003) [310], О. Гериновича «Криниця 

життя: спогади, творчість, педагогіка» (Львів, 2006) [50], А. Душного 

«Анатолій Онуфрієнко: життя, присвячене музиці» (Дрогобич, 2010) [85] та 

«Прикарпатський дует баянісів: творчо-виконавський аспект» (Дрогобич, 

2007) [95], С. Пікунець «Співає і танцює ―Підбужанка‖» (Дрогобич, 2009) 
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[224], Я. Олексіва та С. Карася «Робота з оркестром українських народних 

інструментів» (Львів, 2008) [349]. 

Численні розвідки, присвячені окремим колективам: заслуженому 

Прикарпатському ансамблю пісні і танцю «Верховина» (М. Бурбан, Б. Пиц); 

«Прикарпатському дуету баяністів» (А. Душний, Е. Мантулєв, 

А. Онуфрієнко, Ю. Чумак), класичному тріо «Гармонія» (О. Скоробогатько); 

окремим персоналіям (А. Душний, Ю. Кіцила, Д. Кужелєв, Р. Кундис, 

Я. Музика, Б. Пиц, А. Сташевський, Н. Сторонська, В. Шафета), ансамблево-

оркестровій творчості (Н. Гатайло-Мазур, Р. Дидик, А. Душний, 

Ю. Дякунчак, Ю. Ісевич, А. Олексюк, Н. Сторонська, В. Шафета), 

виконавській діяльності (А. Душний, Б. Пиц, В. Шафета та ін.) та ін.  

Публіцистичні дописи низки авторів (А. Бойчук, В. Вісмонт, 

А. Душний, М. Каралюс, В. Касперевич, І. Кілик, П. Козицький, І. Колодій, 

М. Конвіцька, О. Ліщинський, С. Марциновський, М. Михаць, 

А. Онуфрієнко, Б. Пиц, О. Рибалко, Л. Світла, В. Собко, С. Соміш, 

А. Сташевський, М. Фрайт, М. Ярко та ін.) є важливими за своєю 

актуальністю, безпосередністю відображення мистецьких подій і явищ в 

регіоні та Льввщині зокрема. 

Так, дослідження діяльності і творчості учасників «Прикарпатського 

дуету баяністів» у складі В. Чумака та С. Максимова детально обґрунтовано 

у магістерській роботі Ю. Чумака [276]. До 25-річчя від дня заснування цього 

ансамблю А. Душним був написаний та презентований навчальний посібник 

[95], а до 30-річчя – узагальнююча публікація вищезазначених авторів [104]. 

Характеристику особистості музикантів та колектив у цілому подано в 

довіднику «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» [102, 23–24, 

40–41, 44–45], як одному із таких, що репрезентує українську академічну 

школу народно-інструментального мистецтва в світі, що засвідчують відгуки 

провідних фахівців означеного напрямку В. Бесфамільнова, В. Власова, 

В. Голубничого, М. Давидова, М. Імханіцкого, Е. Мантулєва, М. Оберюхтіна, 

А. Онуфрієнка, М. Різоля, А. Семешка та ін. 
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З початку нового тисячоліття в позитивний бік змінюється 

тенденційність публікацій щодо ансамблево-оркестрової баянно-акордеонної 

інструменталістики завдяки виданню низки репертуарних збірок з 

методичними та біографічними коментарями. Сферою методичних 

напрацювань є історичні огляди, аналітичні нариси, редагування та 

виконавські рекомендації до видань ансамблевих та оркестрових 

перекладень, аранжувань, обробок та оригінальних композицій митців 

Львівщини, репертуарних збірок визначних колективів регіону, коментарі до 

аудіозаписів.  

На думку автора дисертації, з репертуарного забезпечення особливо 

цінними є: «Верховина. Твори для дуета та тріо баяністів» [340], «Три п‘єси 

для скрипки та камерного оркестру українських народних інструментів» 

Е. Мантулєва [356], «Три сучасних танці дя дуету баяністів та ударних» 

[370], «Педагогічний репертуар для ансамблю баяністів (із репертуару 

―Прикарпатського дуету‖)» [371; 372], «Педагогічний репертуар для 

народних інструментів» [347], два випуски серії «Творчість композиторів 

Львівської баянної школи» [389; 390], «Педагогічний репертуар для 

народних інструментів (з репертуару інструментального тріо ―Гармонія‖)» 

[353], серія видань «Педагогічний реперутар для ансамблю (оркестру) 

народних інструментів» [342; 346; 351; 352; 374; 375; 392; 93], «Педагогічний 

репертуар для народних інструментів» Р. Стахніва [386; 388], «Сучасні твори 

у перекладі для оркестру народних інструментів» С. Карася та Я. Олексіва 

[349; 350], «Твори українських авторів для диригування оркестром народних 

інструментів» Л. Боднар [339], «Педагогічний репертуар для дуету 

інструменталістів» В. Салія та О. Бобечко [381] та ін.  

Зі здійсненого огляду очевидно, що яскраві мистецькі постаті у галузі 

баянного виконавства краю, включаючись у різноманітні сфери (науково-

педагогічну, концертну та організаційну) активно впливають на музично-

культурну традицію регіону через періодику та наукові видання, засновують, 

очолюють та беруть участь у народно-інструментальних ансамблях різних 
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складів, сфер функціонування і стильових орієнтирів, являються творцями їх 

різножанрового та різностильового репертуару, дидактичної та методично-

посібникової літератури, здійснюють вплив на формування громадської 

думки і слухацької культури, впливають на структурування і наповнення 

навчальних курсів спеціальних дисциплін, сприяють розвитку і 

популяризації українського народно-інструментального мистецтва на 

національному і міжнародному рівнях.  

 

Висновки до розділу 3. 

1. Виявлено, що створення навчального та концертного репертуару для 

колективного баянно-акордеонного музикування на Львівщини було 

пов‘язано з процесом формування виконавських традицій. До цього процесу 

систематично долучалися як композитори регіону, так і керівники 

колективів, котрі здійснювали інструментування, перекладення, аранжування 

для певного колективу із певним складом та технічно-виконавськими 

можливостями. Саме творчість композиторів Львівщини для колективів 

баянно-акордеонного складу становить пласт культурного наслідування як 

певного регіону, так і національного масштабу. Митцями компонується 

оригінальна музика (А. Батршин, Е. Мантулєв, І. Онисів, А. Онуфрієнко, 

К. Соколов, Р. Стахнів, В. Чумак, В. Шлюбик) для однорідних ансамблів 

баяністів-акордеоністів, здійснюються перекладення та обробки для малих 

форм музикування (А. Душний, О. Колосовська, С. Максимов, М. Оберюхтін, 

А. Онуфрієнко, М. Паньків, П. Рачинський, П. Чигис, В. Чумак, Ю. Чумак). 

З‘ясовано, що провідною лінією є створення репертуару для 

академічних, фольклорних, фольклорно-академічних, фольклорно-естрадних 

мішаних складів інструментів за участі баяна-акрдеона. Репертуарні традиції 

низки колективів Львівщини засновуються на етнічній складовій 

(бойківський, лемківський, гуцульський, буковинський, галицький, 

карпатський, прикарпатський колорит). Водночас усе більш популярними у 

виконавців стають оригінальні твори митців краю (В. Клепача, С. Кушнірука, 
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Ю. Польового, В. Попадюка, Д. Слободського, О. Тимків, М. Тимофіїва, 

В. Шафети та ін.). Поряд з тим, є колективи (за участі баянів-акордеонів), що 

представляють культуру іншої нації і орієнтовані на міську аматорську 

традицію. Такими прикладами є репертуар Львівського клезмерського 

ансамблю, тяжіння до виконання польського фольклору та композицій ретро-

традиції ансамблю «Шість злотих», орієнтованість на полікультурну 

традицію різних епох у діяльності фольк-бенду «Бурдон».  

Створення репертуару для фольклорно-академічних колективів 

обумовлюється виконавськими потребами професійних музикантів. 

Передусім це інструментальне тріо «Гармонія» (дві скрипки та баян), 

творчість якого спрямована на виключно класичний та сучасний репертуар із 

модерним підходом до інспірації репертуару (наприклад, «Різдвяне попурі»). 

Зазначено, що творчість для академічних народно-інструментальних 

колективів як правило включає перекладення та аранжування світової та 

національної музики різних стилів та епох, зразки сучасного музичного 

мистецтва, фольклорні обробки, фантазії, варіації та експериментальні 

композиції. Для таких колективів характерним є звернення до стильових 

особливостей фольклору та їх опрацювання в традиціях неофольклоризму, 

що відображається на рівні образності й трактування жанрової моделі, 

співвіднесення ансамблевих партій та принципів музикування, 

ритмогармонічних, ладової специфіки та принципів розвитку, що наслідують 

традиції автентичних ансамблево-інструментальних форм. 

Окремою складовою ансамблевого виконавства виступають твори 

естрадного та фольклорно-естрадного спрямування, що, сприяють входженні 

народно-інструментаьних колективів із баянно-акордеонним складом в 

побутовий соціум крізь призму культурних традицій (наприклад, 

«Український танець» К. Соколова). 

Оркестрові композиції (О. Личенка, Е. Мантулєва, Я. Олексіва, 

А. Онуфрієнка, Р. Стахніва, В. Чумака та ін.) покликані щодо практичного 

використання у навчальному процесі модифікаційних співвідношень до 
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репертуарних традицій зі струнно-щипковим інструментарієм (основи 

домрово-балалайкового складу) й оркестрів українських народних оркестрів 

із основою струнно-смичкового квінтету, як продовжувачів традиційних 

форм народно-інструментального музикування. Саме такі двохвидові 

колективи із баяни-акордеони у складі функціонують на Львівщині у 

навчальних інституціях, формуючи власну репертуарну платформу, 

популяризують виконавське мистецтво в регіоні та Україні крізь призму 

концертно-гастрольної діяльності. 

2. Встановлено, що ключові позиції у створенні оригінального 

ансамблево-оркестрового репертуару дидактичного базису належать 

І. Вимеру, Г. Казакову, Е. Мантулєву, Я. Олексіву, А. Онуфрієнку та ін., у 

сфері аранжування та перекладен - Л. Боднар, Н. Гатайло, А. Далекому, 

А. Душному, Р. Кабалу, Н. Кміть, О. Личенку, С. Максимову, 

П. Рачинському, Р. Стахніву, Ю. Чумаку та ін.  

Основу їх репертуару в радянський період складали перекладні 

композиції: з фольклорною орієнтацією, похідні від традицій народно-

ансамблевого музикування, акомпанементи до вокальних, хорових, 

хореографічних композицій, а також авторські перекладення. Менш 

численними є оригінальні оркестрові композиції (І. Вимер; Я. Олексів, 

А. Онуфрієнко, Н. Плаксюк); твори для оркестру з соло академічних та 

народних інструментів (І. Вимер, В. Задерацький, В. Чумак); оригінальні та 

перекладні композиції для баяна чи акордеона з фортепіано, симфонічним та 

камерним оркестрами (А. Батршин, К. Соколов, Р. Стахнів). 

3. Констатовано, що основна частина науково-методичних 

напрацювань здійснюється митцями фахових мистецьких осередків регіону. 

Адже саме у них ключову роль відіграє діяльність виконавських колективів, 

що поребує як популяризації, так і осмислення принципів їх функціонування, 

репертуарної політики, навчально-методичного забезпечення тощо. Окрема 

увага зосереджена на науковому контексті: створення довідникової бази 

(А. Душний та Б. Пиц), визначенння особливостей формування засад 
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колективного музикування (за участі баяна-акордеонна) на Львівщині та 

специфіки концертної практики.  

Відзначено, що базовими центрами у створенні навчально-методичного 

та дидактичного забезпечення виступають навчальні інституції Львова та 

Дрогобича, а також інші осередки культурно-мистецького життя Львова, 

Дрогобича, Трускавця, Стрия та ін., у яких функціонують розмаїті ансамблі 

та оркестри різного виконавського складу; автори посібникової 

(О. Геринович, А. Душний Л. Дражниця, І. Дяк, С. Карась, Я. Олексів, 

А. Онуфрієнко, Ю. Сивинський, С. Хащеватська) літератури; упорядкування 

та редагування навчально-репертуарного забезпечення (Л. Боднар, В. Гамар, 

А. Душний, О. Максимова, Е. Мантулєв, М. Оберюхтін, А. Онуфрієнко, 

Я. Олексів В. Шафета, Ю. Чумак та ін.); науково-фахові видання 

(А. Душного, Р. Кундиса, Е. Мантулєва, М. Оберюхтіна, Я. Олексіва, 

Б. Пица, Л. Посікіри, Н. Сторонської, І. Фрайта, Ю. Чумака, В. Шафети та 

ін.), статті публіцистичного змісту (А. Душного, І. Кілика, М. Михаця, 

А. Онуфрієнка, Б. Пица, Л. Світлої, В. Собка, М. Фрайта та ін.), важливі за 

своєю актуальністю, та такі, що певною мірою відображають напрацювання 

колективного музикування Львівщини за участі баяна-акордеона.  

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[279; 283; 287; 288; 290; 299; 301; 305; 353]. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертації створено теоретичне обґрунтування та запропоновано 

нове розв‘язання проблеми дослідження еволюційних процесів колективного 

баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних 

національних традицій України XX століть. Проведене дослідження й 

виконання поставлених завдань надали підстави зробити такі висновки. 

1. Встановлено закономірності історичного розвитку, що вплинули 

на специфіку формування баянно-акордеонного мистецтва в регіоні. 

Впровадження баяна-акордеона в ансамблеву практику Львівщини зумовлено 

специфікою історико-культурної ситуації, політичними колізіями та змінами 

можливостей самореалізації та соціальних запитів. Запропоновано періодизацію 

розвитку виконавських колективів за участю баянів-акордеонів: 1) 1920–1940-і 

роки – професійне становлення естрадного та джазового українського музичного 

мистецтва; 2) 1940–1960-ті роки – поширення баяну в народно-інструментальних 

колективах, фахових навчальних закладах різних рівнів, у інструментальних 

групах хорових колективів та ансамблів пісні і танцю в осередках художньої 

самодіяльності; естрадні колективи з акордеонами у складі набувають 

професійного статусу та поширюються у аматорських формах музикування та 

розважальних закладах; 3) 1970–1980-ті роки – створення репертуару  для 

навчальних та академічно-професійних колективів (й прирівняних до них 

самодіяльних – народних і зразкових) професійними композитори,  що актуалізує 

значимість функцій баянів; 4) 1990-ті роки – комерціалізація роботи народно-

інструментальних колективів, поліфункціональність їх діяльності та репертуару, 

розширення гастрольної географії, вихід на міжнародний рівень у конкурсному 

та фестивальному русі, численні записи програм на радіо і телебаченні, 

створення музичних, документальних фільмів за участі ансамблів регіону з 

баянами-акордеонами у складі; робота з фольклорним матеріалом набуває 

глибшої етнографічної достовірності, спостерігається прагнення цілісного 

відтворення давніх фольклорних взірців, залучення автентичного 

інструментарію; 5) 2000 роки – тенденції до синтезу автентичного, естрадного, 
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аматорського та академічного музикування, опанування фольклорних взірців і 

обрядових дійств інших народів, національна спеціалізація інофольклорних 

колективів (насамперед клезмерських та польських), актуалізація 

полікультурного синтезу концертних програм, театралізація та візуалізація 

інструментальної сфери, експериментування у галузі оригінальної 

композиторської творчості, залучення етнічно-специфічних, естрадних та ретро-

форм та літератури до навчальної оркестрово-ансамблевої практики, у 

естрадному мистецтві – виділення ретро-лінії в репертуарі, популяризація 

ансамблевого виконавства з баянами у складі через записи CD, аудіо альбомів, 

музичних фільмів та Інтернет-мережі, участь та організація на теренах регіону 

конкурсних та фестивальних акцій національного та міжнародного рівня.  

2. Висвітлено концертно-виконавську та гастрольну діяльність 

колективів Львівщини (з баянами-акордеонами у складі), їх функціонування 

в контексті фахової освіти, репертуарну політику, композиторські 

напрацювання, методичну й науково-дослідну роботу. Констатовано, що 

виконавські колективи регіону здійснюють популяризацію національного 

музичного мистецтва у його календарно-, родинно-обрядових і розважальних 

формах. Більшість колективів ведуть чималу концертну діяльність за межами 

регіону та України, задіяні у комунікативних формах виконавства, активно 

включаються у національно-патріотичні, релігійні чи благодійні акції. Участь 

баянно-акордеонних ансамблів Львівщини у фестивально-конкурсному русі 

засвідчує широту напрямків (фольклорний, естрадний, академічно-

професійний, навчальний), множинність представлених складів (однорідні 

малі та великі ансамблі, мішані склади академічного, естрадного та 

фольклорного спрямування, вокально-інструментальні колективи, оркестри 

та інструментальні групи вокально-хореографічних колективів). Їхні 

представники виступають у провідних фестивалях, конкурсах та творчих 

змаганнях різних рівнів як переможці (лауреати, дипломанти), почесні гості, 

члени журі (В. Балик, І. Влах, А. Душний, С. Карась, Я. Ковальчук, 
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С. Максимов, Я. Олексів, А. Онуфрієнко, В. Чумак, Ю. Чумак) та ініціатори 

та організатори змагань (А. Душний, С. Карась, С. Максимов, В. Чумак).  

3. Розроблено типологію різновидів виконавських колективів 

України і, зокрема, Львівщини з баянами-акордеонами з урахуванням складу, 

напряму та репертуарної специфіки: 1) академічні професійні та навчальні з 

різновидами складів: однорідні малі ансамблі та оркестри баянів-акордеонів; 

мішані народно-інструментальні, народно-академічні, фольклорно-естрадні 

ансамблі; оркестри народних інструментів та оркестри українських народних 

інструментів; оркестри та ансамблі у складі хорових і хореографічних 

колективів; 2) самодіяльні та аматорські (національні та нацменшин) оркестри 

та ансамблі у складі аматорсько-самодіяльних театральних, хорових і 

хореографічних колективів; фольклорно-аматорські та фольклорно-естрадні 

оркестри й ансамблі непрофільних навчальних закладів / клубної системи; 3) 

естрадні та джазоркестри / ансамблі: теа-джаз, джаз-фолк (етноджаз), етно-

колективи; експериментальні, поліетнічні за репертуаром, інструментарієм 

стилістикою групи; 4) фольклорно-автентичні (національні та нацменшин): 

автохтонні троїсті музики, тарафи, весільні капели, клезмерські оркестри та ін.; 

реконструктивні колективи спеціалістів з вивчення та відтворення автентики.  

4. Шляхом аналізу концертного та дидактичного репертуару здійснено 

класифікацію творчого доробку митців Львівщини для баянно-акордеонних 

колективів. З‘ясовано, що основу репертуару навчальних оркестрових 

колективів з баянами-акордеонами складають перекладення творів 

різностильової та різнонаціональної музики, твори фольклорної орієнтації, з 

опорою на традиції народно-ансамблевого музикування, акомпанементи до 

вокальних, хорових і хореографічних композицій та оригінальні ансамблево-

оркестрові композиції (Е. Мантулєва, С. Максимова, Я. Олексіва, І. Онисіва, 

А. Онуфрієнка, Ю. Польового, К. Соколова, Р. Стахніва, В. Чумака та ін.), 

крім того, твори для оркестру з соло академічних та народних інструментів, 

оригінальні та перекладні композиції для баяна або акордеона з фортепіано, 

симфонічним чи камерним оркестрами.  
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5. Визначено місце, масштаб і значимість колективного 

музикування на Львівщині за участі баянів та акордеонів в українському і 

світовому мистецтві сьогодення. Виявлено, що сферу колективного 

музикування за участі баяна-акордеона на Львівщині сформовано як певну 

навчальну систему підготовки фахівців у напрямку активізації освітніх процесів. 

Ключовою позицією є орієнтація на науковий та навчально-методичний контент 

(науково-фахові видання, статті публіцистичного змісту, довідникова література 

та посібники, упорядкування та редагування навчально-репертуарного 

забезпечення тощо), що певною мірою відображає напрацювання колективного 

музикування Львівщини за участі баяна-акордеона. Визнання мистецькою 

спільнотою України та зарубіжжя здобутків колективів регіону, практична 

затребуваність нотної та навчальної літератури авторів регіону, аудіо- та 

відеозаписи, інформація і записи на ютюб-каналах та інтернет-концерти 

розкривають соціальну та фахову значущість означеного феномену. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вивчення колективного 

баянно-акорденного виконавства на Львівщині у контексті музичних 

національних традицій України ХХ століття. Перспективною є подальша 

розробка концептуальних, змістових, організаційних та процесуальних основ 

формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів у сфері 

ансамблево-оркестрового виконавства з урахуванням ментальних та 

полікультурних умов означеного процесу. 
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32) Фольк-группа «Львівські музики». Альбом: Зачаруй. CD. 2004. 

33) Фольк-группа «Львівські музики». Альбом: Пісні УПА. CD. 1988–2008. 

34) Фольк-группа «Львівські музики»: Замріяні сни. CD. ЛІДА, 2007. 

35) Фольк-группа «Львівські музики»: Многая літа. CD. ЛІДА, 2008. 

36) Фольк-группа «Львівські музики»: Нові пісні. CD. 2009. 

37) Фольк-группа «Львівські музики»: Різдвяні передзвони. CD. 2000. 

38) Фольк-группа «Львівські музики»: Улюблені пісні. CD. 1988–2008. 

39) «Carpatian Folk Musik». Інструментальні твори у виконанні оркестру Заслуженого 

вокально-хореографічного ансамблю «Галичина». Керівник П. Рачинський. (CD). 

Львів, 2004. 

http://www.discogs.com/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B3i%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%92i%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80-%C3%90%C2%A7%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA-%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%94%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82-%C3%90%C2%91%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BDi%C3%91/release/2169741
http://www.discogs.com/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B3i%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%92i%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80-%C3%90%C2%A7%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA-%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%94%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82-%C3%90%C2%91%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BDi%C3%91/release/2169741
http://www.discogs.com/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B3i%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%92i%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80-%C3%90%C2%A7%C3%91%C2%83%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA-%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%81%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B9-%C3%90%C2%94%C3%91%C2%83%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%82-%C3%90%C2%91%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BDi%C3%91/release/2169741
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40) «Halyczyna. Ukrainian Folk Orchestra. Directed by Petro Rachynskyy». Вокальні та 
інструментальні твори українських композиторів і народні пісні. CD. Франція, 1999. – 

Ref: HALY200006. Виконавці: Оркестр ансамблю «Галичина». Художній керівник П. 

Рачинський. 

41) «Галицькі кольори». «Ave Maria». CD. 

42) «Галицькі кольори». «Заграйте ті гуслі». CD. 

43)  «Галицькі кольори». «Соколи». CD. 

44) «Кава-Blues» (Павло Табаков & гурт Orchestra Vito). CD. «FONіЯ Records», Львів. 
мастерінг студія «Chess Records», Київ. Україна, 2011. 

45) «Лехаим». Константин Соколов и оркестры». Еврейская и классическая музыка CD. 
Рэкэд при ЛОЕБФ «Хэсэд Арье». 2008. 

46) «Співає Михайло Сливоцький». Пісні та інструментальні твори в аранжуванні 

П. Рачинського. (Vinyl, LP, Album). Київ: РБЗЗ, 1991. Виконавці: М. Сливоцький та 

оркестр ансамблю «Галичина». (худ. кер. П. Рачинський).  

47) «Співає народний артист України Олександр Громиш». (Vinyl, LP, Album). Львів, 
1998. Виконавці: О. Громиш та оркестр ансамблю «Галичина» (худ. кер. 

П. Рачинський). 

48) Carpatian Folk Musik: компакт-диск. Інструментальні твори у виконанні оркестру 

Заслуженого вокально-хореографічного ансамблю «Галичина» (керівник 

П. Рачинський). Львів, 2004.  

49) Galickie Kolory / Галицькі кольори. Dwie kolieźanki / Дві подруги. CD. 

50) Galickie Kolory. Dumki na trzy serca. Studio nagraniowe «Widmo». CD. Gdańsk, 2003. 

51) Halyczyna. Ukrainian Folk Orchestra. Directed by Petro Rachynskyy: вокальні та 

інструментальні твори українських композиторів і народні пісні. Компакт-диск Ref: 

HALY200006. Франція, 1999.  

52) The colors of Halychyna / Галицькі кольори. «Please husly, play for me» / «Заграйте ми, 
гуслі». (CD). Львів, звукорежисери Ю. Антонюк, І. Костів. 

53) The colors of Halychyna / Галицькі кольори. Sokoly / Соколи. (CD). 
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Додаток Б 

(оригінальна творчість, перекладення, аранжування, інструментування) 
 

Додаток Б. 1. 

Творчість О. Личенка 

Обробки, оркестровки та аранжування для оркестру народних інструментів 

1. М. Калачевський «Романс». 

2. О. Верстовський «Увертюра до опери «Аскольдова могила». 

3. Л. Андерсон «Дрібничка». 

4. М. Стецюн «Калинонька». 

5. Е. Кравченко «Коло». 
6. Г. Майборода «Запливай же, роженько весела». 

7. О. Холмінов «Пісня». 

8. К. М‘ясков «Роздум». 

9. А. Шнітке «Ревізька сюїта». 

10. В. Зубицький «Фінал концерту для баяна «Россініана». 

11. С. Гулак-Артемовський «Дует Одарки і Карася з опери «Запорожець за Дунаєм». 

12. Я. Сібеліус «Сумний вальс». 

13. Л. Колодуб «Українська карпатська рапсодія №1 «Фінал». 

14. Л. Колодуб «Українська карпатська рапсодія № 2». 

15. Ф. Боттезіні «Елегія». 

16. К. М. Вебер «Запрошення до танцю». 

17. В. Губанов «Ретро-сюїта». 

18. М. Мусоргський «Вступ до опери «Сорочинський ярмарок». 

19. М. Римський-Корсаков «Політ джмеля». 

20. П. Чайковський «На тройці» та «Полювання» з циклу «Пори року». 

21. І. Альбеніс «Астурія». 

22. К. В. Глюк «Увертюра до опери «Альцеста». 

23. В. Троян «Сюїта «Казки». 

24. «Буковинська фольклорна композиція». 

25. Фольклорна композиція «Буковинські козачки». 

26. «Марш С. Петлюри». 

Інші твори 

27. Обробка української народної пісні «Подоляночка» 

28. Танці: «Хустина», «Кептарик», «Коломийки», «Буковинський парубоцький», 

«Гуцульський», «Поліський», «Буковина», «Гноми», «Білі гуси», «Капелюхи», 

«Страшидло», «Баранчики», «Бузьки», «Веселі черевики», «Гопак», «Кирпата», 

«Ніч яка місячна», «Чорнобривці», «Ти ж мене підманула», «Прощальний». 

29. П‘єса «Веселий діалог». 

30. П‘єса «Французький вальс». 

 

Додаток Б. 2. 

Творчість А. Онуфрієнка 

Оригінальна творчість: 

для ансамблю баяністів: 

1. Маленька поема (Дрогобич: Посвіт, 2009). 

2. Порив (1964). 
3. Співанки.  

для оркестру народних інструментів 

1. Варіаці. 
2. Гуцульська імпровізація. 

3. Гуцульський танець (К.: Музична Україна, 1972) 
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4. Елегічна поема «Пам‘яті героїв» (К.: Музична Україна, 1981). 

5. Замальовки для баяна з оркестром народних інструментів. 

6. Маленька поема. 

7. На полонині (К.: Музична Україна, 1980). 

8. Награвання (К.: Музична Україна, 1980). 

9. Піонерський марш. 
10. Поема (Дрогобич: Посвіт, 2009). 
11. Порив (1964). 
12. Рапсодія. 
13. Романтична п‘єса для баяна з оркестром народних інструментів. 

14. Симфонієтта. 
15. Співанки (1984, слова та музика автора). 
16. Спогад (К.: Музична Україна, 1982). 

17. Сюїта (фінал «Веснянки») для баяна з оркестром народних інструментів. 
18. Сюїта № 1, 2. 

19. Танець (К.: Музична Україна, 1980). 

20. Увертюра (1966). 
21. Фантазія (К.: Фірма «Інкос», 2006) 
22. Хороводи (К.: Мистецтво, 1965). 

Обробки, інструментування, перекладення: 

для ансамблю баяністів: 

1. Прокоф‘єв С. Танець самоцвітів (Дрогобич: Посвіт, 2009). 
2. Хачатурян А. «Гопак» із балету «Гаяне» (К.: Мистецтво, 1966). 

для оркестру народних інструментів: 

1. Андрєєв Є. «Сюїта» в 5-ти чч.: «Імпровізація»; «Прелюд»; «Ескіз»;  

«Листок з альбому»; «Скерцо (танець)». 

2. Бах Й.С. Партита c-moll (у 9-ти чч.).  

3. Вербицький М. Симфонія a-moll (К.: Музична Україна, 1972). 

4. Гасанов Г. Лірична п‘єса на тему дагестанської народної пісні  
(К.: Музична Україна, 1985).  

5. Гомоляка В. Гагілка (К.: Мистецтво, 1965); Закарпатські ескізи: «Фінал»;  

«Народний танець». 

6. Завадський М. Шумка (К.: Музична Україна, 1973).  

7. Задерацький В. «Вальс», «Піонерський танець». 
8. Калачевський М. «Українська симфонія» у 4-х чч.: І ч. «Інтродукція»;  

ІІ ч. «Інтермеццо»; ІІІ ч. «Романс»; IV ч. «Козачок».  

9. Козицький Ф. «Танець» із кінофільму «Половодье» (К.: Мистецтво, 1965).  

10. Колеса Ф. «Ой, розцвіли фіялочки», «Ягілочка» (К.: Музична Україна, 1977).  

11. Кос-Анатольський А. «Молдавський танець» із балету «Хустка Довбуша»  

(К.: Музична Україна, 1971); Увертюра до опери «Заграва». 

12. Лисенко М. «Листок з альбому»; «Сумний наспів» (К.: Музична Україна, 1967). 

13. Лютославський В. Курпевський вальс (К.: Музична Україна, 1974).  

14. Прокоф‘єв С. Думка (К.: Музична Україна, 1979); Симфонія (І ч.). 

15. Різоль М. Закарпатська народна пісня «Верховина», обр. укр. нар. пісні «Ой, у лузі, та 

ще й при березі» (К.: Музична Україна, 1973).  

16. Симович Р. Коломийка (К.: Музична Україна, 1972).  

17. Скорик М. Вальс (К.: Музична Україна, 1979).  

18. Хачатурян А. «Танець піратів» (К.: Музична Україна, 1974); «Траурний похід» (К.: 

Музична Україна, 1981). 

19. Чайкін М. «Концерт № 1» для баяна з оркестром народних інструментів. 

20. Шостакович Д. Прелюдія № 6. (Твір 34), К.: Музична Україна, 1967; Прелюдія № 23 

(Твір 87) К.: Музична Україна, 1974.  
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для ансамблів мішаного складу: 

1. Колесса Ф.М. Ой, зацвіли фіялочки (1973, для скрипки, баяна, ф-но). 

2. Укр.нар.пісня в обр. Ф.М. Колесси «Ягілочка» (1973, для скрипки, баяна, ф-но). 
 

Додаток Б. 3. 

Творчість Е. Мантулєва 

Оригінальні твори: 

для ансамблю баяністів: 

1. Bequine (Дрогобич: ДДПУ, 2009) 
2. Карпатський гомін (Дрогобич: Посвіт, 2006) 
3. Полька «Волжанка» (Дрогобич: Посвіт, 2010) 

для скрипки та камерного оркестру народних інструментів 

1. Карпатський мотив (Дрогобич: Посвіт,2005) 
2. Романс (Дрогобич: Посвіт,2005) 
3. Пісня без слів (Дрогобич: Посвіт,2005) 

для оркестру народних інструментів: 

1. Карпатський етюд (К.: Музична Україна, 1975) 

2. Обробка укр.нар.пісні «Як би мені не тиночки» (К.: Музична Україна, 1975) 

3. Обробка укр.нар.пісні «Якщо б не ти» (К.: Музична Україна, 1973) 

Перекладення / інструментування: 

для ансамблю баяністів: 

1. Ходорковський Т. Полька на українські теми (К., Мистецтво, 1966) 

2. Жак Ібер. Маленький білий ослик (К., Музична Україна, 1975) 

для оркесту народних інструментів: 

1. Вілінський М. Інтермеццо (К.: Музична Україна, 1975) 

2. Чуркін М. Полька-жарт (К.: Музична Україна, 1973) 

3. Глінка М. Жаворонок (К.: Музична Україна, 1975) 

4. Лисенко М. «Коли розлучаються двоє» (К.: Музична Україна, 1973) 

5. Чайковський П. «Танець феї Драже» з балету «Щелкунчик» (К.: Музична Україна, 

1973) 

6. Бізе Ж. «Хабанера» із опери «Кармен» (К.: Музична Україна, 1973) 

 

Додаток Б. 4. 

Творчість Я. Олексіва 

Твори для оркестру народних інструментів: 

1. Інтермеццо (Львів: АРАЛ, 2007). 

2. Лірична фантазія «Яворина». 
3. Ніч на полонині: музичні ілюстрації до драматичної поеми О. Олеся (Львів, 2019) 
4. Прелюд.  

5. Романс «Дві флейти» на слова А. Канич (Дрогобич: Посвіт, 2021). 

6. Соната-балада (Львів: АРАЛ, 2008). 

7. Токата (Дрогобич: Посвіт, 2008). 
8. Українська фантазія (Львів, 2018). 

9. «На чужині» на слова О. Олеся. 

10. «Пісня» на слова Д. Павличка. 

11. «У настрої джазу» (Львів: АРАЛ, 2008). 

Інструментування для оркестру / ансамблю народних інструментів: 

1. А. Онєгін. Чабан (Львів, 2008). 

2. Л. Ревуцький. Сюїта «Сонечко» (Львів, 2008). 

3. М. Мусорський. Сльоза (Львів, 2008). 

4. Я. Олексів. Обр. єврей. нар. пісні «Сміх Самуеля». 
5. Я. Олексів – J. Horner – J. Moss. Сюїта на теми із фільму «Титанік». 
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Додаток Б. 5. 

Творчість Р. Стахніва 

Твори для ансамблю: 

1. Smile (Дрогобич: Посвіт, 2010). 

Твори для інструментальних ансамблів: 

1. Коло.Мийка (Дрогобич, Посвіт, 2012, 013). 

2. Рондо «Пам-Парам» (Дрогобич: Посвіт, 2013). 

3. Я хочу жити (Дрогобич, Посвіт, 2013). 
4. Р. Стахнів – Ч. Жих «Таксі-джаз». 

Твори для оркестру: 

1. Фантазія на тему української народної пісні «За нашов стодолов» (Дрогобич: 
Посвіт, 2010). 

2. Коло.Мийка (Дрогобич: Посвіт, 2014). 

3. Різдвяний колаж. 
4. «Поет мовить, Україна мовить» на сл. І. Франка. 
5. Р.Стахнів – А. Кузьменко «Старі фотографії». 

 

Додаток Б. 6. 

Творчість В. Гамара 

 

Інструментування для оркестру баяністів-акордеоністів: 

1. А. П‘яццолла «Oblivion» (Дрогобич: Посвіт, 2015). 

2. Б. Дубосарський «Вівальдіана» (І ч.) (Дрогобич: Посвіт, 2015). 
3. Є. Глєбов. Адажіо з балету «Маленький принц» (Дрогобич: Посвіт, 2015). 

Аранжування для ансамблю народних інструментів: 

1. В. Дутчак. Полька «Молодичка» (Дрогобич: Посвіт, 2015). 

 

Додаток Б. 7. 

Творчість С. Максимова 

 

Інструментування / перекладення для оркестру баяністів-акордеоністів: 

1. В. А. Моцарт. Увертюра до опери «Весілля Фігаро». 

2. В. Грідін «Веселий хоровод» (Дрогобич: Посвіт, 2019). 

3. В. Зубицький «Присвячення Астору П‘яццоллі» (Дрогобич: Посвіт, 2015). 
4. Д. Шостакович. Вальс з Джаз-сюїти № 2 (Дрогобич: Посвіт, 2019). 

5. Є. Дербенко. Незабутні мелодії «Старий баян» (Дрогобич: Посвіт, 2014). 
6. Ж. Косма. «Опале листя» (Дрогобич: Посвіт, 2015). 

7. М. Лисенко. Увертюра до опери «Тарас Бульба». 

8. М. Товпеко. Парафраз на тему укр. нар. пісні «Розпрягайте хлопці коней»  

(Дрогобич: Посвіт, 2019). 

9. П. Чайковський. Танець Феї Драже з балету «Лускунчик» (Дрогобич: Посвіт, 2019). 

10. Ш. Гуно. Увертюра до опери «Ромео і Джульєта» (Дрогобич: Посвіт, 2019). 

11. Ю. Міагава, обр. «Терем-квартету» «Літні канікули» (Дрогобич: Посвіт, 2019). 

Аранжування для оркестру українських народних інструментів: 
1. Аранж. С. Максимова «Циганська рапсодія» (Дрогобич: Посвіт, 2015). 

2. В. Чумак. Варіації на тему лемківської нардної пісні «Кедь ми прийшла карта» 
(Дрогобич: Посвіт, 2007). 

3. В. Чумак. Варіації на тему української народної пісні «Ой при лужку, при лужку» 
(Дрогобич: Посвіт, 2012). 
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Додаток Б. 8. 

Творчість Ю. Чумака 

 

Інструментування для оркестру українських народних інструментів: 

1. А. Вахнянин. Арія Одарк з опери «Купало» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 
2. А. Кос-Анатольський «Коломийки» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 
3. В. Барвінський «Думка» та «Український танок» з циклу «Шість мініатюр на українськ 

народні теми» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 

4. Е. Мантулєв. Чотири частини із Дитячого альбому «Прикарпатські музики»:  

І ч. «Гуцульський танець»; ІІ ч. «Коломийки»; ІІІ ч. «Трембітове відлуння»;  

IV ч. «Марш лісорубів» (Дрогобич: Посвіт, 2012). 

5. К. Стеценко, сл. Т. Шевченка «Плавай, плавай, лебедонько» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 

6. Л. Ревуцький «Канон» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 
7. О. Нижанківський «Вітрогони» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 
8. П. Ніщинський «Вечорниці»: інтродукція (Дрогобич: Посвіт, 2020). 
9. Я. Степовий «Прелюд пам‘яті Т. Шевченка» (Дрогобич: Посвіт, 2020). 

Перекладення для дуету (спільно з В. Чумаком)  
1. Польська нар. пісня «Йшла дівечка» (Дрогобич: Посвіт, 2007). 

2. Bialy mazur 

3. Hej bystra woda 

4. Gaiczek 

5. Gdzie strumyk plynie z wolna 

6. Karlik 

7. Karolinka 

8. Krakowiak kosynierow 

9. Kukuleczka 

10. Stary niedzwidz mocno spi 

11. Krakowiak 

12. Laura I Filon 

13. Jeszcze jeden mazur dzisiaj 

14. Na Wawel 

15. Oberek 

16. Szla dzieweczka 

17. Tancowala ryba z rakiem 

18. Walczk lowicki 

19. O moj rozmarynie 

20. Pojedziemy na low 

21. Sztajerek 

 

Додаток Б. 9. 

Творчість О. Гериновича 

 

Інструментування для оркестру народних інструментів: 

1. Д. Кабалевський. Концерт для скрипки з оркестром (ІІ, ІІІ чч.). 
2. Е. Брауер «Поема». 
3. З. Паліашвілі. Вступ до опери «Даісі». 
4. І. Вимер «Балада». 
5. І. Вимер «Ода дружбі». 
6. К. Лядов. Прелюдія h-moll. 

7. К. Сен-Санс «Інтродукція та рондо-капричіозо». 

8. К. Стеценко «О, не дивуйтесь». 
9. Л. Ревуцький. Прелюд Des-dur. 
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10. М. Вериківський «Веснянки». 

11. М. Лисенко «Елегія». 

12. Н. Жиганов «Прелюдія». 

13. П. Лондонов. Концерт для баяна з оркестром. 
14. П. Чайковський «Варіації на тему рококо». 
15. С. Людкевич «Сооспіви»: «Коваль», «Про ніженьки», «Ой, співаночки мої»,  

«Ой вербо, вербо», «День і ніч». 

Додаток Б. 10. 

Творчість М. Оберюхтіна 

Перекладення та обробки для дуету: 

1. А. Кос-Анатольський. Балет «Орися»: Танго «Дівчина та смерть», «Чарльстон-румба». 

2. В. Грідін. Парафраз на тему рос. нар. пісні «Утушка луговая». 
3. В. Косенко. Етюд. 
4. В. Подгорний. Фантазія на тему української народної пісні «Повій, вітре, на Вкраїну». 
5. М. Оберюхтін. За С. Людкевичем «Гагілка». 

6. М. Оберюхтін. Обр. укр. нар. пісні «Місяць на небі». 

7. М. Чайкін «Ліричний вальс». 

8. М. Чайкін «Токата». 

9. Н. Бикадоров «Фантазія». 
 

Додаток Б. 11. 

Творчість митців Львівщини 

 

Оригінаьна творчість для ансамблю баяністів-акордеоністів: 

1. Б. Гивель «Галичани». 
2. В. Шлюбик «Зустріч у місті». 

3. І. Онисів «Подорож на Схід». 
4. К. Соколов «Діалог», «На поточку». 
5. М. Поліщук «Зоря зійшла», «Зоря Вифлиємська», «Благослови, Боже», «Чути дзвінок». 

Оригінальна творчість для ансамблю за участі баяна-акордеона: 

1. В. Клепач «Гуцульські візерунки». 
2. В. Шлюбик: «Мелодії душі», «Фантазія на українські мелодії», «Візерунки любові» 

(сл. Н. Романяк), «Перемишлянський вальс», «Прикарпатські наспіви», «Поема», 

«Концертний етюд a-moll». 

3. В. Салій – О. Бобечко. Обробки укр. нар. пісень «Місяць на небі»,  

«Чом ти не прийшов», «Місяць і зіроньки». 

4. В. Салій «Регтайм», «Веселий поні». 
5. К. Соколов «Святкова хора». 
6. М. Головчак «Коломийки». 

7. М. Жовтий «Давайте, хлопці, нашої!». 

8. М. Корчинський – Є. Козак «Буковинська полька». 

9. М. Ольховський. Вальс-мюзет «Незабудка». 

10. С. Кушнірук «Гуцульський диптих». 
11. Ю. Польовий «Намисто», «Галицька барвиста», «Лемко-чардаш», Марш «Опришок», 

«Рекрутська», «Витинанка», Полька «Гоп-ша-ша». 

12. Ю. Пукшин «Вірність», «Маленька полька». 

13. Ю. Пукшин, сл. В. Губарця «Мелодія літа», «На роботі». 

14. Ю. Пукшин, сл. Г. Миць «Вересневий дзвінок». 

15. Ю. Пукшин, сл. С. Пахольчук «Краса Карпат», «Кликала сурма». 

Оригінальна творчість для оркестру народних інструментів: 

1. І. Вимер «Подільська фантазія», «Гуцульська рапсодія». 
2. В. Листопад «Ледача молодиця». 
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Перекладення та обробки для ансамблю баяністів-акордеоністів: 

1. А. Вівальді – П. Рачинський «Літо» (ІІІ ч.) з циклу «Пори року». 

2. А. Душний – І. Миськів. Укр. нар. пісня «Із сиром пироги». 

3. А. Душний – І. Миськів. Укр. нар. пісня «По садочку ходжу». 

4. Б. Гивель – С. Градьє «Голубка». 

5. Дж. Россіні – М. Паньків – Ч. Чигис. Фрагмент з опери «Вільгем Тель». 

6. М. Поліщук – І. Недільський «На Свят-вечір». 

7. М. Поліщук – П. Гончаров «Голосить вістку». 

8. М. Поліщук – Г. Концевич «А в Єрусалимі рано задзвонили». 

9. М. Поліщук – О. Кошиць «Воскликнули янголи», «Що то за предиво». 

10. М. Поліщук – С. Людкевич «Дивная новина». 

Інструментування / аранжування для ансамблю за участі баяна-акордеона: 

1. А. Кулик – І. Лисик – А. П‘яццолла «Грецьк рапсодія-сюїта». 

2. В. Листопад. Обр. укр. нар. пісні «Гандзя», «Не жинись мужик на пані», «Ой зійди, 
зійди ти зіронько вечірняя», «Обоє чорнявенькі». 

3. В. Листопад – І. Сльота, сл. Е. Бондуренка «І не хлопець, і не дід». 

4. Б. Оберський «Коломийка», Полька «Дідусь», укр. нар. пісня «Ой чорна я си чорна». 
5. В. Клепач: обр. укр. нар. пісень «Ти до мене не ходи», «Стоїть гора високая»,  

«Не йдіть рано, дівчата, заміж», «Виглядала мати сина», «Чиє ж то полечко»,  

«Ти до мене не ходи». 

6. В. Стельмах. Обр. лемк. нар. пісня «Їдуть морози». 
7. В. Стельмах. Обр. укр. нар. пісні «Порізала пальчик». 
8. В. Шафета «Циганяска», «Очка мої сивенькії». 

9. І. Онисів – Є. Альбеніс «Легенда Астурії». 

10. І. Онисів «Італійське Танго». 
11. Л. Блищак «Буковинська в‘язанка». 
12. М. Головчак – А. Вівальді – Yanni «Гроза». 

13. М. Кащак «Молодичка». 

14. О. Кунтий – В. Матвійчук «Варта». 

15. О. Кунтий – В. Самофалов «Українська мозаїка». 

16. О. Тимків – Л. Яким «Смерека». 

17. О. Тимків – М. Гринишин «Вівці, мої вівці». 

18. О. Тимків – О. Білаш «Два кольори». 

19. О. Тимків – П. Майборода «Пісня про рушник». 

20. О. Тимків – С. Сабодаш «Марічка». 

21. О. Тимків «Попурі на теми трьох українських танго». 
22. Т. Качор – Є. Адамцевич «Запорізький марш». 

23. Т. Курань – С. Грицай. Укр. нар. пісня «Ішов козак потайком». 

24. Т. Курань «Як той білий ангел». 
25. Хр. Сосновська «Від усього серця», «Honeysuekle Rose». 

26. Я. Беньковський «У Карпатах смерикових». 
27. Я. Сосновський «The Lembeth work», «Колискова». 

Інструментування для оркестру народних інструментів: 

1. А. Далекий – А. Дворжак «Симфонія e-moll». 

2. А. Далекий – А. Петов «Циганська рапсодія». 

3. А. Далекий – Е. Гріг. Концерт для фортепіано з оркестром. 

4. А. Далекий – І. Шамо «Тройка». 

5. А. Далекий – М. Калачевський «Ноктюрн cis-moll». 

6. А. Далекий – П. Чайковський «Гумореска», «Ноктюрн». 

7. А. Душний – В. Листопад «Ледача молодиця». 

8. А. Душний – С. Каняєв «Концертна п‘єса для баяна з оркестром». 

9. А. Душний – Ю. Пукшин, сл. С. Пахольчук «Кликала сурма», «Коні-скакуни». 
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10. А. Душний – Ян Табачник «Угорськ мелодії». 

11. А. Душний «В‘язанка стрілецьких пісень». 
12. А. Душний «Віночок народних мелодій». 
13. В. Кисіль – Ф. Шопен «Прелюдія e-moll». 

14. В. Лазорищак – В.Монті «Чардаш». 

15. Л. Дражниця – І. Вимер. Сюїта «Лис Микита». 

16. Л. Дражниця – Л. Дичко «Енгармонійне». 

17. Н. Кміть – М. Джексон «Біллі Джін». 

18. Н. Плаксюк – С. Людкевич. Скерцо із «Прикарпатської симфонії». 

19. С. Голуб. Укр. нар. пісня «Глибока кирниця». 
20. Ю. Корчинський. Укр. нар. пісня «Ішло дівча лучками» (Дрогобич: Посвіт, 2014). 

Інструментування для оркестру баяністів: 

1. Л. Боднар – П. Чайковський «Навгороді коло броду». 

2. Л. Боднар – С. Людкевич «Гагілка». 

3. Л. Боднар, обр. В. Заремби «Де ти бродиш моя доле». 
4. Н. Малашевська – В. Барвінський. Хорал (Прелюдія № 4). 
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Додаток В 

(репертуар колективів) 
 

Додаток В. 1. 

Народний ансамбль пісні і музики Народного дому м. Старий Самбір 

 

Репертуар колективу складають: 

1. оригінальні фольклорно-орієнтовані композиції «Гуцульський ескіз» М. Колесси, 

«Коломийка» (для сопілки) О. Нижанківського, «Намисто» Ю. Польового, «Якимові 

приводи» І. Хуторянського, вокальні композиції М. Каладьянка, на сл. Б. Чіпа «Кажуть 

люди, що лукава», О. Злотника, сл. А. Димиденка «Ой, музиченьки», «Українські 

жартівливі мелодії», «Коломийки» (для дводенцівки) В. Попадюка «Українські народні 

мелодії», «Українські жартівливі наспіви», «Святкова», «Полька», «Українська фантазія» та 

«Сумний вальс» Д. Слободського, «Гуцулка» С. Кушнірук, «Український марш» та 

«Козачок» Г. Чуйка, «Весільна полька» Д. Попійчука, «Гуцульська фантазія» М. Тимофіїва, 

«Веселинка» (полька) В. Гуцала.  

2. аранжування В. Янчака («В‘язанка українських народних пісень», «Весільна полька», 

«Бойківські коломийки», колядка «Зійшли ангели»), М. Сойки («Фантазія на українські 

народні мелодії», «Фантазія на гуцульські народні мелодії», «Чардаш», «Аркан», «Ой 

заграли музики, музиченьки», «Коломийки»), С. Руставецької («Ой, візьму я садочок на 

плечі»);  

3. фольклорні обробки А. Чуйка («Святковий український марш»), В. Самофалова 

(«Українська мозаїка»), Г. Кравцова («Грицю, Грицю до роботи»), М. Ковальчука (колядка 

«Темненькая нічка»), О. П‘ятачука («Сопілочка яворова»), Ю. Пукшина («Сільська полька», 

«Весела танцювальна», щедрівка «Павочка ходить», «Українська полька», «Ой, на тотім 

вигоні», «В гаю зелененькім», «Коломийк»), М. Сойки («Молодичка», «Ой, продала 

дівчину курку», лемківської народної пісні «Очка мої сивиненькі»), інструментальна 

композиція в обр. Г. Кравцова «Сіяв мужик просо», М. Щербана («Гуцульський танець»), 

Б. Білика («Привітання», «Метелиця» та «Горянка»), В. Попадюка («На вулиці скрипка 

грає») 

 

Додаток В. 2. 

«Прикарпатський дует баяністів» 

Перекладення дуету 

 Бельтрамі В. «Il treno». 

 Заринь М. «Варації на тему B-A-C-H». 

 Іванов В. Варіації на тему української народної пісні «Ой, джигуне, джигуне». 

 Моцарт В. А. Симфонія № 40 (І ч.).  

 Мясков К. «Фантазія на карпатські теми». 

 Россіні Дж. Увертюра до опери «Севільський цирульник». 

 Тихонов С. «Ранча веселого Джека». 

Перекладення В. Чумака 

 Троцький М. Варації на тему російської народної пісні «Дак то у ас лебедин». 

 Чумак В. Варіації на тему української народної пісні «Ой, при лужку, при лужку». 

Перекладення та аранжування С. Максимова 

 Брамс Й., транскрипція І. Яшкевича «Венгерський танець № 5». 

 Губанов В. Вальс із «Ретро-Сюїти». 

 Крамер Г. «Негритянський караван». 

 Мантулєва Е. Полька «Волжанка». 

 Россіні Дж. «Італійка в Алжирі». 

 Чумак В. Варіації на тему лемківської народної пісні «Кедь ими прийшла карта». 
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Додаток В. 3. 

Інструментальне тріо «Гармонія» 

 А. Вівальді. Концерт B-dur (I, II, III чч.). 

 А. Кос-Анатольський «Ой, дівчино, з горіха зерня». 

 А. П‘яцолла «Смерть янгола», «Oblivion», «Libertango».  

 В. А. Моцарт «Маленька нічна серенада».  

 В. Самофалов «Українська мозаїка».  

 Г. Венявський «Легенда».  

 Г. Гендель. Tpio-соната e-moll № 3, G-dur № IV. «Пассакалія». 

 Г. Свірідов «Старовинний романс». 

 Д. Шостакович «Полька».  

 Дж. Каччіні «Ave Maria».  

 Є. Дербенко. Варіації на тему рос. нар. пісні «Полянка».  

 Є. Дога «Балада».  

 З. Фібіх «Поема».  

 Й. С. Бах – А. Вівальді. Концерт d-moll (I-IV чч.).  

 Й. С. Бах. Концерт d-moll (I, II, III чч.).  

 І. Соневицький «Під твою милість». 

 І. Фролов «Дивертисмент», «Жарт», «Регтайм».  

 К. Огінський «Полонез». 

 М. Скорик «Мелодія», «Народний танець». 

 О. Хейне. Вальс. 

 Обр. С. Максимова «Нікуліана», «Новорічний сюрприз», «Російські страждання на 

тему Токати і фуги d-moll Й. С. Баха», «Ave Maria». 

 Уайт Дж. «La bella cubana». 

 Ф. Шуберт «Серенада». 

 Х. Бах «Скарга». 

 

Додаток В. 4. 

Ансамбль народної музики «Українські візерунки» 

 

 Аранж. І. Ломаги. Молдавська традиційна «Цигеняске» (соло на баяні Ю. Чумак). 

 Аранж. О. П‘ятачука «Сопілочка яворова» (вокал Н. Гамар). 

 В. Гекер «Мелодія та буковинські козачки». 

 В. Дутчак «Покотський образок» (соло на скрипці Л. Блищак).  

 В. Попадюк – М. Голючек «Віночок українських народних мелодій». 

 В. Попадюк «Українська фантазія» (соло на сопілці, окаринці, ребрі В. Гамар). 

В. Попадюк. «Українська полька» (соло на сопілці В. Гамар, на бубні М. Цюрик). 

 В. Дутчак. Полька «Молодичка», «Стернєнка з Поточиськ». 

 Є. Дога «Сільвія» (соло на ребрі В. Гамар). 

 І. Міський «Українські віртуози». 

 І. Поклад «Марш».  

 Укр. нар. пісня в обр. В. Клепача «Ти до мене не ходи» (вокал Н. Цигилик-Чумак). 

 

Додаток В. 5. 

Оркестр баяністів-акордеоністів ДДМУ ім. В. Барвінського 

 

 Аранж. С. Максимова «Циганська рапсодія». 

 В. А. Моцарт. Увертюра до опери «Весілля Фігаро».  

 В. Матвійчук. Музична картина «Ватра» (соло на ксилофоні Р. Ганусея). 
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 В. Зубицький «Присвячення Астору П‘яцоллі». 

 Д. Качині «Аве Марія». 

 Д. Шостакович «Реквієм», «Полювання» з музики до драми У. Шекспіра «Гамлет». 

 Е. Глєбов. Адажіо з балету «Маленький Принц». 

 Є. Дербенко. Незабутні мелодії «Старий баян». 

 Ж. Бізе – Р. Щедрін. Вступ і танець з «Кармен-сюїти». 

 І. Дунаєвський. Увертюра до к-му «Діти капітана Гранта». 

 І. Шамо «Донецька кадриль». 

 М. Лисенко. Увертюра до опери «Тарас Бульба». 

 М. Скорик «Карпатська рапсодія» (соло на ксилофоні М. Цюрик). 

 М. Лисенко. Арія Наталки з оп. «Наталка Полтавка» (солістка Н. Цигилик-Чумак). 

 П. Майборода «Київський вальс». 

 П. Чайковський «Іспанський танець» з б-ту «Лебедине озеро». 

 С. Монюшко. Арія Гальки з оп. «Галька» (солістка О. Кобринович). 

 Т. Альбіноні «Адажіо» (соло на скрипці С. Кабало). 

 

Додаток В. 6. 

Оркестр народних інструментів ДДМУ ім. В. Барвінського 

 А. Альбеніс «Астурія».  

 А. Альбіноні «Адажіо». 

 А. Кос-Анатольський. Полька з б-ту «Сойчине крило». 

 В. Власов «Гумореска».  

 В. Грідін. Парафраз на тему рос. нар. пісні «Утушка луговая».  

 В. Семенов «Калина красная». 

 Г. Дініку «Жайворонок».  

 Е. Мантулєв «Романс».  

 І. Шамо «Донецька кадриль».  

 М. Різоль «Чардаш».  

 Марацатті «Кубинський танець».  

 Невідомий автор «Українська симфонія».  

 П. Ніщинський. Вступ до «Вечорниць» з муз. до др. Т. Шевченка «Назар Стодоля».  

 Л. Ревуцький «Канон».  

 С. Коняєв «Концертна п‘єса № 1».  

 

Додаток В. 7. 

Ансамбль народної музики «Барви Карпат» 

 «Буковинська хора і бетутта».  

 «Весільна полька». 

 «Колискова». 

 «Маленька полька». 

 «Хора шкала». 

 Аранж. С. Максимова «Коломийка», «Циганочка», «Гуцульські мелоді». 

 Б. Качмарик «Свято в Карпатах». 

 В. Грідін «Весняний хоровод», «Їхав козак за Дунай». 

 В. Губанов «Вальс-ретро». 

 В. Зубицький «Россініана».  

 В. Попадюк «Карпатські візерунки», «Буковинські мелодії», «Жартівливі мелодії», 

«Віночок українських мелодій», «Фантазія на гуцульські теми», «Українська 

полька». 

 В. Чумак. Варіації на тему лемківської нар. псні «Кедь ми прийшла карта». 



 

 

241 

 

 Г. Дініку «Жайворонок». 

 Е. Балог «Полька-цимбал». 

 І. Міський «Українські віртуози». 

 І. Турканик «Мадонна»).  

 Лемківська народна мелодія «Збися».  

 М. Різоль «Угорський танець». 

 Обр. М. Михаця «Очі чорні». 

 П. Терпелюк «Віночок укр. мелодій». 

 С. Гулак-Артемовський «Пісня Наталки» з оп. «Запорожець за Дунаєм». 

 С. Дідок «Буковинка». 

 С. Кушнірук. Диптих «Гуцулка».  

 С. Сабадаш. «Ой, я молодичка».  

 Танці: «Вступний», «Галицька полька», «А, калина, не верба», «Гуцульський», 

«Коломийка», «Весільна полька», «Буковинський», «Гопак», «Прикарпатська 

сюїта», «Циганський», «Козачок». 

 Укр. нар. пісні: «Очка мої сивенькії», «Била мене мати», «Я щаслива зроду», «Ой 

піду я собі», «Умираю моя мамо», «Жайворонок», «Гиля, гиля сиві гуси», 

«Анничка», «За Дунаєм», «Глибока кирниця», «Ой, я знаю, що гріх маю», «Чотири 

воли пасу я», «Місяць на небі», «Дивлюсь я на небо», «Тече вода каламутна», 

«Козаче, козаче», «Коло гаю походжаю», «Ой, ти гарний Семене», «На вулиці 

скрипка грає», «У вишневому садочку», «Гандзя», «Хлопці кучеряві», «Порізала 

пальчик», «Ой гойя, гойя», «Чуєш», «Жито, мати», «Ой, під мостом», «Кувала 

зозуля».  

 Ю. Польовий «Намисто», «Галицька барвиста». 

 Я. Барнич «Гуцулка Ксеня». 
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Додаток Г 

(афіші виконаської діяльності колективів Львівщини) 
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Додаток Д 

(нотні приклади) 
 

Додаток Д. 1. 

 

Додаток Д. 2. 

 
 

Додаток Д. 3. 

 

Додаток Д. 4. 
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Додаток Д. 5. 

 

Додаток Д. 6. 

 
 

Додаток Д. 7. 

 

Додаток Д. 8. 
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Додаток Д. 9. 

 

Додаток Д. 10. 

 
 

Додаток Д. 11. 

 

Додаток Д. 12. 
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Додаток Д. 13. 

 

Додаток Д. 14. 

 

 

Додаток Д. 15. 

 

Додаток Д. 16. 
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Додаток Д. 17. 

 

Додаток Д. 18. 

 

 

Додаток Д. 19. 

 

Додаток Д. 20. 
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Додаток Д. 21. 

 

Додаток Д. 22. 

 
 

Додаток Д. 23. 

 

Додаток Д. 24 
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Додаток Д. 25. 

 

Додаток Д. 26. 

 

 

Додаток Д. 27. 

 

Додаток Д. 28. 
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Додаток Д 29. 
В. Салій 

 

Додаток Д 30. 

 
 

Додаток Д. 31. 

 

Додаток Д. 32. 
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Додаток Д. 33. 

 

Додаток Д. 34. 

 

 

Додаток Д. 35. 

 

Додаток Д. 36. 
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Додаток Д. 37. 

 

Додаток Д. 38. 

 
 

Додаток Д. 39. 

 

Додаток Д. 40. 
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Додаток Е 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Шафета В. Внесок керівників ансамблів народних інструментів Львівщини у 

виконавський репертуар, музичну науку і публіцистику. Наукові записки 

Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2010. 

№ 1. С. 110–114. 

2. Шафета В. Виконавські склади та репертуар мішаних баянних ансамблів 

Львівщини. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського 

національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. Вип. 6 / [упор. О. І. 

Коменда]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. С. 145–154. 

3. Шафета В. Баянно-ансамблеве виконавство Трускавця: соціокультурний 

аспект. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського 

національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. Вип. 8 / [упор. О. І. 

Коменда]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. С. 68–77. 

4. Шафета В. Баян та акордеон у складі естрадних і фольклорно-орієнтованих 

професійних та самодіяльних колективів. Науковий вісник НМАУ ім. 

П. Чайковського: Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, 

інтерпретаційні аспекти композиторської творчості / [автори проекту, 

ред.-упор.: М. А. Давидов, В. Г. Сумароково]. Київ: НМАУ, 2011. Вип. 96. 

С. 272–279. 

5. Шафета В. Компонування музики для однорідних ансамблів баяністів 

(акордеоністів) композиторів Львівщини. Українська культура: минуле, 

сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського 

державного гуманітарного університету. У 2-х т. Рівне: РДГУ, 2011. Т. 1. 

Вип. 17. С. 274–278. 
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Стаття у науковому зарубіжному виданні: 

6. Шафета В. Ансамблевое баянное исполнительство и творчество: 

источниковедческий аспект. Годишњак Учитељског факултета у Врању / 

главни и одговорни уредник проф., др. Сунчица Денић. Година осма. 

Врање: Штампа «Аурора», 2020. 134 – 141. 

Статті в інших наукових виданнях: 

7. Максимова О., Шафета В. Педагогічний репертуар для народних 

інструментів (з репертуару інструментального тріо «Гармонія»): навч. посіб. 

Дрогобич: Посвіт, 2011. 118 с.  

8. Шафета В., Душний А. Творчий тандем Сергія та Оксани Максимових та 

їхня проекція на мистецтво ансамблевої гри. Молодь і ринок. 2011. Липень. 

№ 7. С. 53–58. 

9. Шафета В., Душний А. Фольклорно-естрадна типологія ансамблевого 

музикування за участі баяна-акордеона в Україні (остання чверть ХХ 

століття – сьогодення). Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: Педагогічні науки. 

Серія: Мистецька освіта: історія, теорія, практика. Березень, 2017. № 2 

(307). Ч. 2. С. 30–42. 

10. Шафета В., Душний А., Пиц Б. Молода генерація авторів-виконавців 

баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи. Актуальні 

питання гуманітарних наук: міжвузів. зб. наук. праць молодих учених 

Дрогобиц. держ. пед. ун-ту імені І. Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, 

А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2013. Вип. 5. С. 94–103. 

11. Шафета В. Композиторська творчість митців Львівщини та їх внесок у 

забезпечення дидактичних ансамблево-оркестрових репертуарних потреб. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2013. Вип. 6. С. 137–147.  

12. Шафета В. Дрогобицькі баяністи-акордеоністи на конкурсі «Науене – 2014» 

у Латвії: творча співпраця. Актуальні питання гуманітарних наук: 
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міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. 

В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2014. Вип. 9. 

С. 211–212. 

13. Шафета В., Душний А. Приоритеты творчества композиторов Львовщины в 

жанре коллективного народно-инструментального музицирования. 

Мистецької освіта: історія, теорія, технології: зб. наук. праць / [за заг. ред. 

док. пед. наук., проф. Т. А. Смирнової]. Харків: ХНПУ ім. Г. Сковороди, 

2015. – С. 50–59. 

14. Шафета В., Душний А. Развитие баянно-аккордеонного ансамблево-

оркестрового искусства в Западной Украине. Музыкальная культура в 

теоретическом и прикладном измерении: сб. науч. ст. / Кемеров. гос. ин-т 

культуры; ред. кол.: Е. Л. Кудрина (гл. ред.), А. В. Шунков, Л. Ю. Егле, сост. 

и науч. ред. И. Г. Умнова. Кемерово: КемГИК, 2016. Вып. 3. С. 67–73. 

15. Шафета В., Душний А. Науковий контекст формування засад українського 

колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, 

І. Зимомря]. Дрогобич: Посвіт, 2016. Вип. 16. С. 121–130. 

16. Шафета В., Душний А., Паньків М. Типологія самодіяльно-аматорського 

колективного музикування за участі баяна-акордеона в Україні (друга 

половина ХХ століття). Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, 

теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / 

[заг. ред. та упоряд. А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: 

По світ, 2017. Вип. 3. С. 79–86. 

17. Шафета В. Досягнення баянних ансамблів Львівщини у конкурсно-

фестивальних акціях. Крымские диалоги: культура, искусство, 

образование. Сімфероплль: НИЦ КИПУ, 2011. Вып. 5. С. 30–32. 
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18. Шафета В. Баянно-акоредонне колективне музикування Львівщини як 

чинник еволюціонування музично-мистецьких процесів регіону в контексті 

національних традицій. Теоретико-методологічні аспекти мистецької 
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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 – «Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – 

ХХІ століть» (Дрогобич, 2011, 2012, 2014, 2015), «Кримські діалоги: 

культура, мистецтво, освіта» (Сімферополь, 2011) «Стратегія розвитку 

художньої освіти та естетичного виховання молоді в Україні у ХХІ столітті» 

(Луганськ, 2011), «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Дрогобич, 2013, 2014), «Творчість для народних інструментів 

композиторів України та зарубіжжя» (Дрогобич, 2013, 2015, 2016), «Музичне 

мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика» (Дрогобич, 2017) та  

– всеукраїнських – «Музична освіта України: проблеми теорії, 

методики, практики» (Дрогобич, 2011), «Проблеми удосконалення 

професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін» (Суми, 2011) 

конференціях; 

– всеукраїнському семінарі викладачів початкової мистецької освіти 

(Трускавець, 2020).  
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Примітки 

                                                 
1
 У альманасі «Советіш», М., 1941, № 12. 

2
 Кле змер (з ідіш קלעזמער кле(й)змер, з івр.   ל     [клей] інструменти и ר  наcпів) — традиційна [земер] ז מ 

нелітургічна музика східноєвропейських євреїв (Південно-Східна Європа: в основному Молдова, Бессарабія, 

румунська частина Буковини, Південна Україна), а також і особливий стиль її виконання. Виконавці музики 

в цьому стилі – клезмери. Мистецтво клезмерів найбільш яскраво проявилося на Україні, у Польщі, Литві, 

Галичини, Бессарабії в кінці 18 ст. – першій половині 20 ст. Грали переважно у бродячих ансамблях 

(«капелах») з трьох-п‘яти виконавців на весіллях, бар-міцва, балах, святкових гуляннях, ярмарках. Ведучий 

інструмент (скрипка, рідше будь-якої іншої) у різних поєднаннях доповнювали цимбали, контрабас, 

кларнет, труба, флейта, барабан з тарілками. У ХІХ – пп. ХХ ст. – поширені у контексті містечкової музики 

безписемної традиції, до цього періоду належить закріплення у клезмерських ансамблях акордеонів. 

Виконавська практика та умови діяльності клезмерів визначили жанри і форми, а також стиль і манеру 

музикування. Викристалізувалися жанри, що відповідають різним урочистим подіям, насамперед розділам 

весільного обряду: «Гас-нігн» (Вуличний наспів), «Зайт гезунт» (буквально «Будьте здорові») і «Добраніч» 

(з української) – при зустрічі і проводах гостей; «Мазл-тов» (Щастя вам) – після заручин (тнаім), а також 

після хуппи; перед хуппою – «Базецн ді кале» (посажение нареченої ); під час весільної трапези – «Тіш-

нігн» (Застільний наспів), «Мехутонім-танц» (Танець сватів), «Бройгез-танц» (Танець образи) і «Шолем-

танц» (Танець примирення), що відображали можливі взаємини споріднених сімей. Серед інших весільних 

танців – «Шер» (Ножиці), «Бейгеле» (Бублик), «Фрейлехс» (Веселе), «Хосіде» (Хасид) та інші. Особливі 

мелодії, зазвичай виконувалися солістом-скрипалем або кларнетистом, призначалися на випадок, якщо 

наречена чи наречений були сиротами. Різним був також репертуар для багатих, середнього достатку і 

бідних весіль та інших урочистостей.  
3
 1997, Київ, створений народним артистом України Я. Цегляром за підтримки Американського 

розподільчого комітету «Джойнт», сьогодні – керівник І. Каждан, у складі колективу 6 музикантів: скрипка, 

флейта, акордеон, гітара, туба, ударні. 
4
 1997, Сімферополь, у складі: Велвл Ціммерман - акордеон, Еля Перельман – вокал, Ізослав Жорницький – 

скрипка. 
5
 Чернівці, склад: по дві I та II скрипок, віолончель, тромбон, кларнет, флейта, най, акордеон, цимбали, 

гітара, ударні інструменти, вібрафон, ксилофон. 
6
 «Мигдаль-Ор» – лауреат численних конкурсів і фестивалів в Україні та за кордоном існує з року. 

Нагороджений грамотою штат Меріленд (США) за внесок у розвиток єврейської культури та взаємин між 

США та України. Колектив дав понад 1000 концертів і спектаклів, на яких побували сотні тисяч людей, 

виїжджав на гастролі до Ізраїлю, США, Німеччину, до країн Балтії, в Росію, Молдову, численні міста 

України. 
7
 широковідомий високопрофесійний родинний колектив братів Барановських і Воронюк з міста Кодима 

Одеської області 
8
 Сьогодні всі проекти «FolkLand», крім клезмерської, тимчасово припинили свою діяльність. 

9
 наприклад в лексції на тему «Джаз на Заході і в СРСР» збирався зведений оркестр «Ленінградський теа-

джаз» з музикантів Джазової капели і теа-джаз Утьосова 
10

 Звукоідеал (за В. Шуліним) трактується як система уявлень про звучання, виражена в тембральних, 

техніко-виконавських, артикуляційно-інтонаційно-них, ладо-гармонічних та музично-стилістичних 

характеристиках, підсумовує музичний досвід різних рівнів [318, с. 169]. 
11

 Ансамблі з аналогічними навзами з баянами у складі функціонують при Уманському гуманітарно-

педагогічному коледжі ім. Т. Шевченка (керівник – заслужений працівник культури України 

Ю. Пономарьов), Народний аматорський ансамбль народних інструментів «Український сувенір» 

Вінницької дитячої школи мистецтв (Художній керівник – заслужений працівник культури України 

А. Ряполов), народний ансамбль народної музики і пісні «Український сувенір» (Дніпропетровська обл.). 
12

 До переліку включено колективи, яким присвоєно звання народних та зразкових, лауреатів міжнародних 

виконавських конкурсів та фестивалів дитячої та юнацької творчості. 
13

 зчасом увійшов до складу Ансамблю пісні і танцю Київського обласного управління трудових резервів. 
14

 започаткований 1929 році у Харкові, керівники: Володимир Комаренко, Микола Хіврич, Андрій Наумов, 

Андрій Бобир, Валерій Варакута, Григорій Куляба, Марк Геліс, Віктор Гуцал, вданий час художнім 

керівником і головним диригентом колективу є народний артист України Святослав Литвиненко 
15

 Понад 40 аранжувань, оркестровок та обробок для оркестру народних інструментів, а також оригінальні 

власні композиції написав Анатолій Степанович Дубина. 
16

 Л. Мазепа подає датою заснування оркестру 1947 р., та звертає увагу на тривале існування народно-

інструментального ансамблю, керованого Г. Казаковим  
17

 лауреат Міжнародного фестивалю молоді у Москві (1957). 
18

 У подальшому – член-кореспондент Академії мистецтв України, академік Петровської академії, народний 

артист України, професор, ректор Донецької державної консерваторії ім. С. Прокоф‘єва. 
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19

 Ісидор Вимер (1903–1983) – випускник Харківського музично-драматичного інституту (1933, клас 

композиції С. Богатирьова та дириґування – Г. Адлера). З 1958 р. викладає диригування на кафедрі народних 

інструментів. У 1962 році очолив кафедру народних інструментів Львівської консерваторії. Педагогічну та 

організаторську діяльність на кафедрі Вимер поєднував з композиторською творчістю як автор творів для 

оркестру народних інструментів, бандури, сопілки («Подільська фантазія», «Гуцульська рапсодія» для 

сопілки з оркестром, Соната для бандури та ін.). На посаді завідувача кафедри І. Вимер всіляко сприяв 

залученню до професійної освіти виконавців на автентичних українських інструментах (бандурі, цимбалах, 

сопілці), за рахунок яких кафедра протягом 1960-х–1970-х рр. істотно розширилася. 
20

 В рамках проекту «Повернення імені В. П. Задерацького українській та світовій культурі» та до 50-річя 

композитора 21. 02 2003 р. оркестром було а здійснена прем‘єра Концерту-рапсодії для домри з оркестром 

народних інструментів, соліст – С. Габшій. 
21

 Склад та програма подані за буклетами концертів Обласного огляду колективів профспілок (1955 р.) та 

кращих колективів художньої самодіяльності профспілкових організацій м. Львова (1957 р.). 
22

 «Вечір концертів для баяна», «Вечір пісні та романсу», «Вечір скрипкового романсу» та ін. З колективом 

співпрацюють солісти: доценти І. Кліш, Л. Радевич-Винницька, заслужені працівники культури доцент 

П. Турянський, професор С. Дацюк, заслужений працівник освіти, професор К. Сятецький, заслужений 

працівник культури сопілкар М. Маркевич, доценти Я. Сорокер, Ю. Чорний. Б. Пиц а також кращі студенти 

факультету. 
23

 У концертних виступах квінтету звучать твори: Й. Брамса «Угорський танець № 5», Ж. Бізе – музика до 

драми А. Доде «Арлезіанка» (із симфонічної сюїти), А. Хачатуряна «Танець з шаблями» з балету «Гаяне». 
24

 Рецензенти відмічають, що використання сучасних прийомів гри на баянах (імітація ударних 

азербайджанських інструментів) створює яскраве національне і колоритне звучання танцю Айші з балету 

«Сім красунь» А. Кара-Караєва. Виконання концерту Й. С. Баха-А. Вівальді d-moll тембровими гармоніками 

створило враження звучання органу. У її виконанні звучить увертюра «Коріолан» Л. Бетховена до трагедії 

Г. Колліна. Слід відзначити – це було першим баянним виконанням увертюри ансамблем такого складу, що 

набуло симфонічного звучання завдяки перекладу, професійно здійсненому Е. Мантулєвим. Серед них, 

спільні перекладення: Симфонія № 40 В. А. Моцарта (1 ч.), «Фантазія на карпатські теми» К. Мяскова для 

тріо баяністів, Варіації на тему української народної пісні «Ой, джигуне, джигуне» В. Іванова, а також 

аранжування С. Максимова: «Негритянський караван» Г. Крамера, акордеонного дуету «Il treno» 

В. Бельтрамі, баянної композиції Е. Мантулєва Полька «Волжанка». 
25

 Тут ще студентами шліфували свою майстерність сопілкарі Д. Деменчук (конструктор хроматичної 

сопілки), М. Тимофіїв (з.п.к.У., викладач Коломийського ПУ), М. Маркевич (з.п.к.У., викл. ДШМ 

м. Трускавець) та О. Журавчак (лауреат багатьох конкурсів та фестивалів), дует баяністів С. Процик (к.п.н., 

доцент ДДПУ ім. І. Франка) – Р. Лемех (викл. Львівського ПУ), баяніст і контрабасист Г. Толпінський 

(директор ліцею та радник президента Молдови з питань освіти), ударники М. Мацялко (н.а.У. керівник 

гурту «Соколи»), В. Сивак (викладач Уманського ПУ), трубач С. Панас (викладач Мукачівського ПУ), 

скрипалі М. Хай (фольклорист, д-р м-ва, проф.), Р. Катинський (викл. ДДПІ ім. І. Франка), І. Бермес (док. м-

ва, проф. ДДМУ ім. І. Франка), О. Тимків (викл. ДДПУ ім. І.Франка, керівник ансамблю «Намисто»), 

цимбаліст-віртуоз І. Агратіна та багато ін. Концертмейстерами впродовж багатьох років працювали баяністи 

Р. Лемех, С. Процик, акордеоністи Л. Мартинів, В. Шафета, Р. Стахнів (викл. ДДПУ ім. І.Франка). 
26

 Лауреат та дипломант: премії ім. О. Гаврилюка, трьох Республіканських конкурсів, II-го Всеукраїнського 

фестивалю творчості трудящих, учасник телетурніру «Сонячні кларнети» (Львів), програми Інтербачення 

(Київ), концерту у Кремлівському палаці з‘їздів та на ВДНГ (Москва); багатьох міжнародних та 

всеукраїнських фестивалів і конкурсів: Всесвітніх фестин бойківського краю (Турка, Львівської обл., 1996); 

«Лесина пісня» (Луцьк, 1996, 1998); Всеукраїнського звіту творчої молоді (Київ); у м. Жешув (Польща, 

1996); «Лемківська ватра» у м. Жешув, с. Михалів (Польща, 1998, 1999); «Гармонія – 99» у м. Лімбург 

(Німеччина, 1999); «Над Ославою – 2002» у м. Мокре (Польща, 2002); «Festi Majorka – 2005» у м. Фігейра да 

Фош (Португалія, 2005); «Fetes de Vivne» у м. Діжон (Франція, 2005); гранд-проекту «Танцювальним 

хороводом зносимо кордони» у м. Жешув – Дрогобич – Труйчице (Польща – Україна, 2005, 2006), 

«Заспіваймо, затанцюймо та з‘єднаймо руки» у м. Труйчице – Перемишль – Дрогобич (Україна – Польща, 

2006, 2007); «Serata Antika» у м. Петіна (Італія, 2006); володар Grand-Рrix І-го Всеукраїнського конкурсу 

дитячої, юнацької і молодіжної творчості «Кришталевий Трускавець» (2006). 
27

 Розгяд діяльності колективів естрадного спрямування подано нижче у відповідному розділі. 
28

 Лауреат республіканського конкурсу молодіжних художніх колективів у Києві (1957, 1-а премія), 

Всесоюзного конкурсу VI-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві (1957).  

Учасник Всесвітнього форуму миру (Москва, 1962), Всесвітнього конкурсу мистецьких колективів (Москва, 

1967). Гастролює у республіках колишнього СРСР, Польщі (1956, 1960, 1988, 1992, 1994, 1995, 1998 – 

фестивалі «Лемківська Ватра» та «Над Ославою»), Словаччині (1994 – фестиваль українців-русинів ум. 

Свидник), Замбії і Зімбабве (1988) та ін. 

Колектив нагороджений численними грамотами, дипломами, подяками. 
29

 У різні роки очолювали: Г. Радько, В. Галінський, В. Клепак, Б. Желіско, Г. Дьорка, А. Глущенко, 

Г. Желіско, Р. Стахнів. 
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 представник баянної школи М. Оберюхтіна, баяніст-виконавець, керівник численних оркестрів та 

ансамблів народних інструментів, аранжувальник, педагог, заслужений працівник культури України (1989). 
31

 Під час Другої світової війни колектив концертував у складі військового театру Польської армії у країнах 

Близького Сходу, Африки та в Італії. Керівник Є. Варс зчасом емігрував до США (Нью-Йорк, Лос-

Анджелес), прославившись як композитор пісняр (виконавці – Доріс Дей, Бренда Лі, Бінг Кросбі, Дайна 

Шорр, Мей Торме) та автор музики до кіносеріалу «Фліпер». 
32

 Уродженець Самбора, який отримав освіту у П. Столярського в Одесі, викладач Тбіліської консерваторії, 

соліст Московської та Львівської філармоній. 
33

 Сергій Каштелян – народний артист Росії, очолив колектив, озброєний досвідом роботи у Московському 

мюзік-холі, Московському театрі мініатюр та Першому українському театрі мініатюр у Києві. 
34

 На базі цього колективу сформувався Прикарпатський джаз-оркестр, який функціонував у 1960-1965 рр. 
35

 Згодом М. Корчинський аранжував цей твір для симфонічного оркестру. 
36

 У 1995 році на перші ролі у «Соколах» вийшла з власними піснями Марія Шалайкевич, а Іван Мацялко 

розпочав сольну кар‘єру. 
37

 Соліст та керівник ансамблю М. Герчак – випускник музично-педагогічного факультету ДДПУ 

ім. І. Франка та ЛНМА ім. М. В. Лисенка, від 2003 року займає посаду директора Культурно-Освітнього 

Центру польської громади в Стрілковичах Самбірського району, є членом Президії Федерації польських 

організацій в Україні. На сьогоднішній день є автором двох книг: «Історія села Стрілковичі» та «Служби 

Божі та релігійні пісні парафії Стрілковичі». 
38

 Єврейське населення Галичини формувалося задовго до входження цієї землі до складу Австро-

Угорщини. Іще у 14 ст. євреї заснували громади у Львові та Галичі (до кінця 15 ст. ще в 14 містах 

Галичини), сред офіційних магістратських капел доби Ренесансу поряд з італійською і сербською діяла і 

єврейська. З часів запрошення євреїв в Польське королівство Казимиром Великим, вони складають впливову 

частину польського суспільства, стримуючи експансію німецьких колоністів у польські міста. Саме там 

зародився і сформувався субетнос євреїв-ашкеназі. Здебільшого Галицьке єврейське населення в основному 

займалося торгівлею, працювало в невеликих майстернях і на промислових підприємствах, а також 

займалось кустарними промислами, часто зустрічалися кравці (80% кравців в Галичині були євреями), теслі, 

капелюшники, ювеліри та оптики. У Галичині вони були третьою найбільш численною етнічною групою, і 

становили щонайменше 10 відсотків всього населення. 
39

 В різний час виконавцями на бандурі у складі колективу були Т. Кузьмич та М. Шрам. 
40

 Митець очолює також вищезгадуваний ансамбль народної музики «Українські візерунки» ДДМУ 

ім. В. Барвінського. 
41

 Максимов Сергій Вікторович (9.01.1956, м. Єманжелінськ Челябінської обл.) – баяніст, педагог. Член 

НВМС та АБА. Лауреат регіонального (1996, Львів, 1-а премія), міжнародного (м. Роберто, Італія, 2002,1-а 

премія) конкурсів. Закінчив Стебницьку Дрогобицьке ДМУ ім. В. Барвінського (1975, клас М. Мамайчука) 

та ЛДК ім. М. Лисенка (1980, клас А. Онуфрієнка). Викладач (1980), викладач-методист, керівник оркестру 

баяністів-акордеоністів Дрогобицького ДМУ ім. В.Барвінського.  
42

 З приватного інтерв‘ю Оксани та Сергія авторові дослідження Максимових. 
43

 ―Коломийки‖ (для дводенцівки) В. Попадюка «Українські народні мелодії», «Українські жартівливі 

наспіви», «Святкова», «Полька», «Українська фантазія» та «Сумний вальс» Д. Слободського, «Гуцулка» 

С. Кушнірук, «Український марш» та «Козачок» Г. Чуйка, «Весільна полька» Д. Попійчука, «Гуцульська 

фантазія» М. Тимофіїва, фольклорні обробки В. Клепача («Ой сиділа дівчина край віконця», «У вишневому 

садочку», «Не йдіть рано, дівчата заміж», «Стоїть гора високая», оригінальні композиції («Гуцульські 

візерунки»), а також твори М. Голючека («Прикарпатська полька»), В. Дутчак («Покотський образок»), 

В. Декера («Гуцульська фантазія»), лемківська народна пісня «Збися» в обр. С. Максимова, укр. нар. пісні в 

обр. О. Тимків «Ой, я знаю, що гріх маю», «Порізала-м пальчик», «Перелаз», «Чорнії брови, карії очі» та ін. 
44

 Онуфрієнко А. В. – викладач та диригент оркестру народних інструментів Львівського музично-

педагогічного училища ім. Ф. Колесси (1957-1959), завідувач відділом народних інструментів, диригента 

оркестру народних інструментів (1964-1967) у Львівському культосвітньому училищі, завідувач кафедри 

народних інструментів (1975-1995), проректора з навчальної роботи (1979-1992) Львівської державної 

консерваторії ім. М. Лисенка. 
45

 Композиції А. Онуфрієнка докладно проаналізовані А. Душним у монографії, присвяченій життю і 

творчості видатного музиканта. Тому обмежимося найістотнішими узагальненнями необхідними для 

вичерпності аналізу виконавського репертуару. 


