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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні десятиріччя спостерігається 

спрямованість вітчизняного музикознавства на ґрунтовне переосмислення 

традиції як складової новітньої національної музичної культури, 

обґрунтування її значущості для сучасних виконавців.  

 Одним із здобутків традиційної української культури є бандурне 

виконавство з своїми давніми традиціями, формами (сольна, ансамблева) та 

різновидами (інструментальний й вокально-інструментальний), що 

обумовлює потребу його осмислення як феномена національної української 

культури. Його унікальність полягає в неповторності будови та звучанні 

інструмента. Виконавство на бандурі є втіленням національної самобутності 

українців зі своєрідним віддзеркаленням української «картини світу», з 

притаманним їй морально-етичним характером. Відбиття вищих духовних 

цінностей у творчості бандуристів тісно пов'язано з українською 

національною самосвідомістю, в якій домінує ліричне начало. У зв'язку з 

цим, з одного боку, формуються ліро-епічні жанри, які були в основі 

репертуару кобзарів (бандуристів), а з іншого – ця специфіка проявляється в 

академічному бандурному виконавстві, що яскраво демонструє вокально-

інструментальне втілення лірично-драматичного начала. На сучасному етапі  

репертуар бандуристів вирізняє різноманітна жанрова палітра  (від 

історичних, побутових народних пісень та дум до сучасних авторських 

композицій в академічному, джазовому та естрадному напрямках), завдяки 

активній співпраці з вітчизняними композиторами. 

Аналіз досліджень та публікацій за останні десятиріччя демонструє 

підвищений інтерес до цієї сфери народно-інструментального мистецтва, 

хоча не в усіх аспектах вона є достатньо дослідженою. У наукових працях 

виконавство на бандурі розглянуто переважно в історичному (В. Дутчак, 

Б. Жеплинський, А. Омельченко), традиційному (І. Куровська, В. Мішалов, 

В. Уманець, К. Черемський, В. Чуркіна), академічно-виконавському аспектах 
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(О. Бобечко, Н. Брояко, О. Ваврик, С. Вишневська, І. Дмитрук, В. Дутчак, 

І. Зіньків, Л. Мандзюк, І. Мокрогуз, Н. Морозевич, О. Ніколенко, 

О. Олексієнко, І. Панасюк). 

Між тим, бандурне виконавство України ще не отримало ґрунтовної 

системної розробки у сучасному мистецтвознавстві. Першою спробою 

створення цілісної картини академічного бандурного виконавства є 

дослідження В. Дутчак «Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 

1970-х – 1990-х років. Творчість і виконавство» (1996) [42], в якому 

наукового осягнення набули мистецтво бандуристів та його основні 

напрямки функціонування в конкретний історичний період. Наступним 

кроком в усвідомленні бандурного виконавства як національно-культурного 

феномену є спроба комплексного аналізу мистецтва бандуристів, який, 

зокрема, передбачає теоретичне узагальнення бандурної творчості, 

виокремлення основних етапів її розвитку та визначення основних напрямів 

функціонування (виконавський) та форм популяризації (конкурсний рух). 

Останні роки засвідчують активний інтерес науковців до вивчення 

регіональних особливостей в виконавстві бандуристів. До визначення ролі 

регіональної специфіки національного мистецтва, зокрема, кобзарського та 

бандурного виконавства, звертались М. Долгов, О. Васюта, І. Куровська, 

Т. Чернета, В. Чуркіна. Серед перших наукових розробок, присвячених 

відтворенню регіональних особливостей мистецтва бандуристів є дисертація 

Н. Чернецької «Бандурне мистецтво в контексті музичної культури Волині 

ХХ – початку ХХІ ст.» (2012) [161]. У зв‗язку з тим, що багато  аспектів 

бандурного виконавства Слобожанщини залишилося поза увагою 

дослідників, виникла потреба в ретельному вивченні та визначенні його ролі 

у контексті вітчизняного бандурного мистецтва.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого у межах цільової комплексної 

програми «Основи духовного життя суспільства та розвиток особистості» 
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(державний реєстраційний номер 0186.0.070875) кафедри культурології 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Мета дослідження полягає у комплексному відтворенні особливостей 

розвитку бандурного виконавства України. 

Для досягнення поставленої мети в дослідженні передбачено 

вирішення таких завдань: 

 виявити основні етапи розвитку бандурного виконавства України; 

  проаналізувати педагогічну, виконавську діяльність, репертуар 

провідних солістів-бандуристів та ансамблів України, надати 

порівняльну характеристику виконавських особливостей бандурних 

колективів (на прикладі тріо «Вербена», тріо «Купава»  та секстету 

«Чарівниці»); 

 визначити специфіку бандурного виконавства Слобідської України в 

контексті розвитку народно-інструментального мистецтва України; 

  охарактеризувати конкурсний рух як форму розвитку та популяризації 

академічного напрямку в бандурному виконавстві Слобідської України 

й України в цілому кінця 90-х років ХХ – початку XXI століть; 

 визначити шляхи становлення й розвитку харківської бандурної школи, 

здійснити її періодизацію, що охоплює ХХ – початок XXI століть. 

Об’єктом дослідження є бандурне виконавство як унікальне явище 

національної української культури. 

Предметом дослідження є виконавська й педагогічна діяльність 

бандуристів України, в тому числі, Слобідської України. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення 

основних завдань дослідження застосовано комплекс наукових методів, а 

саме: 

 історичний – задіяний у хронологічній послідовності аналізу наукових 

видань; 

 системний підхід, що узагальнює досягнення бандурного мистецтва на 

сучасному етапі його розвитку; 
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 комплексний методологічний підхід (пояснити за аналогією з іншими); 

 метод порівняльного аналізу; 

 музикознавчий метод розгляду музичного твору. 

Провідними методами є комплексний методологічний підхід і метод 

мистецтвознавчого дослідження. 

Теоретичну базу дослідження складають роботи, що порушують 

проблему виконавства на народних інструментах у різних наукових 

дискурсах: 

 музична фольклористика (М. Білозерський [7], П. Куліш [71-74],               

М. Максимович [84-86] Д. Ревуцький [121], І. Срезневський [132]                

М. Сумцов [134-136], Г. Хоткевич [152], М. Цертелєв [155]); 

 органологія (Н. Брояко [12], М. Давидов [27], І. Дмитрук [35], І. Зінків 

[52], Л. Мандзюк [87], Н. Морозевич [101], О. Олексієнко [112], 

І. Панасюк [116]); 

 проблеми вивчення кобзарсько-лірницької традиції та академічного 

бандурного виконавства (О. Бобечко [10], Н. Брояко [12], О. Ваврик 

[14], С. Вишневська [18], І. Дмитрук [35], В. Дутчак [41, 42], І. Зіньків 

[52], Л. Мандзюк [87], В. Мішалов [99], І. Мокрогуз [100],                           

Н. Морозевич [101], О. Ніколенко [108], А. Омельченко [113], 

І. Панасюк [116], К. Черемський [156], Н. Чернецька [161] та інші). 

 Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі  

вперше: 

- здійснено комплексний музикознавчий аналіз бандурного виконавства 

як явища національної української культури та визначено основні етапи його 

розвитку; 

- надано порівняльну характеристику виконавських особливостей трьох 

бандурних колективів України – тріо «Вербена», тріо «Купава» та секстету 

«Чарівниці», в якій виявлено різні виконавські підходи в створенні 

художнього образу, а саме: в побудові драматургії, використанні театральних 
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елементів, трактуванням інструментальної партії в вокально-

інструментальній композиції тощо; 

- виявлено специфіку бандурного виконавства Слобідської України в 

контексті розвитку народно-інструментального мистецтва України, яка 

полягає, насамперед, у впровадженні гри на бандурі харківського типу, 

принципів композиційної побудови, елементів театралізації, поєднанні 

бандурної гри із сучасним естрадним аранжуванням, виконанні творів 

ритуально-обрядового характеру, використанні підставки для бандури задля 

розширення діапазону виконавських можливостей;   

- досліджено конкурсний рух як один із важливих модусів буття 

бандурного мистецтва Слобожанщини кінця 90-х років ХХ – початку ХХI 

століть;  

- визначено шляхи становлення й розвитку харківської бандурної школи, 

здійснено її періодизацію, що охоплює ХХ – початок XXI століть. 

Набули подальшого розвитку ідеї й положення про: 

 конкурсний рух як один із важливих модусів буття бандурного  

виконавства України кінця 90-х років ХХ – початку ХХI століть; 

 специфіку виконавської діяльності та  репертуару провідних 

виконавців і колективів України кінця 90-х років ХХ – початку ХХI століть. 

 Практичне значення одержаних результатів обумовлюється 

актуальністю та новизною положень, що висвітлені у дисертації. Її матеріали 

можуть бути корисними для виконавців і дослідників бандурного 

виконавства та використані у навчальному процесі для підготовки загальних 

і спеціальних курсів та методичних посібників з «Історії виконавства на 

народних інструментах», «Історії бандурного виконавства», «Історії 

української музики», «Історії української культури» в музичних навчальних 

закладах різного рівня акредитації. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри культурології Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Її основні положення та ідеї викладені у доповідях 
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на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях і 

симпозіумах: «С. Рахманінов та українська культура» (Харків, 2006), 

міжвузівська наукова конференція (Харків; НЮАУ, 2006), «Харків у 

контексті світової музичної культури: події та люди» (Харків, 2008),           

«С. Рахманінов: на зламі століть» (Харків, 2009), матеріали засідання за 

круглим столом «Філософські, соціально-правові та культурологічні 

проблеми розвитку українського суспільства у роки незалежності»                      

(Харків, 2009), «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі 

століть). Проблеми та перспективи розвитку культури в незалежній Україні 

(до 20-річчя Незалежності України)» (Харків, 2011),                                       

«С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть)» 

(Харків, 2012), «Т.Г. Шевченко в контексті світової культури. С. Рахманінов 

та культура України» (С. Рахманінов: на зламі століть) (Харків, 2014),            

«С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть). Друга 

світова війна в пам‘яті українського народу (До 70-річчя завершення Другої 

світової війни)» (Харків, 2015). 

Публікації. Зміст основних ідей дисертаційного дослідження 

відображено у 17 публікаціях, з яких 5 опубліковано в наукових 

спеціалізованих фахових виданнях, затверджених МОН України, 2 – в 

закордонному періодичному виданні, 10 – у збірках матеріалів і тез наукових 

міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, двох додатків, списку використаних джерел (167 позицій). 

Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок, з них основного тексту - 

190 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

БАНДУРНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ОБ’ЄКТ  

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Кобзарське й бандурне мистецтво як традиційні форми 

виконавства в дослідженнях науковців 

 

         Невід‘ємною складовою національної культури є бандурне виконавство,  

формування та розвиток якого відбувається в нерозривній єдності з 

загальнокультурними процесами в Україні в різні історичні епохи. Основою 

розвитку бандурного виконавства є кобзарське мистецтво, яке представляє 

етично-філософські та мистецькі надбання виконавців-кобзарів. Бандурне 

виконавство виступає також невід‘ємною частиною українського 

академічного народно-інструментального мистецтва. «Вокальність» 

інструментального звучання кобзи-бандури, її «звуковий образ» завжди 

привертав увагу українських композиторів (М. Лисенко, Г. Хоткевич).  

       Бандурне виконавство як явище національної культури видається 

складним феноменом, що містить у собі, чуттєву, раціональну та інтуїтивну 

складові. Гносеологічні та культурно-екзистенціональні властивості 

бандурного виконавства проявляються через діалог виконавця зі слухачем, 

інструментом  і часом - з композитором.        

       Бандурна культура сьогодення поєднує педагогічні та методичні засади, 

композицію і виконавство. Представниками сучасного бандурного 

виконавства є видатні виконавці-бандуристи, композитори-бандуристи, 

викладачі, дослідники та науковці. 

       На межі ХХ – ХХI століть спостерігається активізація інтересу 

науковців, зокрема музикознавців, теоретиків і практиків бандурного 

мистецтва до вивчення та осмислення виконавства на бандурі як історично-
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культурного надбання. Бандурне виконавство як синтез вокального й 

інструментального різновидів з різноманітними напрямами в мистецькому 

просторі в різноманітних аспектах досліджували, насамперед, А. А. Аббасов      

[1], М. Білозерський [7], Н. Брояко [12], О. Ваврик [14], М. Грінченко [24],    

А. Гуменюк [26], М. Домонотович [36], В. Дутчак [41–42], 

Л. Жемчужников [45; 46], Б. Жеплинський [47; 48], П. Житецький [50], І. 

Зіньків [52], К. Квітка [60], Б. Кирдан [61], Л. Кияновська [62;63], Ф. Колесса 

[65–67], П. Конопленко-Запорожець [69], Є. Крист [71], П. Куліш [72–75], 

І. Куровська [76], Ф. Лавров [77], М. Лисенко [78; 79], П. Лукашевич [82], 

М. Максимович [84–86], Л. Мандзюк [87–90], І. Мокрогуз [100], 

Н. Морозевич [101; 102], О. Ніколенко [110], А. Омельченко [113; 114], 

І. Панасюк [115; 116; 117], Д. Ревуцький [121], Н. Роман [123–125], 

О. Русов [128], І. Скляр [129], О. Сластьон [130], М. Сперанський [131], 

І. Срезневський [132], М. Сумцов [134–136], В. Уманець [140; 141], 

О. Фамінцин [145], Г. Хоткевич [149–154], М. Цертелєв [155], К. Черемський 

[156–159], В. Чуркіна [164], Л. Ященко [167] та інші. 

Основні етапи досліджень розвитку мистецтва бандуристів можна 

умовно поділити на чотири періоди: 1) XIX століття – період збирання 

відомостей про виконавців-кобзарів, бандуристів та їх творчість (запис дум, 

псалмів тощо); 2) початок XX століття – 30-ті роки ХХ століть – детальне 

вивчення мистецтва кобзарів, бандуристів, започаткування та становлення 

професійного бандурного виконавства; 3) 50-ті – 80-ті роки ХХ століть – 

дослідження традиційних виконавських особливостей кобзарського 

мистецтва та аналіз функціонування академічного бандурного виконавства в 

його різноманітних формах; 4) 90-ті роки ХХ – початку XXI століть – період 

розквіту бандурного й кобзарського мистецтва (перше переважно на 

професійному рівні, друге на самодіяльному). Усі ці дослідження 

проводились як на теоретичному, так і емпіричному рівнях. 

Перші поодинокі відомості про бандуристів зустрічаються в польській 

літературі XVI–XVIII століть й свідчать про популярність виконавців та 
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повагу до них в Україні і Польщі у зазначений період (поезія польського 

поета М. Коберницького та польського історика Б. Папроцького). Найчастіше 

дослідження творчості бандуристів в науковій літературі розглядаються в 

нерозривній єдності з розвитком кобзарського мистецтва. Це пов‘язано 

насамперед з поширенням та паралельним побутуванням кобзи і бандури в 

різних верствах населення України в XVIII cтолітті, що засвідчують 

літературні джерела. Крім того, як зазначає К. Черемський в народному 

середовищі у цей період майже немає диференціації визначення інструментів 

кобзи і бандури; в історії збереглося традиційне сприйняття цих інструментів 

різними прошарками суспільства як однорідних і майже тотожніх 

інструментів козацького середовища [159, с. 159]. Хоча, ці інструменти й 

мають спільні риси – струнно-щипкова організація, подібність форми та 

відносно схожий репертуар, але варто погодитися з К. Черемським, що 

кобзарське та бандурне мистецтво - це два паралельних напрямки в 

українській культурі, яким притаманні відмінні риси та особливості, що 

стосуються як зовнішнього вигляду інструментів, так і світоглядного 

характеру виконавців [158, с. 6]. Як відомо, найдавніша кобза мала 

подовжений корпус, 3 струни на довгому грифі з ладками. На картині 

невідомого автора XVIII століття «Козак Мамай» зображена саме давня 

кобза. З часом форма кобзи стала округлою, розширився і скоротився гриф, 

збільшилась кількість струн до 7. Бандура вирізнялася більш асиметричною 

формою, коротким грифом з відсутністю ладків та наявністю приструнків 

(коротких струн, кріплених на корпусі), що вважається суто українським 

винаходом. З часом бандура витісняє з ужитку кобзу через складність 

опанування грою на останній. Кобза і бандура сприймаються в різних 

суспільних колах як синонім одного і того ж інструмента. Ототожнення 

відбувалося до недавнього часу. 

На сучасному етапі О. Ваврик, І. Зіньків, В. Мішалов, І. Панасюк, 

К. Черемський та інші дослідники, виокремлюють поняття «кобзар» і 

«бандурист». За визначенням К. Черемського, кобзар – «традиційний 



 13  

український співець, виконавець на народному інструменті – кобза. 

У сучасному розумінні кобзар являє собою зібраний образ мандрівного 

народного співця, виконавця парарелігійних, епічних, оригінальних світських 

творів у супроводі кобзи або бандури. У народній уяві кобзарі асоціюються з 

обдарованими мистецькими талантами і кращими рисами національного 

характеру, пророчими мудрецями – носіями вищих моральних і духовних 

цінностей. За традиційними співоцькими канонами, кобзарем могла стати 

лише незряча людина чоловічої статі» [158, с. 221].  

«Кобзарство» К. Черемський розглядає як окреме явище української 

традиційної культури, що комплексно репрезентує мистецькі, духовні, 

філософські і практичні надбання народних парарелігійних співців – 

кобзарів, лірників і стихівничих [там само]. «Бандурництво» – у сучасному 

розумінні дослідника – «окреме явище національної культури, пов‘язане зі 

специфікою музикування на бандурі. Переймаючись романтикою 

запорізького козацтва, бандурництво історично було не тільки мистецтвом 

співогри, але й накладало на виконавця певні духовні, моральні та 

світоглядні зобов‘язання, універсалізувало у слухацьких колах стереотипи 

сприйняття бандурного мистецтва» [158, с. 219]. Бандурництво, за 

визначенням науковця, історично характеризувалося: 1) виразним 

громадянським спрямуванням, патріотичною орієнтацією; належністю до 

складового елементу субкультури («козацької» XVI–XVIII століть, 

«шляхетської» – початку XIX століття, «народницької» – другої половини 

XIX століття, «романтичної» – початку – середини ХХ століття);  

2) імітацією традиційного співоцтва (зокрема, у XIX cтоліття – наслідування 

професійних двірських співців; з початку ХХ столітті – ототожнення з 

кобзарями тощо); 3) здатністю переростати в окремі, відмінні від традиційно-

співоцьких, напрямки професійного виконавства [там само]. 

Отже, завдяки дослідженням К. Черемського, в науковий обіг увійшли 

такі поняття як «кобзарство» і «бандурництво». Також можна стверджувати, 

що і кобзарство і бандурництво є унікальними феноменами української 
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культури, що не лише виражали духовні, світоглядні орієнтири суспільства, а 

й, насамперед, впливали на формування «картини світу» українців у різні 

історичні епохи. Тому й сьогодні новітні напрями бандурництва слід 

сприймати не лише як елемент субкультури, а і як важливий фактор 

формування духовної культури сучасної людини.   

У XIX столітті етнографи, фольклористи, письменники України 

розглядали діяльність кобзарів та бандуристів в репертуарному аспекті (які 

думи виконувались), а виконавців  - як носіїв давнього епічного жанру. 

Взагалі, матеріал, присвячений творчості кобзарів та бандуристів XIX 

століття, пов‘язаний, в основному, зі збиранням та вивченням етнографами 

та фольклористами жанру дум, як найважливішої пам‘ятки українського 

фольклору, а також із загальною тенденцією в українському суспільстві (в 

інтелігентських колах) поширення інтересу до вивчення та збереження 

історичних і культурних пам‘яток України. У цей час працюють такі видатні 

науковці: М. Білозерський [7], Л. Жемчужников [45; 46], П. Житецький [50], 

А. Кримський [70], П. Куліш [72–75], П. Лукашевич [82], М. Максимович 

[84–86], О. Русов [128], О. Сластьон [130], М.Сперанський [131], 

І.Срезневський [132], К.Ухач-Охорович [142; 143], М.Цертелєв [155].  

Як уже зазначалося, висвітлення питань розвитку кобзарського та 

бандурного мистецтва в літературі тісно пов‘язане з дослідженням 

науковцями давнього епічного жанру дум, історією збирання та вивчення 

яких умовно можна поділити на три періоди. 

Перший період (перша половина XIX століття) пов‘язаний з виданням 

збірок М. Цертелєва («Опыт собирания старинных малорусских песней» 

1819 р.), М. Максимовича («Малороссийские песни», 1827 р.), 

П. Лукашевича («Малорусские и червонорусские народные думы и песни», 

1836 р.), І.Срезневського («Запорожская старина», 1833–1838 рр.). Образ 

кобзаря у цих працях достатньо поетизований романтичний, споріднений 

образам скандинавських скальдів або менестрелів. 
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Характерною рисою другого періоду (40-і – 50-і роки XIX століття) 

було пробудження інтересу до власне професійних виконавців-кобзарів. 

У літературі з‘являються такі імена як О. Вересай, А. Никоненко, А. Шут та 

інші, поширюються їх біографічні дані, зазначається соціальний статус тощо. 

Водночас виходять у світ праці А. Метлинського «Думки і пісні, та ще дещо» 

(1839 р.), у яких опубліковано вірші «Смерть бандуриста» та «Бандура», 

А. Метлинського й М. Білозерського «Народные южно-русские песни», 

(1854 р.), П. Куліша «Записки о Южной Руси» (Т. 1, 1856–1857 рр.) тощо. 

Вагомий внесок у наукове осмислення творчості кобзарів зробив 

М. Білозерський. Зібраний ним фольклорний матеріал – тексти дум, пісень, 

«Правила при записывании народных дум, песен, сказок....» та «Список 

кобзарей (бандуристов) и лирников» – було опубліковано як додаток до 

збірника А. Метлинського «Народные южнорусские песни» (1854 р.). 

Важливими аспектами для подальшого вивчення творчості виконавців дум 

дослідник вважав біографічні відомості кобзарів, їх соціальний статус, 

інформацію про появу дум у їх репертуарі (місцевість, від кого і коли 

вивчили думи). Серед перших збирачів дум та відомостей про їх виконавців 

був П. Куліш, який в «Записках о Южной Руси» (1856 р.) подав біографічні 

дані кобзарів А. Никоненка (Полтавщина) та А. Шута (Чернігівщина) [74]. 

Третій період (друга половина XIX століття) пов‘язаний з прагненням 

дослідників фольклору у справі не тільки збереження, але й підтримки та 

відродження самобутньої народної творчості. У цей час вийшли праці 

О. Русова [128] та Л. Жемчужникова [45; 46], у яких подається інформація 

про життєвий та творчій шлях відомого кобзаря XIX століття О.Вересая та 

виконавські особливості його мистецтва. У 1874 р. в «Записках Юго-

Западного отдела Императорского русского географического общества» були 

надруковані виступи О. Русова та М. Лисенка, присвячені ролі дослідників у 

справі збирання відомостей про кобзарів (зокрема П. Куліша), висвітленню 

творчої діяльності О.Вересая, а також характеристиці музичних 

особливостей українських дум і пісень у виконанні цього кобзаря [128]. 
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Науковий інтерес до творчості О. Вересая наприкінці XIX століття проявляли 

також А. Кримський та К. Ухач-Охорович [70; 142]. 

У праці «Досвітки. Думи і поеми» П. Куліш [72] подає лише тексти дум 

і поем, датовані XVII століттям без відомостей про виконавців. Однак уже в 

наступній праці дослідник разом з коротким оглядом попередніх видань 

пам‘яток української поезії, розглядом загального характеру «Записок...» та 

текстів дум звертається до вивчення творчості кобзарів як виконавців дум, а 

також їх біографічних даних [73]. Науковець зосереджує увагу на фізичній 

ваді кобзарів – незрячості. На думку П. Куліша, «никто, кроме этих слепцов, 

не поет этих дум в народе», тобто співцями цього епічного жанру були 

незрячі музиканти [73, с. 244–245]. Дослідник описує творчість одного з 

відомих кобзарів XIX століття А. Шута, аналізує виконавські особливості та 

творчий шлях музиканта. Про поширення бандури в козацькому середовищі 

свідчить і наведене у праці П. Куліша висловлення М. Костомарова, який 

зазначив, що в південно-руських думах «бандура и пение были постоянным 

занятием казака» [73, с. 247]. П. Куліш [75] приділяв значну увагу вивченню 

репертуару кобзарів, запису дум та пісень. Він надавав матеріальну 

підтримку кобзарям і взагалі піклувався про громадське становище. 

К. Ухач-Охорович [143] розглядає бандуристів як виконавців дум, 

серед яких П. Скряга, М. Соковий та В. Варченко, страчені в 1770 р. за участь 

в повстанні 1768 року. Як зазначає автор, виконавці також переважно були 

сліпими; ця особливість надавала «способность к большей 

сосредоточенности, глубокому мышлению, восприятию и чувствование того, 

что происходит в мире...» [143, с. 163]. Дослідник підкреслює суспільне 

визнання творчості цих виконавців, оскільки в народі з повагою ставились до 

мистецтва кобзарів. На думку К.Ухача-Охоровича, «народ смотрит на них, 

как на людей Божьих, с любовью и благоговением…» [143, с. 163], а 

кобзарська гра була невід‘ємною складовою українця та його побуту [143, 

с. 164].  
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Як зазначає дослідник, кобзарі та їх репертуар відіграли важливу роль 

у виникненні та поширенні гайдамацького руху. Думи у виконанні кобзарів 

«піднімали почуття самосвідомості як особистості, так і всього народу, були 

натхненниками мужності та відваги» [143, с. 164] Дійсно, якби не 

популярність дум, після повернення Правобережної України до складу Речі 

Посполитої, закріпачення козацтва, переселення у наддніпрянські землі селян 

із заходу, народне прагнення до волі, збройного спротиву поневолювачам 

могло б швидко зійти нанівець. Думи постійно будили спогади про славні 

перемоги, надихали братися до зброї. Отже, кобзарство на певних історичних 

етапах відіграло важливу морально-виховну роль, формуючи почуття 

національної самосвідомості та гідності. 

Також, К. Ухач-Охорович звертає увагу на зміни, які відбулися у 

репертуарі бандуристів, пов‘язані зі зникненням Запорізької Січі як 

духовного і суспільно-політичного центру України. А саме, у репертуарі 

бандуристів та кобзарів почали переважати жартівливі й танцювальні пісні, 

які з часом набули більшого поширення, аніж народні дум [143]. Отже, це 

мистецтво еволюціонувало разом зі змінами історичних реалій.  

Значну увагу багатьом важливим питанням в дослідженні розвитку 

кобзарського мистецтва на Україні в XIX столітті приділив П. Житецький 

[50], а саме: 1) аналізував соціальний статус виконавців дум (перші творці 

дум XVI століття, на думку дослідника, належали до стану калік та бідних, 

яких називали «старцями» або «дідами»); у XVII – XVIII століттях 

виконавцями дум були звичайні музиканти, серед яких чимало обдарованих 

особистостей [50, с. 215]; 2) розглядав особливості репертуару кобзарів (дум і 

псалмів), тексту дум, який, за визначенням дослідника, був створений у 

XVI – XVII століттях та передавався від покоління до покоління з 

численними змінами, що призвело до втрати давнього тексту [50, с. 218];    3) 

аналізував передумови виникнення жанру дум та появу його виконавців; 4) у 

стислому вигляді подавав характеристику музичного супроводу дум під 

акомпанемент кобзи чи бандури; 5) розкривав етимологію слів – кобза і 
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бандура. На думку П. Житецького, в XVI – XVII століттях кобза і бандура 

були повсякденним атрибутом козацького побуту, особливо, кобза, «як 

інструмент більш простий і популярний, ніж бандура» [50, с. 223 – 224]. 

М. Лисенко в «Характеристиці музичних особливостей українських 

дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая» [94] досліджував питання 

походження кобзи (бандури), її стрій, особливості виконання, а також 

проаналізував життєвий та творчий шлях відомого кобзаря XIX століття.  

Відомості про полтавських кобзарів другої половини XIX століття 

подає О. Сластьон [130]. Дослідник  стисло інформує про репертуар та 

виконавські особливості полтавських кобзарів, а також зосереджує увагу на 

висвітленні діяльності відомого кобзаря Полтавщини – М. Кравченка, 

зокрема, на вивченні репертуару виконавця, до якого входили думи, псалми, 

пісні сатиричного змісту [130, с. 310–311]. Аналізуючи творчу діяльність 

кобзарів Полтавщини, О. Сластьон прагнув довести тезу про існування й 

функціонування кобзарського мистецтва на Україні. Це було дуже важливо й 

актуально, оскільки в наукових колах існувала думка про вимирання цього 

давнього традиційного жанру народної творчості. 

Отже, виконавство на кобзі та бандурі у XIX столітті розглядалося 

дослідниками в декількох аспектах: соціальному, виконавському, 

репертуарному та музично-теоретичному. У центрі наукового дискурсу 

знаходились яскраві особистості кобзарів XIX століття: О. Вересай, 

І. Крюковський, Ф. Холодний, А. Шут. 

Початок ХХ століття в культурному житті України був ознаменований 

новою хвилею інтересу до професійних виконавців дум – бандуристів та 

кобзарів - у зв‘язку з проведенням у 1902 р. (м. Харків) XII Археологічного 

з‘їзду та виступу на ньому, за ініціативою Г. Хоткевича, музикантів. У цей 

період вивченням та збиранням матеріалу про творчість кобзарів та 

бандуристів займались відомі музикознавці та діячі культури: М. Грінченко 

[24], М. Домонтович [36], К. Квітка [60], Ф. Колесса [66–67], Є. Крист [71], 
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Д. Ревуцький [121], О. Сластьон [130], М. Сумцов [134–136], Г. Хоткевич 

[149–154] та інші. 

Дослідженням характерних ознак творчості кобзарів та бандуристів 

Харківщини на початку ХХ століття займався Є. Крист [71]. Автор розглянув 

загальні питання щодо діяльності кобзарів та бандуристів: кількість 

виконавців, їх побут, особливості репертуару, а також ступінь впливу 

мистецтва кобзарів на широкі маси; крім того, дослідник подав матеріал про 

процес навчання виконавців, який полягав в усній передачі знань та навичок 

й тривав два-три роки [71, с. 3–4]. Про професійну кобзарську освіту писали 

також В. Горенко, О. Сластьон, О. Сперанський, Г. Хоткевич та інші. 

Є. Крист акцентує увагу  на переслідуванні бандуристів владою, не 

вказуючи на причини таких заходів з боку влади. Крім того, атор говорить 

про неоднозначне ставлення різних верств населення до мистецтва кобзарів: 

воно залежало від класового стану слухача в суспільстві (заможні проявляли 

негативне ставлення, бідні – позитивне) [71, с. 5]. Слухачів бандурного 

мистецтва дослідник розділяє на народні маси та інтелігенцію, які в свою 

чергу поділяються на справжніх прихильників творчості виконавців та 

випадкових слухачів [71, с. 6]. Є. Крист звертає увагу і на репертуар 

бандуристів, який складався з історичних пісень, творів релігійного, 

гумористичного характеру, але переважають, на думку автора, та 

залишаються популярними думи. Водночас, дослідник акцентує увагу на 

поступовому зникненні жанру дум з репертуару кобзарів та бандуристів і 

появі фабричних пісень [71, с. 14]. Отже, у цей період кобзарі Харківщини, 

серед яких дослідник виділяє О. Буженка, І. Гончаренка, Г. Древкіна, 

І. Зозулю, П. Кулібабу, І. Нетусу, також реагували на нові історичні реалії, 

зміну соціальної, економічної, політичної ситуації, змінюючи свій репертуар.  

Про ставлення виконавців до бандури як до невід‘ємного елементу 

побуту українського народу, про повагу до мистецтва бандуристів при 

панських маєтках писав Г. Хоткевич [152]. Науковець подав порівняльну 

характеристику виконавських особливостей репертуару бандуристів 
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Харківської, Чернігівської та Полтавської областей (зокрема, відмінності в 

мистецтві гри на бандурі). Так, бандурна гра на Харківщині вирізнялась 

домінуванням інструментального супроводу  зі своєрідним вокальним 

речитативним характером, у якому переважали пісенні елементи. У 

мистецтві бандуристів  Чернівщини домінує сольний спів з ускладненням 

вокальної лінії та більш легкою і прозорою інструментальною партією. У 

творчості полтавських бандуристів були поєднані виконавські особливості 

Харківської та Чернігівської губерній, а також використання рецитацій з 

орнаментальними хроматизмами. Окремо дослідник розглядає і побудову 

інструмента XIX століття. 

Виступ кобзарів на XII Археологічному з‘їзді (1902 р.) мав широкий 

резонанс та відгук в періодичних виданнях даного періоду. У репертуарі 

виконавців відбулися зміни, а традиційна усна передача музичних творів 

поступово змінюється на письмову. Серед кобзарів початку ХХ століття 

М. Сумцов називає П. Древченка, І. Нетесу, Т. Пархоменка. Дослідник 

порушує питання про підтримку кобзарів, у зв‘язку з їх історичними 

досягненнями як «хранителей старинных песен и преданий» [134, с. 85]. 

Традиційні народні виконавці, які відігравали важливу роль у культурному 

житті, офіційно прирівнювалися до професійних жебраків. На думку 

науковця, це є непорозумінням і несправедливістю [134, с. 85]. Для 

подальшої підтримки кобзарів та їх творчості було направлено документ в 

попередній комітет XII Археологічного з‘їзду в Москву. 

Стисла інформація про виступ кобзарів на з‘їзді, який пройшов з 

великим успіхом, подається і Н. Д-вином, а також текст музичного твору 

«Пісня про Морозенка», який було виконано на концерті Т. Пархоменком  

[38, с. 115–116]. 

У 1910 р. вийшли дві праці М. Сумцова «Старі зразки української 

народної словесності» [135] та «Українські співці й байкарі» [136]. У першій 

бандура згадується як інструмент, під музичний супровід якого в XVII 

столітті виконувалась дума як найдавніший жанр народнопісенної творчості 



 21  

та який набув широкого розповсюдження й впливу в зазначений період. 

Автор звертає увагу на виконавця Яндуха, який виконував думи в середині 

XVI століття [135, с. 10]. У другій праці науковець називає бандуристів і 

кобзарів піснетворцями та співцями на Русі-Україні, яких з давнини називали 

«ведущими», баянами, скоморохами та шпилями. Як зауважує М. Сумцов, 

саме славнозвісний відомий народний співець Боян співав під супровід 

бандури або кобзи [136, с. 1]. 

Дослідник звертає увагу і на питання походження кобзи і бандури. На 

думку М. Сумцова, ці назви мають іншомовне походження («бандура» 

запозичена з Західної Європи, а «кобза» з азійського Сходу). Серед 

українського народного музичного інструментарію, який побутував на 

Україні (ліра, торбан, гуслі, цимбали, сопілка, бубон та ін.), до 

найпоширеніших науковець відносить кобзу і бандуру. Наприкінці XVIII 

століття, за визначенням дослідника, існували виконавські особливості й 

відмінності гри на кобзі й бандурі, які розрізняв український історик 

Ригельман [136, с. 3]. Наприкінці XIX століття, як відзначає М. Сумцов, 

кобзу і бандуру розглядали як один інструмент, хоча в давнину вони мали 

окремі власні відмінності й особливості [136, с. 3]. Кобза з‘явилась на 

теренах України раніше, ніж бандура, але з часом остання поєднала в собі ці 

дві назви. Дослідник аналізує побудову інструментів, визначає популярність 

виконавців при польських та царських дворах XVI–XVIII століть, розглядає 

репертуар кобзарів і бандуристів, який складався в основному з релігійних та 

сатиричних творів [136, с. 12], розкриває характерні прикмети кобзарського 

мистецтва (територіальна обмеженість, особлива мова, громадське 

урядування та ін.). 

М. Сумцов наголошує, що з середини XIX століття в народно-

інструментальному середовищі українців кобзарі і бандуристи поступово 

зникають, а також вказує на зміни, які відбуваються в репертуарі виконавців 

(думи поступово замінюються на жартівливі пісні). Ці процеси пов‘язані, як 

відомо, з історичними подіями в Україні – з інтересом Російської імперської 
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влади до зарубіжної музичної культури та її представників, водночас 

послабленням позицій кобзарського мистецтва, яке на даний період відійшло 

у минуле як вагома складова української культури й символ козацької доби.  

Певний матеріал щодо виникнення та походження кобзи й бандури на 

Україні, розгляд побудови та строю інструментів, способи тримання та гри, а 

також українські пісні (думи, історичні та гумористичні) з нотним текстом 

для співу під супровід кобзи подано в «Самонавчителі до гри на кобзі або 

бандурі» М. Домонтовича [36]. Як відзначає дослідник, кобза або бандура є 

українськими національними музичними інструментами, які в XVII – 

XVIII століттях вважалися «священними інструментами» [36, с. 1]. 

Дослідженням творчості кобзарів та бандуристів на початку ХХ 

століття займався відомий композитор і фольклорист Д. Ревуцький. У своїй 

праці «Українські думи та пісні історичні» науковець розглядає кобзарів та 

бандуристів як виконавців дум, основний репертуар яких був представлений 

саме епічним жанром та виконувався завжди під супровід кобзи (бандури) 

або ліри [121, с. 7]. Дослідник приділив увагу визначенню соціального 

статусу виконавців. Так, на думку Д. Ревуцького, у супроводі бандури 

співали не тільки співці - професіонали [121, с. 14]. Серед виконавців дум 

були й рядові козаки, а також  «інтелігенція старих часів України» (є 

свідоцтва про володіння грою на кобзі та співом гетьманів І. Мазепи, 

Б. Хмельницького та С. Палія). 

Як відзначає науковець, відомостей про конкретних виконавців у 

період XVI–XVIII століть не зафіксовано, окрім інформації про бандуриста 

XVIII століття Г.Любистка, але з літературних джерел відомо про діяльність 

кобзарів при царських та панських маєтках [121, с. 35]. Серед відомих 

кобзарів XIX столітя Д.Ревуцький називає І. Крюковського, Ф. Холодного та 

інших. Д. Ревуцький серед перших збирачів українських пісень та їх 

виконавців називає П. Куліша, який в 50-х роках XIX століття подав факти 

про життєвий шлях кобзарів А. Никоненка з Полтавщини та А. Шута з 

Чернігівщини [121]. Однак, як зазначає науковець, у цей період значна увага 
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дослідників фольклору (П. Куліш [75], О. Русов [128] та ін.) була приділена 

творчості відомого кобзаря О. Вересая [121, с. 36, 39]. У 1876 р. 

П. Мартинович записав думи у виконанні цього кобзаря, а в 1882 р. 

В. Горленко подав матеріал про творчість кобзаря та його виконавські 

особливості. У 1873 р. О. Русов на засіданні Південно-Західного відділу 

Імператорського географічного товариства називає О. Вересая «одним из 

последних кобзарей малорусских» [121, с. 42]. Хоча, за визначенням 

науковця, окрім О. Вересая були відомості й про інших виконавців, які 

займались творчою діяльністю в Україні в цей період (на початку ХХ 

століття в наукових джерелах було зафіксовано 150 кобзарів) [121, с. 42]. У 

цілому дослідник акцентує увагу на поступовому занепаді кобзарського 

мистецтва наприкінці XIX століття, пов‘язаному з вимиранням козацьких 

традицій виконання дум та історичних пісень, які були основою репертуару 

виконавців [121, с. 42]. 

Початок ХХ століття в розвитку кобзарського мистецтва Д. Ревуцький 

називає періодом народження нового типу кобзаря – «з репертуаром 

книжного походження» [121, с. 43]. До кобзарів нової формації дослідник 

відносить І. Кучугуру-Кучеренка, Т. Пархоменка та інших. Автор подає 

репертуар музикантів, який складали відомі думи та історичні пісні [121, 

с. 49]. Аналізуючи виконавські особливості творчості кобзарів – виконавців 

дум початку ХХ століття, Д. Ревуцький поділяє їх манеру гри на два 

виконавські напрями: перший пов‘язаний зі збереженням традиційного 

стилю народного виконання, другий (на прикладі Г. Хоткевича) – 

використанням нових сучасних пісенних мотивів, відмовою від традиційного 

виконавства в музичному супроводі, «зберігаючи тільки художню цілісність» 

[121, с. 50]. Значну увагу науковець приділив висвітленню таких питань, як 

походження назв «бандура» і «кобза», способів гри на кобзі, строю бандури 

(кобзи) [121, с. 55]. 

На початку ХХ століття Д. Ревуцький спостерігає поступове 

зменшення виконавців-бандуристів в Україні, через поступове зникнення 
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основного жанру дум в репертуарі музикантів. Як уже було зазначено, жанр 

думи пов‘язаний з оспівуванням історичного минулого, звитяг козацьких 

ватажків, що на початку століття втратило свою актуальність. На думку 

науковця, ця тенденція в репертуарі виконавців також пов‘язана зі 

складністю оволодіння грою на кобзі («потребує більше часу до навчання й 

хисту»), а також з популярністю серед виконавців псалмів під супровід ліри. 

[121, с. 50]. 

Ф. Колесса [67] також характеризував кобзарів як виконавців дум, а 

кобзу як улюблений та розповсюджений інструмент козацтва. Про 

популярність інструмента в Запорізькій Січі свідчать, за визначенням автора, 

давні мистецькі твори з зображенням козака з кобзою, яка  входила до 

предметів козацького побуту [67, с. 55]. Ф. Колесса вказує, що дослідник 

народного епосу П. Житецький виокремлює серед виконавців дум певний 

тип – військових кобзарів, які представляли полкову музику Запорізької Січі 

і не брали участі у воєнних діях [67, с. 56].  

Ф. Колесса аналізував функціонування в кобзарському мистецтві XVII–

XVIII століть професійних осередків, які існували у формі кобзарських шкіл. 

У цих школах «вироблялися поодинокі типи кобзарської рецитації» [там 

само], здобутки яких збереглися до початку ХХ століття. Науковець також 

називає відомих кобзарів XIX століття: О. Вересай, І. Крюковський, А. Шут 

та інші, а до виконавців новітнього типу, які користуються репертуаром як в 

усному вигляді, так і з друкованих збірників, відносить І.Кучеренка та інших. 

Дослідник дає визначення кобзарям – це «професіональні співці, назва яких 

вимагає вродженого талантту й музикальності» [67, с. 61]. На думку 

Ф. Колесси, вагоме значення творчості кобзарів-бандуристів полягає в 

популяризації серед різних верств населення козацьких дум та їх збереження 

в мистецькій спадщині кобзарського мистецтва до наших часів [67, с. 62]. 

М. Грінченко [24], як і попередні дослідники кобзарського та 

бандурного мистецтва, досліджує творчість музикантів як виконавців дум, а 

також аналізує їх соціальний стан. На думку науковця, кобзарями-
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бандуристами були переважно сліпі виконавці, які жили на території України 

[24, с. 74]. У XVII–XVIII столітті існували організації співців-сліпців – 

співоцькі братства або цехи, з певними звичаями й традиціями. Серед 

виконавців дум початку ХХ століття М. Грінченко виділяє Г. Гончаренка, 

П. Древченка М. Кравченка, І. Кучугуру-Кучеренка, С. Пасюгу та інших. 

Творчість зазначених бандуристів дослідник поділяє на дві групи: до першої 

входять музиканти, які продовжують традиційну (архаїчну) форму 

виконавства (збереження мелодичної лінії, формоутворення тощо); до другої 

належать бандуристи, які видозмінюють мелодії дум, її форму [24, с. 75–76]. 

До відомих знавців кобзарського репертуару М. Грінченко відносив: В. Ємця, 

О. Сластіона, Г. Хоткевича, які були водночас і віртуозами гри на кобзі-

бандурі [24, с. 76]. Також дослідник відзначає популярність мистецтва 

бандуристів серед пануючих класів в різні історичні періоди. Так, діяльність 

виконавців була відома при Петрі I, царських дворах Єлизавети Петрівни та 

ін. Серед відомих бандуристів при дворі Єлизавети був зокрема, 

М. Любисток [24, с. 76]. 

К. Квітка обрав об‘єктом дослідження виконавські особливості, 

соціальний стан народних виконавців, серед яких були й кобзарі. При цьому 

науковець бере до уваги особливі звичаї, світогляд, властивості психічного 

типу виконавців, взаємовідносини у професійних групах музикантів. 

Дослідник звертає увагу на соціальний та фізичний стани виконавців, форми 

творчої діяльності, репертуар (до якого входили відомі думи і духовні пісні, 

канти, жартівливі й гумористичні твори), процес навчання музикантів, 

етимологію назви інструмента, його будову, стрій тощо. Зокрема, дослідник 

звертає увагу на нові для початку ХХ ст. напрями у кобзарському мистецтві. 

Наприклад, перетворення під впливом інтелігенції, естради манери співу. На 

думку К. Квітки, такі зміни призвели до розриву цілісності давніх 

мистецьких традицій [60, с. 18]. Хоча науковець констатує, що кобзарське 

мистецтво поширене у різних регіонах України (Полтавщина, Харківщина, 

Чернігівщина) [60, с. 13], він змушений визнати, що цей давній пласт 
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музичної культури зникає з музичного побуту України значно швидше, ніж 

стильові ознаки загального співу [60, с. 5]. Тому К. Квітка закликає 

громадськість до поглиблення вивчення традиційного народного виконавства 

та співу народних професійних співців. 

1950-ті – 1980-ті роки ХХ століття позначені в науковій літературі 

детальним вивченням життєвого й творчого шляху кобзарів до початку ХХ 

століття та в ХХ столітті. З. Василенко у статті «З історії української 

музичної фольклористики кінця XVIII – середини XIX століть», аналізуючи 

збірку М.Маркевича «Південно-руські пісні з голосами» (1857 р.), 

звертається до визначення кобзарів як виконавців дум [15, с. 24].  

У дослідженні відомого науковця Й. Миклашевського [96] 

розглядається зародження і перші кроки українського професіонального 

мистецтва та його розвиток у загальному річищі вітчизняної музичної 

культури. На жаль, у своїй роботі дослідник не приділив уваги питанням 

розвитку народнопісенної творчості як складової музичної культури як 

Харкова, так і України в цілому, хоча представлені форми і різновиди 

фольклорного жанру (народні пісні й танці, обряди та звичаї) широко 

побутували в різних верствах населення того часу. 

1960-ті – 1970-ті роки ХХ століття позначені новим підйомом у 

розвитку професійного бандурного мистецтва – появою теоретичних засад та 

наукових обгрунтувань у дослідженні кобзарського й бандурного мистецтва 

в різні історичні епохи. Так, в дисертації А. Омельченка «Развитие 

кобзарского искусства на Украине (радянський період)» (1968) розглянуто 

певні теоретичні питання: еволюція бандури як інструмента, її технічне 

удосконалення та різні способи гри на ній, значення кобзи-бандури в 

музичному побуті українського народу до початку ХХ століття, розвиток 

мистецтва бандуристів першої половини ХХ століття, питання 

удосконалення бандури найкращими майстрами-винахідниками, поєднання 

двох типів бандур та його значення для подальшого розвитку мистецтва 
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бандуристів (характеристика різних типів інструментів та виконавство ряду 

бандуристів), удосконалення виконавської майстерності бандуристів [113]. 

У підручниках цього періоду «Музыкальная культура Украины» [103] 

та «Нариси з історії української музики» [104] розглядається давній епічний 

жанр дум і діяльність кобзарів як їх традиційних виконавців. У першому 

підручнику виконавці розглядаються як учасники воєнних подій та повстань 

[103, с. 9]. Тут також подається інформація про будову інструмента, його 

стрій та репертуар (який складається як з вокальних, так і з інструментальних 

творів самодіяльного та професійного рівнів), саму ж бандуру відносять до 

основної групи українських інструментів (серед яких, цимбали, ліра, сопілка 

та ін.) [103, с. 19]. 

У «Нарисах...» [104] більше уваги приділяється вивченню 

виконавських особливостей кобзарів та їх фізичному стану. Так, виконання у 

супроводі кобзи-бандури вирізнялось варіативністю (у кожного музиканта 

існував власний варіант виконання), мистецтво співу і гри передавалось в 

усній формі, а кобзарями найчастіше були сліпі (музично і поетично 

обдаровані) [104, с. 35–36]. Серед відомих кобзарів XIX століття названі 

О.Вересай, Ф.Холодний та інші. Окремо розглянуто питання відтворення 

образу кобзаря в музиці. Так, образ кобзаря постає в опері «Тарас Бульба» 

М.Лисенка, «Богдан Хмельницький» К.Данькевича, в незакінченій опері 

«Полонянка» К. Стеценка [104, с.37]. 

Відомою працею, яка присвячена найдавнішому епічному жанру - 

думам та спорідненим з ними жанрам української народної творчості, є праця 

видатного українського музикознавця, фольклориста Ф. Колесси «Мелодії 

українських народних дум» (1969 р.) [65], в якій об‘єднані опубліковані 

двома серіями (1910 та 1931 рр.) у Львові записи дум від кобзарів та лірників 

Полтавщини і Харківщини, що були розшифровані з фонограм і 

відредаговані автором. До першої серії «Мелодій українських народних дум» 

увійшли матеріали щодо аналізу музичної форми дум (ритміка, звукоряд, 

огляд і класифікація музичних фраз та ін., відношення мелодії до тексту і 
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варіанти дум), питання походження та виникнення кобзи-бандури на теренах 

України. Також першу серію «Мелодій» складають нотні матеріали дум 

(рецитації кобзарів О. Баря, О. Калного, М. Кравченка, П. Кравченка, 

А. Скоби та інші), тексти дум (кобзарів М. Кравченка, П. Кравченка, 

А. Скоби). У передмові до першої серії подаються короткі відомості про 

носіїв дум, їх репертуар та виконавські особливості. До другої серії 

«Мелодій» також увійшли нотні записи мелодій дум відомих кобзарів 

(рецитації Г. Гончаренка, П. Древченка, М. Дубини, С. Пасюги, О. Сластіона 

та інші), тексти дум, варіанти мелодій українських народних дум, їх 

характеристика і групування (на прикладі творчості двох кобзарів 

М. Кравченка і Г. Гончаренка). 

У передмові до другої серії Ф. Колесса подає інформацію про записи 

зразків давнього епічного жанру видатним композитором і фольклористом 

М. Лисенком, які сягають другої половини XIX століття, а також відомості 

про співців дум, в яких більш детально розкриваються відмінності їх 

виконавського стилю, репертуар тощо. 

У 1970 р. Л. Ященко свою наукову роботу «Державна Заслужена 

Капела бандуристів України РСР» присвятив висвітленню багаторічного 

творчого шляху та мистецьких досягнень відомого колективу в Україні – 

Державної заслуженої капели бандуристів УРСР як послідовниці традицій 

кобзарського мистецтва в Україні [167]. Дослідник кобзарського мистецтва 

значну увагу приділив аналізу розвитку кобзарського мистецтва з початку 

його виникнення й до початку ХХ століття. Зокрема, науковець звернув 

увагу на такі питання: походження кобзи і бандури, творчої діяльності 

кобзарів та бандуристів і їх репертуар у різні історичні періоди, створення 

професійних осередків у XVIII столітті, наукового інтересу фольклористів та 

інших митців XIX століття до вивчення творчості кобзарів тощо. 

Розкриваючи питання походження інструментів, Л. Ященко розглядає 

кобзарське мистецтво як «специфічне мистецьке явище», яке є 

«породженням своєрідних історичних умов» [167, с. 6]. 
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Питання історичного розвитку українського кобзарства в різні епохи 

висвітлюється і в виданні «Народні думи, пісні, балади» (1970 р.) [105]. Так, 

зокрема, аналізується виступ наприкінці XIX століття відомого кобзаря 

О.Вересая, а також його виконавські особливості. Також подається перелік 

відомих кобзарів ХХ століття, серед яких: І. Кучугура-Кучеренко (перший 

кобзар, якому присвоєно звання «Народного артиста України»), Є. Мовчан, 

П. Носач, В. Перепелюк та інші. Також автори видання намагаються 

аналізувати і дати визначення сучасному виконавському напряму мистецтва 

кобзарів. Так, у виданні зазначається, що у другій половині ХХ століття 

кобзарське мистецтво «переживає сценічно-імпровізаторський період і 

розвивається як винятково мистецький жанр» [105, с. 29]. 

А. Аббасов («Опанас Сластьон (життя і творчість)», 1973 р.) [1] у 

висвітленні творчості відомого українського художника другої половини XIX 

– поч. ХХ століть акцентує увагу на таких формах діяльності як збирання та 

запис митцем відомостей про кобзарів-сучасників, їх репертуар, створення 

ним графічних портретів народних виконавців. Особливу увагу, за 

визначенням дослідника, Опанас Сластьон приділив аналізу творчої 

діяльності кобзаря М. Кравченка, його виконавським особливостям та 

розгляду репертуару (в 1902 р. вийшла стаття О. Сластьона «Кобзар Михайло 

Кравченко і його думи») [1, с. 43–44]. 

Однією з наукових праць, у якій узагальнено на теоретичному рівні 

мистецьку спадщину кобзарів від її витоків до 70-х років ХХ століття, є 

монографія Ф. Лаврова «Кобзарі» (1980 р.) [77]. Дослідник розглянув такі 

важливі питання: дослідження історичного розвитку кобзарського мистецтва 

з XVI століття й до 70-х років ХХ століть, суспільно-політичне, культурно-

побутове та художньо-естетичне значення діяльності кобзарів в суспільному 

житті, висловлювання діячів науки, літератури і мистецтва про творчість 

кобзарів, а також вивчення діяльності відомих виконавців О. Вересая, 

М. Кравченка, Є. Мовчана, Т. Пархоменка та інших й висвітлення їх 

репертуару. Аналізуючи історію кобзарського мистецтва, автор поділив 
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умовно розвиток мистецтва кобзарів на три хронологічні періоди: 1) XVI–

XVIII століття – період розвитку феодально-кріпосницьких відносин і 

боротьби народних мас проти соціального і національного гноблення; 2) XIX 

– початок XX століть – доба розкладу і кризи кріпосництва, розвитку 

капіталістичних відносин; 3) перше десятиліття ХХ століття –  до 70-х років 

ХХ століть. На думку Ф.Лаврова, кобзарство є одним з цікавих, оригінальних 

явищ демократичної музичної культури українського народу [90, с. 16], «<...> 

й буде одвічною художньою, поетичною і мистецькою пам‘яткою історії і 

культури українського народу» [77, с. 252]. 

У роботі Б. Кирдана та А.Омельченка «Народні співці-музиканти на 

Україні» (1980 р.) [61] також висвітлюються різні періоди розвитку 

кобзарського мистецтва (з початку виникнення мистецтва кобзарів у XVI–

XVIII століттях), творчість кобзарів – соціальний стан та об‘єднання, перші 

школи гри на бандурі, репертуар (починаючи з XIX століття до початку ХХ 

століття), участь бандуристів у визначних суспільних подіях, а також 

питання розвитку кобзарського мистецтва протягом ХХ століття й 

навчальний процес в зазначений період. Представлені тут і матеріали про 

діяльність найбільш відомих виконавців до початку ХХ – протягом ХХ 

століть: О. Вересая, І. Кучугуру-Кучеренка, Є. Мовчана та інших. 

Аналізуючи дослідження щодо історії розвитку кобзарського та  

бандурного мистецтва в Україні, зокрема період 90-х років ХХ – початку ХХI 

століть, можна висловити певні спостереження. У підручниках та навчальних 

посібниках 90-х років ХХ століття дослідження історії розвитку кобзарського 

та бандурного мистецтва було пов‘язано з розглядом даної гілки народно-

інструментального виконавства лише в певній площині: 1) у контексті 

розвитку культури Київської Русі, зокрема, народного інструментарію, а 

саме, побутування та поширення на теренах Київської Русі струнних 

інструментів, серед яких популярними впродовж багатьох століть були 

бандура і цимбали; 2) розвитку мистецьких традицій українського 

Відродження (ХV – перша половина XVII століть), зокрема аналізу розвитку 
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окремих видів мистецтва – театру і музики, в яких популярними жанрами 

були історичні пісні та думи, виконавцями яких були кобзарі, які мандрували 

містами і селами України; 3) розвитку духовної культури українського 

народу другої половини XVII – кінця XVIII століть, зокрема розглядаючи 

феномен козацької культури, вказується на поширення поряд з пісенною 

творчістю жанру дум, які мали своєрідну художню форму і виконувались у 

супроводі бандури (кобзи) або ліри. 

Автори підручників (О. Гаврюшенко, В. Шейко та ін.) [19] 

підкреслюють значення творчості кобзарів; завдяки їх діяльності думи і 

народні пісні набули широкої популярності серед різних верств населення. 

Вони показані тут не тільки виконавцями, але й творцями музичних творів. 

Кобзарство розглядається як своєрідне явище української народної культури, 

визначне мистецьке досягнення запорозького козацтва. Виконавцям 

надається провідне місце в історії духовної культури українського народу. 

Згадаймо, що М. Гоголь називав їх охоронцями бойової слави держави, 

поетами та літописцями [19, с. 447]. Вагоме значення мала діяльність 

кобзарів у пробудженні й розвитку національної самосвідомості українців, у 

створенні дум про полоняників (кобзарі були безпосередніми очевидцями та 

учасниками важливих історичних подій): «Плач невольників», думи «Втеча 

невольників», «Смерть козака в Азові». Дослідники також розкривають 

широкий спектр ідейно-художніх образів, що втілені в думах та історичних 

піснях, створених кобзарями (про героїчну боротьбу козацтва проти 

турецько-татарської агресії, про визвольну війну 1648–1654 років та її героїв 

– Б. Хмельницького, Кривоноса, Богуна та ін.). Найбільш важливим, на 

думку А. Яртись, В. Мельник та ін., є безпосередня участь кобзарів у боях та 

походах. У контексті розвитку музичної культури другої половини XVII 

століття – поряд з удосконаленням насамперед пісенних та танцювальних 

жанрів (обрядові, родинно-побутові та ліричні пісні) продовжувала 

розвиватися народна інструментальна музика, творцями і виконавцями якої 

були кобзарі, лірники, сопілкарі, цимбалісти, які нерідко об‘єднувались в 
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інструментальні ансамблі (троїсті музики) для виступів на святах та ін. 

Кобзарів автори посібника розглядають лише як носіїв традицій української 

народної інструментальної музики [19]. 

У лекції «Українські землі наприкінці XIV – у першій половині 

XVI століття» («Історія України», 1991 р.) [58] є висновок про інтенсивний 

розвиток у цю добу хорової музики і танцювальних жанрів інструментальної 

музики (гопак, козачок). Серед народнопісенних жанрів поширеними стають 

ігрові, трудові, обрядові, а також жанр дум, який звучав у виконанні кобзарів 

під супровід гри на кобзі-бандурі або лірі. Знову ж таки наголошується на 

розповсюдженні епічного жанру, але відсутня виконавська характеристика 

власне носіїв цього пісенного різновиду. У контексті розвитку музичного 

життя XIX століття автори підручника посилаються на імена відомих у той 

час співців-кобзарів (О. Вересая та А. Шута), діяльність яких була 

зафіксована дослідниками народної творчості.  

В українській культурі першої половини XIX століття в Україні одним 

з провідних  видів мистецтва серед різних верств населення була музика (як в 

вокальному, так і в інструментальному різновиді). Особливого поширення 

набув вокальний жанр в різноманітніших його різновидах (канти, романси, 

лірична, жартівлива та ін.), який виконувався у формі соло, дуетів або у 

хоровому складі у супроводі бандури, скрипки, гітари. У даному випадку 

бандура розглядається як супровідний інструмент, що був поширений на той 

час серед широких мас населення.  

У ході еволюції культурного життя України в 20-х – 30-х роках ХХ 

століття, зокрема, театрального, образотворчого та музичного мистецтва, 

інтенсивного розвитку набула концертна діяльність, у якій брали участь як 

професійні, так і самодіяльні виконавці й колективи, серед яких можна 

виокремити Державну капелу бандуристів під керівництвом М. Михайлова та 

численні ансамблі бандуристів. У 60 – 80-ті роки ХХ століття серед відомих 

провідних виконавських колективів України (Державний заслужений 

академічний народний хор ім. Г. Верьовки, Державна заслужена академічна 
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капела «Думка», Державний заслужений симфонічний оркестр України та 

ін.) відзначають також Державну заслужену академічну капелу бандуристів 

України. Визнання ансамблів та капели бандуристів популярними 

різновидами серед численного різноманіття народноінструментальних та 

вокальних форм є свідченням широкого розповсюдження у ХХ столітті цієї 

гілки народноінструментального виконавства. 

У висвітленні історико-культурних процесів, які відбувалися в 

музичному мистецтві України XIV–XVI століть автори «Великої історії 

України» (1993 р.) акцентують увагу на давньому народнопісенному жанрі – 

історичних піснях, творцями й виконавцями яких були козацькі бандуристи. 

Попередниками цих співців були «словуті співці» й поети Боян та Митуса 

[17, с. 285]. 

В.Барвінський у розділі «Музика» («Історія української культури» за 

ред. І. Крип‘якевича, 1994 р.) [3], у контексті історичного розвитку 

української народної музики періоду XVI–XVIII століть відзначав активний 

розквіт української народної пісенності. У музичних творах цього періоду 

створюються й закріплюються певні характерні прикмети української 

народної пісні, які відрізняють її від музичних зразків інших народів. Автор 

наголошує на появі нової виконавської форми: козацьких дум, ліро-епічних 

творів імпровізаційно-ліричного характеру, які відтворюють боротьбу 

козаків із турками й татарами тощо. Спорідненими з думами є історичні пісні 

у виконанні народних співців: кобзарів, бандуристів, лірників (переважно 

сліпців), які об‘єднувались у співацькі братства або цехи зі своїми 

виконавськими традиціями. Також творчість бандуристів привертала увагу 

панських та царських вельмож, які проявляли інтерес до творчості 

виконавців й запрошували їх працювати. У контексті висвітлення розвитку 

українського народного інструментарію, поширеного на теренах країни, до 

найдавніших належать гуслі, пізніше з‘являються кобза й подібна до неї 

бандура (надається короткий опис будови інструмента, інформація про стрій 

сучасної бандури, про побутування на сучасному етапі в Україні хроматичної 
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бандури). До поширених інструментів входили: цимбали, скрипка, торбан, 

сопілка та ін. [3, с. 624]. 

Г. Лозко у праці «Українське язичництво» (1994 р.) [81] намагається 

вивести генезис кобзарства з мистецтва давніх гудців. Гудіти означало грати 

на музичних інструментах: сопілках, гуслях. Саме в середовищі волхвів 

записувалися стародавні перекази, міфи, так звані кощуни (плачі на тризнах, 

космогонічні міфи, руські священні тексти), які виконувались у супроводі 

музики – можливо, співалися або промовлялися речитативом, як кобзарські 

думи. Можна погодитися з думкою Г. Лозко, про те, що давні гудці є 

попередниками українських кобзарів, а їхні «кощуни» та «басні» - зразками 

для створення українських кобзарських дум, пісень, плачів [81, с. 52]. 

Проблемам відродження бандурного мистецтва в Україні на початку 

ХХ століття приділяв увагу С. Людкевич  [83]. Так, він порушив питання про 

існування на початку ХХ століття в наукових колах (А. Метлинський, О. 

Русов та інші) думки про вимирання бандурної поезії й музики на Україні й 

водночас обґрунтував протилежну думку щодо продовження існування та 

функціонування цього давнього прошарку народноінструментального 

виконавства України (на прикладі виступу кобзарів за ініціативою 

Г. Хоткевича на XII Археологічному з‘їзді в Харкові в 1902 р.). Також автор 

описав конструкцію бандури початку ХХ століття, її стрій та способи гри 

(Чернігівський, Харківський і Полтавський). Як зазначав автор, побутування 

мистецтва бандуристів та стрій інструмента привертав увагу й українських 

митців, зокрема М.Лисенка та музичних етнографів, але водночас дослідники 

фольклору не проявляли інтересу до практичного залучення мистецтва 

бандуристів до загального розвою українських народних інструментів [83, 

с. 183]. 

На початку ХХ століття в удосконаленні конструкції бандури та її 

технічних можливостей, на думку С. Людкевича, важливу роль відіграла 

діяльність видатного бандуриста Гната Хоткевича [83, с. 183]. Граючи на  

харківській бандурі (гра всіх пальців обох рук) Г.Хоткевич, як зазначає 
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дослідник, збільшив кількість приструнків (до 19), «підніс гру на бандурі до 

своєрідного артистизму, зробив спосібною до більшого числа модуляцій та 

добув з неї чимало зовсім нових незвісних ефектів і нюансів, про які ніхто би 

й не думав» [98, с. 184]. Також С. Людкевич звертув увагу на необхідність 

подальшого розширення обмеженого діатонічного діапазону бандури для 

пристосування декількох модуляцій без перестроювання. Як зазначає автор, 

такий інструмент «був би зовсім культурним і наскрізь оригінальним 

інструментом» [98, с. 184]. Але ці питання треба вирішувати, тому що 

бандура «<...> від XVI віку становить виключну власність українського 

народу, <...> і нині своєю конструкцією, характеристичними прикметами 

(саме двоякими струнами) є типовим, специфічним українським народним 

інструментом, якого ніде не подибаємо» [83, с. 184]. 

Низка наукових робіт дослідників музикознавства присвячується 

висвітленню розвитку музичної культури окремих регіонів України в різні 

історичні періоди й, зокрема, побутування найдавнішого епічного жанру в 

народнопісенній творчості України – української думи, також подаються дані 

про їх носіїв. У цій площині працювали О. Васюта [16], О. Кононова [68],   

М. Черепанін [160] та інші. 

М. Черепанін у монографії «Музична культура Галичини (друга 

половина XIX – перша половина XX століть )» (1997 р.) [160], розкриваючи 

особливості концертно-виконавської діяльності на Галичині, зробив аналіз 

сольних концертів професійних співаків і музикантів на галицькій сцені. Так, 

серед відомих артистів кінця XIX – початку XX століть (Є. Гушалевич, 

В. Їжак, О. Мишута, Р. Орленко, І. Стешенко, М. Щекун-Коломийченко та 

інші), які виступали в зазначений період, був і бандурист з Наддніпрянщини 

– В. Ємець, у виконанні якого прозвучали народні пісні «Дума про смерть 

козака Бандуренка» та «Та не жури мене, мати». Аналізуючи етапи 

дослідження пісенного фольклору, яким займалось чимало науковців та 

діячів української культури (В. Антонович, П. Бажанський, М. Драгоманов, 

В. Залеський, А. Метлинський та інші), М. Черепанін зосередив увагу на 
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роботі Ф. Колесси «Мелодії українських народних дум» (1920 р.), у якій 

автор подає найбільш типовий і повний варіант кожної конкретної думи, 

зберігаючи всі її особливості [160, с. 34]. Автор монографії звертається також 

до перших текстових записів українських народних дум, опублікованих            

М. Цертелєвим в 1819 р. Мелодії дум до цього часу були відомі лише з 

фрагментів, записаних М. Лисенком на початку 1870-х років у виконанні 

кобзарів Вересая і Братиці та які увійшли до «Мелодій українських дум». У 

роботі дослідника немає інформації про носіїв кобзарських рецитацій, їх 

соціальний стан та діяльність. 

Аналізуючи в монографії пісенно-хорове мистецтво, науковець 

висвітлює проведення конкурсів української пісні та музики й зазначає, що в 

1939 р. у Львові на базі кращих самодіяльних колективів (хорова капела, 

оркестр народних інструментів та ін.) при Будинку народної творчості було 

організовано ансамбль бандуристів під керівництвом Ю. Сінгалевича. 

Інформація про діяльність колективу та його репертуар, у монографії, на 

жаль, відсутня. 

Значну увагу М. Черепанін приділив і творчй діяльності на галицьких 

землях відомого українського бандуриста Г. Хоткевича, який підтримував з 

музичними діячами Галичини тісний і тривалий зв‘язок [160, с. 284]. 

З концертними програмами Г.Хоткевич виступав у Львові та Перемишлі 

(1906 р.), на Буковині (1909 р.). Протягом 1906 р. бандурист влаштував 

приблизно 50 концертів у Галицькому та Буковинському регіонах. 

До концертної програми входили: думи, чумацькі пісні, твори про кохання, 

гумористичні пісні та ін. Як зазначає дослідник, виступи Г. Хоткевича 

викликали у громадськості Галичини великий інтерес до гри виконавця, 

оскільки виконання дум у супроводі бандури в цьому регіоні звучало вперше 

[160, с. 285]. Також М. Черепанін висвітлив в роботі й концертну діяльність 

двох кобзарів К. Місевича і Д. Гонти, які виступили у Львові з концертними 

програмами в 1929 і 1931 роках. Перший вечір складався з традиційних дум, 

кантів, танцювальних мелодій. До другого вечора увійшли історичні думи, 
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побутові пісні, канти, гумористичні пісні, мелодії народних танців з різних 

місцевостей України [160, с. 285]. 

У монографії О. Кононової «Музична культура Харкова кінця XVIII – 

початку XX століть» (2004 р.) [68] мистецтво кобзарів і бандуристів 

розглядається в контексті відбиття своєрідної асиміляції пісень 

Г. С. Сковороди через варіанти їх фольклоризації [68, с. 54]. Також, як 

зазначає науковець, завдяки творчості бандуристів і кобзарів, у виконанні 

яких звучали пісні відомого філософа, посилювався вплив його творчості на 

найширші соціальні кола    [68, с. 55]. «Козак-бандурист», за висловленням 

О. Кононової, у XVIII столітті втілює у собі «образ справжнього народного 

героя, який став символом перехідного періоду в Україні, своєрідною 

емблемою демократичного національного мистецтва» [68, с. 55]. Про інтерес 

науковців до творчості бандуристів свідчать і спогади колишнього вихованця 

А. Л. Метлинського: «<...> Бандуристи були звичайними гостями 

Метлинського, <...> він робив записи не тільки пісень, але й народних 

мелодій» [68, с. 56]. 

Значну увагу в монографії приділено проблемі взаємодії фольклору, 

аматорства і професійного мистецтва в музичному житті Харкова кінця XIX 

– початку ХХ століть. На думку О. Кононової, збереженню й розвитку 

українського народного мистецтва, піднесенню національної самосвідомості 

співвітчизників сприяла багатогранна діяльність Г. Хоткевича. З його ім‘ям 

пов‘язана видатна подія, що сприяла вивченню і пропагуванню української 

національної музики – проведення XII Археологічного з‘їзду в 1902 р. в 

Харкові. На з‘їзді була представлена творчість кращих кобзарів Харкова, 

Полтави і Чернігівщини. Виступи виконавців були свідченням існування 

цього давнього прошарку народнопісенної творчості на Україні протягом 

багатьох століть попри думки деяких науковців про вимирання кобзарського 

мистецтва [68, с. 61]. Уперше, як підкреслює О. Кононова, в музичній 

культурі України в рамках проведення з‘їзду відбувся загальнодоступний 

концерт, в якому було поєднано гру бандуристів, лірників й троїстих музик з 
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метою репрезентації тембрових можливостей інструментів [68, с. 61]. 

Виступи з доповіддю Г. Хоткевича й інших доповідачів, спрямовані на 

загострення уваги громадськості на підтримку владою діяльності народних 

співців й виконавців, а також публічні виступи кобзарів сприяли розвиткові 

народної творчості в Україні та подальшому вивченню репертуару кобзарів. 

Також науковець розглядає подальші шляхи розвитку кобзарського 

мистецтва: вихід на концертну сцену виконавців-кобзарів, формування двох 

тенденцій у виконавському мистецтві кобзарів – традиційної і новаторської. 

Характерною рисою останньої була концертна спрямованість виконавства й 

створення відповідного репертуару. Видатним представником цього напряму, 

як зазначає О. Кононова, був Г. Хоткевич [68, с. 61]. 

Музикознавці розглядали також питання становлення та розвитку 

професійної музичної освіти в галузі народно-інструментального мистецтва в 

Україні. 

Так, у монографії О. Васюти «Музичне життя на Чернігівщині у XVIII 

– XIX столітті: історико-культурологічне дослідження» (1997 р.) [16] 

проаналізовано найбільш важливі етапи становлення та розвитку музичного 

життя Чернігівщини у XVIII – XIX століттях, досліджується взаємозв‘язок 

між різними формами музичної діяльності. Зокрема, розглядаються тенденції 

розвитку музичного життя Чернігівщини за доби Козаччини, які проявилися 

перш за все, в професіоналізації творчості музикантів. Передумовою 

виникнення цього явища, як вважає О. Васюта, було значне поширення в цей 

період інструментальної музики [16, с. 26]. Широкого побутування на 

Чернігівщині серед українського народного інструментарію (скрипка, 

цимбали, гуслі, дудки, волинки та ін.) набула і бандура (кобза), яка також 

входила і до складу музичних оркестрів, поширених на Чернігівщині в 

першій половині XVIII століття. [16, с. 35]. Як зазначає дослідник, важливим 

джерелом підтвердження факту розповсюдження музичних інструментів на 

Чернігівських землях в зазначений період є малюнок з рукописного 

«Панегірика», складеного студентами Чернігівської колегії під назвою 
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«Олімп з музами» в 1730 р. на честь заснування колегіуму в 1700 р., на якому 

зображено як вищезгадані інструменти, так і інші (ліри, труби, віолончелі) 

[16]. 

Своєрідним культурним центром української музичної культури, в 

якому формувалися майбутні спеціалісти не тільки творчих колективів 

Петербурга та Москви, а й інших міст Росії й України, зазначає О. Васюта, 

став відкритий у першій половині XVIII ст. перший в Україні спеціальний 

музичний навчальний заклад – Глухівська музично-хорова школа, яка посіла 

особливе місце в історії вітчизняної музичної культури [16, с. 43]. Серед 

музичного інструментарію, представленого в Глухівській школі, навчання грі 

проходило на скрипці, гуслях і бандурі [16, с. 37]. Про діяльність окремих 

професійних кобзарів та бандуристів на Чернігівщині в зазначений період 

інформації, на жаль, немає. 

Про навчання грі на бандурі в Глухівській «Школі співу та 

інструментальної музики» (1730 р.) йдеться в монографії В. Шульгіної 

«Музична україніка» (2000 р.). Висвітлюючи питання розвитку освіти і, 

зокрема, музичної освіти в Україні у другій половині XVII – першій половині 

XVIII століть, окрім Глухівської школи автор зазначає, що навички гри на 

бандурі можна було здобути і в інших музичних осередках – в школах на 

Запорізькій Січі, музичних цехах тощо [165, с. 59]. Звертаючись до 

функціонування музично-драматичної школи М.В. Лисенка в Києві в 1904 р., 

В. Шульгіна подає інформацію про відкриття вперше в Україні в 1907 р. 

класу бандури [165, с. 61]. Інформація про керівництво та склад виконавців 

класу бандури в монографії відсутня. 

Автор також приділяє увагу дослідженню феномену «імпровізації» і 

зауважує, що «мистецтвом імпровізації на високому рівні завжди володіли 

кобзарі, народні співці-музики, що співали приграваючи на кобзі» 

[165, с. 68]. Розглядаючи виконавські особливості мистецтва кобзарів, 

науковець відзначає, що у своїй виконавській практиці народні музики 

спиралися на сталі форми музичного мислення, певне коло інтонацій, 
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мотивів, ритмів, що формувалися протягом століть [165, с. 68]. Виконання 

народними музикантами творів на слух по пам‘яті викликає необхідність і 

природність використання елементів імпровізації. Загалом, підкреслює автор, 

для народного виконавства характерне поєднання сталого музичного образу з 

його постійним варіюванням і оновленням [165, с. 68]. 

Науковці присвячують свої дослідження і висвітленню питань 

методики та теорії виконавства на народних інструментах. 

У навчальному виданні «Історія народно-інструментального 

виконавства» (2003 р.) [57] Л. Шемет та інші автори акцентують увагу і на 

особливостях еволюції мистецтва кобзарів та бандуристів, що охоплює 

історичний період XVI – XX століть. У методичних матеріалах поетапно у 

стислому вигляді розглянуто історичний розвиток бандурного мистецтва, 

який поділяється на такі періоди: 1) початок ХХ століття – період 

становлення академічного напряму в мистецтві бандуристів; 2) 20 – 30-ті 

роки ХХ століття – період занепаду кобзарського мистецтва й водночас поява 

в музичній культурі нового напряму в мистецтві бандуристів, орієнтованого 

на академічний професіоналізм, пропаганду колективних форм виконавства 

(ансамблі, капели), формування системи професійної музичної освіти, 

створення оригінального репертуару; 3) друга половина ХХ століття в 

народно-інструментальному виконавстві України пов‘язана з поширенням 

нового типу інструмента – академічної бандури, представленої в сольному, 

ансамблевому та оркестровому різновиді; 4) останні десятиріччя ХХ століття 

характеризуються тенденцією відродження традицій кобзарського мистецтва 

(відновлення кобзарського цеху, реконструкція традиційних інструментів, 

проведення оглядів-конкурсів виконавців на автентичних традиційних 

інструментах та ін.) [57]. 

Чимало сучасних теоретиків кобзарського й бандурного мистецтва 

присвячують свої роботи дослідженню й вивченню історії кобзарського 

мистецтва. Серед них: І. Куровська [76], І. Романюк [127], Ю. Фігурний 

[146],  К. Черемський [156–159], В. Чуркіна [164], Н. Яремко [166] та інші. 
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Так, К. Черемський у своїй монографії «Повернення традиції» (1999 р.) 

[157] на основі фондових матеріалів державних архівів, музеїв, періодики, 

історико-літературних видань та інших матеріалів аналізує питання 

історичних причин нищення і спотворення характерного й невід‘ємного 

складника традиційної української культури – кобзарського і бандурного 

мистецтва, еволюції і причини занепаду, перспективи відродження 

автентичного кобзарського виконавства; він наводить також статистичні дані 

про народних співців і характерні репресивні заходи щодо них. Окремий 

розділ у монографії «Кобзарська катедра» присвячений висвітленню 

концептуальних засад автентичного виконавства та кобзарського 

інструментарію на основі наукових досліджень відомих діячів культури і 

мистецтва. Так, до розділу увійшли праці: «Бандура и ее место среди 

современных музыкальных инструментов» Г. Хоткевича, «Ґенеза і еволюція 

кобзарського інструментарію у світлі етноінструментознавчої концепції 

Гната Хоткевича» М. Хая, «Гнат Хоткевич і традиційне кобзарство» 

К. Черемського, «Основи гри на бандурі» Г. Ткаченка, «Самовчитель гри на 

старосвітських музичних інструментах В. Кушпета, «Слово на захист 

народної (старосвітської) бандури» М. Товкайло та ін. [157]. 

Автор монографії аналізує також діяльність капел та ансамблів 

бандуристів в Україні в 1920-х – 1930-х роках ХХ століття. До відомих 

творчих колективів бандуристів цього періоду входили: Перша київська 

художня капела бандуристів, Перша Миргородська капела бандуристів 

ім. М. Кравченка (1922 р.), в 1925 р. були організовані Конотопська, 

Полтавська та Харківська капели бандуристів. В аналізі творчої діяльності 

капел та ансамблів бандуристів дослідник акцентує увагу на відмінностях 

усталених традицій кобзарського виконавства та поширення новітніх форм 

бандурного виконавства, які є «суттєво різними за ґенезою, характером, 

способом побутування, рівнем виконавства, репертуаром та іншими 

ознаками» [157, с.165]. 
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Як зазначає К. Черемський, в центрі уваги його монографії знаходиться 

докладний аналіз історичних матеріалів, пов‘язаних із «бандурницькою 

справою» у радянські часи з метою висвітлення невідомих і 

взаємоузгодження маловідомих для широкого загалу фактів, з‘ясування 

мимовільних і закономірних тенденцій в еволюції досліджуваного явища, 

встановлення причин, справжніх виконавців і реального масштабу злочинів, 

скоєних щодо народних співців [157, с. 8]. 

Історія кобзарського і бандурного мистецтва розглядається і в 

монографії К. Черемського «Шлях звичаю» (2002 р.) [158], яка присвячена 

дослідженню маловідомих фактів виникнення і розвитку українського 

епічного співоцтва. На основі наукових джерел, архівних матеріалів та 

польових записів автор подає диференційований розгляд мистецької 

спадщини «незрячого» кобзарського і «зрячого» бандурного відгалужень 

української співоцької традиції. Значну увагу К. Черемський приділив 

аналізу співіснування мистецтва кобзарів та бандуристів у різні періоди 

історії, осмисленню перспективи функціонування традиційних співоцьких 

форм на сучасному етапі. Окремі розділи науковець присвятив висвітленню 

діяльності визначних дослідників епічної спадщини, подвижникам та 

ентузіастам виконавства на традиційних кобзарських інструментах. Уперше 

дослідник систематизував також матеріали з історії Слобідського 

кобзарського цеху [158].  

У науковому виданні Ю. Фігурного «Історичні витоки українського 

лицарства: нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури 

та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі» (2004 р.) [146] 

кобзарське мистецтво розглядається як один із стародавніх елементів 

традиційної культури українського козацтва. Багатоплановим архаїчним 

елементом козацького культурного комплексу Ю. Фігурний вважав кобзарів 

– військових співців українського козацтва [146, с.73]. Кобзарство, на думку 

дослідника, не є виключно українським феноменом, а постає складовою 

частиною індоєвропейського мілітарно-культурного комплексу, одним з 
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важливих елементів якого були військові співці. В часи Київської Русі при 

княжій дружині теж були військові співці. Кобзарі XVI – XVIII століть не 

тільки увібрали традиції дружинного епосу Київської Русі, але й розвинули, 

укріпили популярність української пісенності. Кобзарське мистецтво, як 

відзначає науковець, зі своєю самобутньою поезією стало однією з підвалин 

формування особистості і творчості Тараса Шевченка, першим твором якого 

на творчому шляху стала збірка «Кобзар» і увійшов навік в історію як 

Великий Кобзар. Головна роль носіїв кобзарських традицій, за визначенням 

Ю. Фігурного, відбивалась в уславленні козацького війська та залученні до 

лав козацтва молоді, охороні та збереженні святих козацьких традицій [146]. 

Дослідник аналізує також соціальний й фізичний стан виконавців, 

приєднуючись до переконань О. Фамінцина, що гравцями на бандурі (кобзі) в 

українському фольклорі зазвичай постають зрячі козаки (воїни чи молоді 

юнаки) на протиставлення у деяких дослідженнях думки про побутування 

переважної більшості сліпців-бандуристів. Творцями героїчного козацького 

епосу, який виконувався під супровід кобзи-бандури, були козацькі військові 

співці-кобзарі, а не професійні сліпці-бандуристи. Творчість сліпих 

бандуристів – явище більш пізнє й припадає на ХIX століття, проте й вони, 

на думку Ю. Фігурного, зіграли надзвичайно важливу роль у збереженні 

козацько-лицарських традицій в Україні [146, с. 81]. Як відзначає науковець, 

кобзарство увібрало в себе звитяжні традиції співців військових дружин 

Київської Русі і відіграло велику роль у формуванні українського етносу. З 

часом відбулася трансформація кобзарства від співців вузькостанових 

інтересів козацтва до співців усієї України. На думку дослідника, однією із 

засад формування української ментальності були кобзарська пісня та дума, а 

кобзарство відіграло визначну роль у творенні української культури як 

елемента європейської культури [146, с. 82].  

Кобзарсько-лірницька традиція тісно пов‘язана зі світоглядними 

основами українського народу, то ж не випадково, що ключовим поняттям 

дисертаційного дослідження І. Романюк (2009) [126] обирає українську 
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«картину світу», ґрунтуючись на зв‘язку народної та композиторської 

творчості. Автор знаходить світоглядну спадкоємність в композиторських 

надбаннях різних епох. Характерно, що український композитор О. Кошиць 

був дослідником і збирачем національного фольклору, де репертуар «Божих 

старців» (кобзарсько-лірницька традиція) займав чільне місце. 

Встановлюючи своєрідність авторської інтерпретації «картини світу» у 

псальмі О. Кошиця, І. Романюк виділяє значення в ній етнічної «картини 

світу»: «Визначальним показником спадкоємності у творчості О. Кошиця, 

композитора-представника «нової школи», постає релігійно-духовний 

чинник. На підставі здійсненого драматургічного аналізу авторської версії 

псальми О. Кошиця «Олексій, чоловік Божий» визначено його жанрову 

своєрідність. Псальма в композиторському опрацюванні О. Кошиця цікава 

перш за все спрямованістю на релігійну семантику і слугує «містком» для 

історичної ретроспекції: від вивчення «давнини» до тодішньої сучасності» 

[127, c. 13]. Як кінцеве резюме І. Романюк зазначає: «Отже, період першої 

третини XX століття можна означити «точкою збігу» протилежних функцій в 

історичній еволюції. З одного боку, він є підсумком творчих надбань 

попереднього етапу розвитку, а з іншого – становленням та утвердженням 

власних мистецьких новацій, які мали потужний потенціал для подальшого 

розвитку і вповні розкриваються з відстані часу як наскрізні, виявивши 

закладену в них спадкоємність» [127, c. 13–14].  

І. Куровська (2012) розглядає концепцію О. Кошиця щодо релігійних 

жанрів, зазначаючи, що «їх історична доля є свідченням того, що українська 

духовна музика завжди була основою національної музичної культури, і не 

лише як прояв релігійності, але й як стимул розвитку національної 

духовності» [76, c. 10]. 

Специфіку особливостей розвитку харківської школи гри на бандурі 

починаючи від етнічної музичної традиції до професійної виконавської 

школи було розглянуто в дисертації В.Ю.Мішалова «Культурно-мистецькі 

аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі» (2009 р.) [84]. 
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Регіональна специфіка кобзарсько-лірницької традиції є досить 

актуальною і розглядається у низці сучасних дисертаційних досліджень. Так, 

докторська дисертація Н. О. Яремко (2006) [166] присвячена народнопісенній 

культурі українців Кубані. Серед проблем, що розглядаються в цій 

фундаментальній науковій праці – історія заселення Чорноморії українцями, 

національна константа українсько-кубанського козацтва, історичний 

хронограф життєдіяльності українців на Кубані. Особливий інтерес викликає 

«Кобзарство і кобзарі Чорноморії», де автор, зокрема, задається питанням 

«чим живилася на Кубані кобзарська традиція, яка хоч і згасла протягом 

XIX століття, але не настільки щоб зовсім зникнути?» [166, с. 174]. Цей факт 

надзвичайний і тому, що «чоловіча частина кубанського козацтва несла 

військово-прикордонну службу і швидко втратила звичай мати у своєму 

середовищі кобзарів-воїнів; до того ж на Кубані не були закладені традиції 

функціонування корпоративних кобзарських братств і шкіл» [там само]. І, 

нарешті, автор дає відповідь на це запитання: «кубанське кобзарство під час 

Кавказької війни існувало завдяки аматорській праці деяких кобзарів, для 

яких кобза була не інструментом козака-воїна, а селянина, вихідця із 

середовища українських переселенців» [166, с. 174–175]. Н. О. Яремко 

порушує проблему походження назв інструментів «кобза» та «бандура». У 

даному питанні вона стоїть на позиції Г. Хоткевича, «який вважав 

лютнеподібні кобзу, бандуру і торбан одним інструментом на хронологічно 

різних етапах еволюції» [166, с. 175]. Дослідниця говорить про відродження 

кобзарства на Кубані на початку XX століття, звертаючись до газетних 

публікацій того часу [166, с. 176]; про відкриття літом 1913 р. у Катеринодарі 

першої кобзарської школи під керівництвом студента Харківського 

університету Василя Ємця (1890 – 1982), якого порекомендував Г. Хоткевич 

після звернення до нього ініціаторів заснування школи з управління 

Кубансько-Чорноморської залізниці [166, с. 178]. У дослідженні йдеться 

також про репресії радянської влади щодо кобзарів-бандуристів, а також 



 46  

започаткування концертного напряму бандурного виконавства серед 

музикантів-професіоналів. 

Дисертація В. Г. Чуркіної (2011) [164] стала комплексним 

культурологічним дослідженням діяльності кобзарських об‘єднань на 

Слобідській Україні. Автор спирається на широку емпіричну базу, 

етнографічні матеріали, зібрані фольклористами протягом XIX – XX століть. 

У дослідженні висвітлюються історичні, культурологічні, філософські, 

музикознавчі аспекти традицій співогри мандрівних музикантів. Особливо 

слід відзначити розгляд психолого-педагогічних проблем, а саме – звернення 

до методів етновиховання і переймання виконавства кобзарями та лірниками. 

В цьому сенсі дисертанткою визначаються риси, притаманні Зінківській 

(Харківській) традиції. 

Аналізуючи процес трансформації «незрячої» співогри в «зрячу» 

співогру, В. Г. Чуркіна впроваджує поняття навчання / переймання традиції. 

У зв‘язку із цим оригінальною є її авторська концепція навчання / 

переймання кобзарсько-лірницької традиції. У дисертації висвітлюється 

процес формування особистості традиційних співців-музикантів у 

навчальних осередках, а також обґрунтовується необхідність дослідження 

проблеми принципів традиційної кобзарсько-лірницької етнопедагогіки на 

основі сучасних філософсько-антропологічних теорій. У дослідженні також 

розкрито сутність таких понять як «цехмайстер», «кобзарська рада», 

«скарбник», «панотці», «учні», «поводирі», «кобзарська цензура», 

«кобзарські фінанси», а також зіставляються поняття «традиція» та 

«спадковість». Розглядаючи стиль гри Харківської школи, авторка вказує на 

близькість варіативності до імпровізації, відзначає ряд особливостей 

інтонаційного розвитку, які сприяють циклічній цілісності творів епічного 

жанру [164]. 

І. Куровська (2012) розглядає кобзарство як феномен української 

духовності, звертаючись до матеріалів Кримського регіону. Автор зазначає, 

що «метою кобзарства є пізнання системної єдності фольклорного, 
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християнського та паралітургійного світосприйняття носіїв кобзарської 

традиції та їх спадкоємців – сучасних виконавців» [76, c. 9]. Висловлюючи 

співзвучні ідеї щодо української «картини світу», які були висловлені раніше 

в науковій праці І. Романюк, І. Куровська визначає чинники, що 

увиразнюють сутність кобзарства і його специфіку як феномену української 

духовності: 

– народні співці – носії [курсив тут і далі – І. К.] кобзарсько-лірницької 

традиції; 

– інструментарій народних співців (кобза, ліра, гусла, торбан), що слугує 

«національним звукоідеалом»; 

– жанрова система, обумовлена усталеною функцією Богоспілкування 

(кант, псальма, дума); 

– релігійність як чинник формування християнської світоглядної системи; 

– етос – наявність виховної функції пробудження національної 

самосвідомості (на підгрунті єдності способу життя і творчості) [там само]. 

Цікавими є висновки І. Куровської, присвячені кобзарству кримського 

регіону від витоків до кінця XX століття. Дослідник виділяє такі етапи 

розвитку кобзарства у Криму:  

 XVII – XVIII століття – етап, пов‘язаний з козацтвом: відображення 

історичних подій в історичних піснях та думах; 

 XIX століття – прив‘язаність кобзарів до місць постійного проживання 

українців у Криму; 

 перша третина XX століття –відродження інтересу до кобзарства і їх 

репресії; 

 50-ті – кінець 80-х років XX століття – діяльність професійних 

педагогів-бандуристів та аматорів; 

 90-ті роки XX століття – початок XXІ століття – етап незалежної 

України, друге відродження кобзарської традиції як в історичному, так 

і в сучасному побутуванні [76, c. 11]. 
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Автор наголошує на значенні діяльності О. Ф. Нирка, який «більше 40 

років формував кобзарську школу на Південному узбережжі Криму, зокрема 

в Ялті» [90, c. 12]. Підкреслюється також значення Кобзарського фестивалю, 

що проходить у Ялті з 1992 р., у процесах відродження кобзарської традиції 

Кримського регіону. У роботі згадуються також інші кобзарські школи, що 

виникли на теренах України: Харківсько-Зінківська, Київсько-Чернігівська та 

Кримська, причому своєрідність кримської традиції відзначається наявністю 

«у репертуарі кобзарів дум та історичних пісень з «чорноморськими» 

сюжетами та мотивами» [там само]. Відзначається також постійна міграція 

кобзарів по території Криму, України, Азовського регіону та Кубані. 

 

1.2. Бандурне виконавство академічного спрямування в 

дослідженнях науковців 

 

Свідченням зростання уваги теоретиків та практиків бандурного 

виконавства до усвідомлення в широкому спектрі функціонування мистецтва 

бандуристів академічного спрямування є низка монографічних та 

дисертаційних досліджень, які з‘явились в науковому обігу з кінця 90-х років 

ХХ століття.  

Так, у кандидатській дисертації В. Г. Дутчак «Розвиток професійних 

засад бандурного мистецтва 1970 – 1990 років. Творчість і виконавство» 

(1996 р.) [42] визначено особливості сучасних стилів гри і репертуару 

бандуристів народно-автентичного та академічного виконавства. досліджена 

творчість українських композиторів для бандури, її різноманітних сольних та 

ансамблевих жанрів, узагальнено історичні процеси розвитку та мистецькі 

здобутки бандуристів українського зарубіжжя. 

Проблеми, пов‘язані з формуванням виконавської майстерності в 

інструментальному виконавстві, розглядаються в дисертації Н. Б. Брояко 

«Теоретичні аспекти формування виконавської техніки бандуриста» (1997 р.) 

[12].  
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Становленню та розвитку кобзарських шкіл в Україні (XVII – перша 

половина ХХ століть) (2002) [38] присвячена дисертація О. І. Дубас, в якій 

комплексно досліджено становлення кобзарських шкіл в Україні у 

вітчизняному музикознавстві, охарактеризовано основні етапи розвитку 

кобзарського мистецтва, розглянута діяльність братств у процесі становлення 

бандурної освіти та ін. 

Значення творчості українського відомого композитора М. Дремлюги в 

процесах формування професійно-академічного напрямку бандурного 

мистецтва досліджується в дисертації О. В. Олексієнко «Творчість М. 

Дремлюги і процес становлення бандурного репертуару» (2003) [112]. На 

прикладі доробку М. Дремлюги дисертантка узагальнила та 

продемонструвала нові прояви взаємодії фольклорної традиції та 

композиторського академізму у творах для бандури. 

Н. В. Морозевич у дисертації «Бандурне мистецтво як культурне 

надбання сучасності» (2003 р.) [101] досліджувала бандурне мистецтво у 

площині смислових параметрів бандурного вираження з позицій філософії та 

поетики бандурної речовості звучання крізь призму вокально-

інструментального синкретизму бандурної творчості. У дослідженні також 

зазначено концепцію стилістичних змін в історичній еволюції бандурного 

мистецтва і виконавства в ньому, запропоновані типологічне 

диференціювання художньо-образних та формально-структурних надбань 

бандурного репертуару, висвітлено вокальний аспект бандурного артистизму 

як реальний та потенційно присутній в інструментальній грі бандуриста, а 

спів диференціюється дослідником у спеціальному понятті «бандурний 

вокал» [118, с. 14]. 

Л.С. Мандзюк присвятила своє дослідження ансамблево-виконавській 

творчості бандуриста в мистецтвознавчому та психолого-педагогічному 

аспектах (2007 р.) [87]. У роботі вперше здійснено комплексний аналіз 

ансамблевого виконавства на бандурі в усіх його різновидах (моноансамбль, 

малі форми, капели бандуристів, групи в оркестрі українських народних 
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інструментів). Вперше дана психолого-фізіологічна оцінка координаційних 

функцій-дій бандуриста у вокально-інструментальному моноансамблі. 

Вперше ансамблеве виконавство науково розглядається як джерело 

становлення та розвитку творчої особистості бандуриста у його професійній 

діяльності виконавця (соліста, ансамбліста сольного типу, учасника 

вокально-інструментального та інструментального колективу), педагога 

(який володіє вокальною, інструментальною, диригентською методиками), 

диригента (що володіє голосом, інструментом, предметно ознайомлений з 

основами педагогіки та мистецтвом і мисленням диригента-режисера) [87]. 

Водночас, у дослідженні набуло подальшого розвитку вивчення 

особистого внеску Г. Хоткевича як засновника та організатора ансамблевого 

виконавства на бандурі в усіх його формах, академічної школи гри на бандурі 

та фундатора методичної бази для цього.  

Дослідженню творчої діяльності основоположника і лідера київської 

школи академічного бандурного виконавства була присвячена дисертація       

І. В. Панасюка «Творча діяльність С.В.Баштана в контексті становлення 

київської школи академічного бандурного виконавства» (2008 р.), в якій 

також проаналізовано бандурний репертуар (на прикладі жанру сонати), як 

утвердження процесу академізації бандурного виконавства і самого 

інструмента, визначено та окреслено мистецькі досягнення провідних 

послідовників школи С. В. Баштана, характерні ознаки київської школи 

академічного бандурного виконавства, її продуктивний характер та провідне 

значення в бандурному мистецтві сучасності [115].  

Дмитрук І. І. в дисертації «Жанр перекладу та його різновиди в 

сучасному бандурному мистецтві» (2009 р.) [35] проводить комплексний 

аналіз творчого процесу перекладу, подає характеристику його специфічних 

особливостей в бандурному мистецтві, визначає жанрові особливості 

різновидів бандурного перекладу: перекладення, транскрипція, обробка, 

«твір на тему», характеризує засади бандурної композиторської творчості, 

визначальною рисою якої є повторне використання власного музичного 
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матеріалу – авторський переклад, характеристика його різновидів, створює 

теоретичну модуль жанрової системи бандурного перекладу.  

Процес становлення та розвитку аплікатури бандуриста, його теоретичні 

аспекти та практичне втілення на сучасному етапі було досліджено в 

дисертації Мокрогуз І. М. «Теорія аплікатури в сучасному бандурному 

виконавстві» (2011 р.) [100].  Також дисертантка актуалізувала та 

узагальнила проблематику аплікатури у виконавському процесі бандуриста, 

диференціювала теорію бандурної аплікатури для лівої та правої руки 

виходячи із специфіки звуковидобування, штрихів та прийомів гри. 

Науковому дослідженню та аналізу еволюційного шляху вокальної 

специфіки бандурного мистецтва як невід‘ємної складової української 

культури ( в контексті традиційного і новаторського) присвячена дисертація 

Вишневської С. В. «Еволюція феномену співу в бандурній виконавській 

традиції» (2011 р.) [18]. Виявлено динаміку формування жанрових різновидів 

сучасного вокального репертуару бандуристів-вокалістів у контексті 

взаємодії  традиційного та новаторського в бандурній виконавській практиці. 

Подано диференціацію вокально-виконавських стилів мистецтва 

бандуристів, з‘ясовано особливості манери співу, специфіки інтерпретації, 

значення імпровізації у кожному з них.  

Оригінальній бандурній творчості в аспекті жанрово-стильової еволюції 

присвячена дисертація О. Ніколенко (2011) [110], в якій розглянуто основні 

фактори формування оригінального інструментального бандурного 

репертуару, досліджено провідні жанри бандурної оригінальної 

інструментальної музики у творчості сучасних українських композиторів 

(мініатюри та концертні п’єси, варіації, фантазії, рапсодії, сюїтні цикли, 

жанрові різновиди сонатності (соната, концерт, концертино, соната-поема). 

Визначення основних тенденцій становлення бандурного мистецтва 

Волинського регіону, виявлення особливостей його розвитку й 

функціонування в контексті суспільно-історичних процесів ХХ – початку 

ХХІ століть розглянуто в дисертації Чернецької Н. Г. «Бандурне мистецтво в 
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контексті музичної культури Волині ХХ – початку XXI століть» (2012) [161], 

також охарактеризовано педагогічну діяльність провідних бандуристів та 

виявлено особливості бандурного мистецтва Волині. 

Бандурне мистецтво ХХ століття в контесті гендерної проблематики 

розглянуто в дисертації Бобечко О. Ю. «Бандурне мистецтво ХХ століття у 

контексті процесів фемінізації» (2013 р.) [10]. Дисертантка актуалізувала 

проблеми визначення місця і ролі жінок-виконавиць в історії бандурного 

мистецтва ХХ століття, визначила шляхи становлення та подальший 

розвиток жіночого сольного та ансамблевого виконавства в бандурній 

практиці, надала характеристику виконавському та педагогічному доробку 

відомих бандуристок. 

Проблема ґенези й еволюції українського музичного інструмента – 

бандури ХХ  – початку XXI століть розглянута в докторській дисертації 

Зіньків І. Я. «Бандура як історичний феномен»  (2014 р.) [52]. Висвітлюється 

проблеми, пов‘язані з ґенезою, становленням, та розвитком інструмента в 

контексті еволюції світового інструментарію. Розглянуто теорії походження 

бандури, подана характеристика стану її вивчення та походження назви. 

Досліджуються історичні прототипи бандури (ліроподібні, цитроподібні, та 

лютнеподібні  інструменти) та рівень впливовості  кожного з них на 

формування традиційної бандури, еволюція інструмента (кінець XIX – 

початок XXI століть), ґенеза бандурного виконавства як спадковість духовної 

традиції. 

Дослідженню специфіки функціонування та динаміки розвитку 

бандурного мистецтва українського зарубіжжя ХХ – початку ХХІ століття 

була присвячена докторська дисертація Дутчак В. Г. «Бандурне мистецтво 

українського зарубіжжя в національному музично-культурному процесі ХХ - 

початку ХХІ століть» (2014 р.) [41]. 

У теоретичній площині дослідження історії бандурного мистецтва 

фундаментальною працею щодо вивчення історії побутування українського 
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народного інструментарію є сучасне видання монографії видатного діяча 

української культури кінця XIX – початку XX століть Г. Хоткевича «Музичні 

інструменти українського народу» (2002 р.) [151]. Ця наукова праця є 

першою історичною розвідкою, присвяченою опису народних музичних 

інструментів, які були поширені на теренах України впродовж багатьох 

століть аж до 30-х років ХХ століття. Г. Хоткевич уперше в історії 

українських музично-фольклористичних досліджень розробив систему, яку 

застосував до розгляду ґенези й еволюції конструкції, строю, способів гри і 

форми функціонування всіх українських народних музичних інструментів, а 

також їх ролі в народно-інструментальному виконавстві впродовж різних 

епох. 

Усі українські народні інструменти Г. Хоткевич поділив на три групи: 

струнні інструменти, духові й ударні. Серед струнних інструментів (скрипка, 

басоля, ліра, гуслі та ін.) значну увагу науковець приділив аналізу 

побутування на Україні кобзи і бандури. Щодо кобзи дослідник висвітлив 

питання: побутування кобзи в інших сусідніх музичних культурах, на 

Україні, використання інструменту в народнопісенній творчості. Г. Хоткевич  

ретельно вивчав побутування на території України бандури, а саме: 

походження інструмента, функціонування музичних інструментів подібної 

назви в Західній Європі, початкові етапи входження інструменту в побут 

населення, удосконалення бандури, а також конструкція бандури, її стрій, 

способи гри, побутування бандури в Росії, в народнопісенній творчості 

України, виконавців як носіїв традицій бандурного виконавства [151]. 

Ґрунтовною працею в дослідженні історичного розвитку кобзарського 

мистецтва України є і монографія О. Ваврик «Кобзарські школи в Україні» 

(2006 р.) [14], яка присвячена розгляду діяльності освітянських закладів, 

ґенезі становлення та розвитку професійних кобзарських шкіл XVII – першої 

половини XX століть. На основі архівних, друкованих та рукописних 

матеріалів науковець досліджує низку проблем кобзарської освіти та 

виконавства: зокрема, проаналізував передумови становлення кобзарства від 
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часів Київської Русі (діяльність музичних цехів та ін.), охарактеризував 

основні етапи в розвитку кобзарського мистецтва в період Козацької держави 

(перша половина XVI – XVII століть), висвітлив діяльність Глухівської 

школи хорового співу та інструментальної гри, відзначив роль теоретиків і 

практиків кобзарського мистецтва у збереженні та розвитку його 

професійних засад, зокрема в Харківському інституті, удосконалення 

автентичного інструмента, клас бандури в Харківському музично-

драматичному інституті – центр професійної бандурної освіти, діяльність 

кобзарських капел у 1920-х – 1930-х роках, першоджерела кобзарського 

мистецтва діаспори [14]. 

Історичною розвідкою й водночас практичним матеріалом для 

сучасних бандуристів й кобзарів є праця Г. Хоткевича «Бандура та її 

можливості» (за загальною редакцією В. Мішалова), що була перевидана та 

опублікована у 2007 р. [150]. У цій монографії розкрито сутність 

українського інструмента бандури, традиції виконавства на інструменті та 

перспективи його розвитку. Так, зокрема в праці подається аналіз 

особливостей і традицій виконавства на бандурі (виконавські засоби: 

тремоло, глушення струн, арпеджіо і арпеджіато, мелізми та ін.), опис типів 

гри або вибір школи гри на бандурі, питання стабілізації інструмента та ін. 

Певна частина дослідників вивчала діяльність видатного діяча 

української культури початку ХХ століття, відомого бандуриста 

Г.Хоткевича. 

Так, у монографії Н. Супрун «Гнат Хоткевич – музикант» (1997 р.) 

[137] автор на архівних та документальних матеріалах розглядає музичну 

діяльність і творчість універсального українського митця Г.М.Хоткевича 

(1877 – 1938 рр.); вона окреслює характерні стильові риси, що визначають 

прояви специфічності композиторського письма Г.Хоткевича, вважаючи, що 

стрижневим чинником тут виступає саме інструмент бандура: «Митець 

багато бачить «через неї»: і тоді, коли заповнює фортепіанну фактуру 

діатонічними, по-бандурному викладеними віртуозними пасажами, і тоді, 
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коли обмежується скромним гомофонним супроводом. Для обробки ж 

бандурних п‘єс і пісень з бандурним супроводом він використовує весь 

арсенал виконавських прийомів, не тільки тих, що відомі йому з традиційної 

кобзарської культури, але й тих, які він відриває сам і сміливо розвиває» 

[137, c. 250]. Н. Супрун вказує на багатомірні прояви фольклорності в 

музичних творах Г. Хоткевича, наголошуючи, що «<…> в системі 

композиторського професіоналізму Г.Хоткевича сполучаються два типи 

професіоналізму – народний і академічний – як два історично існуючі методи 

художнього мислення. Композиторський професіоналізм Г. Хоткевича, який 

найбільш повно і своєрідно сформувався в авторських творах, демонструє 

живе, творче використання величезних і глибоких його знань в галузі 

фольклору» [137, c. 251]. 

У збірці музикознавчих праць Н. Супрун-Яремко [139] знаходимо 

роздуми про виконавський стиль Г. Хоткевича: «Отже, на початку XX 

століття Г. Хоткевич сформувався як виконавечь нового типу, який 

об‘єднував у собі риси і народного, і академічного музикування. Народного – 

оскільки, запозичуючи у кобзарів традиційний музичний інструмент, 

репертуар, спосіб, манеру та прийоми виконання, він виступав як 

представник усної музичної традиції. Проте, творчий характер такого 

запозичення давав можливість презентувати інструмент, репертуар і манеру 

гри в умовах не характерного для традиції публічного концертування. Звідси 

орієнтація на академічну професіоналізацію і популяризацію локального 

мистецтва, що дає змогу назвати новий тип виконавця професіоналом у 

загальноприйнятому значенні цього слова» [139, c. 9]. Академізації 

бандурного мистецтва сприяла модернізація самого інструмента, а також 

ускладнення технічних і виражальних засобів виконавської майстерності. 

Н. Супрун-Яремко, вказуючи на підручники гри на бандурі Г. Хоткевича, що 

були опубліковані в 1929 та 1930 рр., та монографію «Музичні інструменти 

українського народу» (1930 р.), зазначає, що підручники складаються  з 

нотних текстів та практичних вправ. Віртуозна техніка Г. Хоткевича знайшла 
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відбиття в прийомах гри, представлених у цих виданнях, що стало 

свідченням високого виконавського професіоналізму автора: «Безліч 

різноманітних комбінацій побудовано на основі звичайної позиції правої 

руки та звичайної і перекинутої позицій лівої, а також звичайного або 

нігтьового положень пальців обох рук. У грі беруть участь десять пальців, 

обидві руки рівноправно грають і на басах, і на приструнках, вільно 

міняючись місцями (звідси наявність перекинутої позиції лівої руки)» [139, 

c. 21]. 

Цікавим і важливим, на наш погляд, є наукове видання «Дивосвіт Гната 

Хоткевича» (матеріали науково-практичної конференції «Творча спадщина 

Гната Хоткевича», присвяченої 120-річчю від дня народження Г.Хоткевича 

(1997 р.) [33], де висвітлено багатогранну творчу діяльність видатного 

українського діяча культури. До видання увійшли публікації відомих 

мистецтвознавців та теоретиків і практиків бандурного мистецтва: 

К. Балабухи, Є. Бортника, В. Кравчука, Л. Мандзюк, В. Осадчої, Н. Супрун, 

М. Хая, К. Черемського, Б. Яремка та інші. Увага науковців була зосереджена 

на питаннях літературно-мистецької спадщини Г. Хоткевича, його 

театрально-громадській діяльності, музичної та педагогічної роботи відомого 

бандуриста. 

На сучасному етапі відбувається також посилення уваги до проблем 

становлення регіональних виконавських шкіл в цілому, у тому числі й 

еволюції гри на народних інструментах. Подібні наукові розвідки 

спрямовані, у тому числі, на проблему академізації народного мистецтва, що 

знаходить відповідне відбиття у спадкоємності в межах певної виконавської 

школи і в процесах кристалізації жанрів композиторської творчості, 

зверененої до можливостей конкретного інструменту. Так, у дисертаційному 

дослідженні А. Я. Сташевского «Баянне мистецтво України: тенденції 

розвитку оригінальної музики та індивідуальне втілення жанрово-стильового 

аспекту у творчості Володимира Рунчака» [133] автор звертається до 

проблеми становлення баянної музики, пов'язані з академізацією баянного 
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мистецтва і створенням у цій галузі оригінального репертуару. Творчі 

пошуки українських композиторів, звернених до баянного виконавства, 

характеризуються залученням нових образно-драматургічних сфер, нових 

художньо-технічних прийомів та музично-мовних засобів. 

А. Я. Сташевський пропонує власну концепцію періодизації еволюції 

вітчизняної баянної музики, пов‘язаної з постійним удосконаленням 

інструментарію – від оригінальної музики для гармоніки до баянної музики 

сучасної доби. Дослідник виділяє у цьому процесі три етапи (підготовчий, 

становлення професійності і сучасний) та 7 періодів. Ним обгрунтовується 

поняття провідних жанрів, котрі зайняли центральне місце у становленні 

баянного репертуару академічного напрямку. Також науковець відзначає 

своєрідний синтез фольклорних традицій з жанровими моделями музичної 

класики, констатуючи, що саме з другої половини 70-х років XX століття у 

вітчизняній музиці для баяна спостерігається трансформація всієї системи 

жанрово-стилістичних складових. 

Серед праць, у яких досліджуються проблеми академізації народного 

інструменту, слід віднести дисертаційне дослідження В. О. Жерздєва, який є 

гітаристом-виконавцем, що намагається осмислити специфіку фактури у 

музиці для шестиструнної (класичної) гітари соло [49]. Однак «технологізм», 

що пов‘язаний з прийомами письма та гри – це лише один з напрямів 

характеристики «звукового образу» шестиструнної класичної гітари, який 

здобув в музичній практиці академічний статус (на відміну від інших 

різновидів гітари). Ключовим терміном, з якого дисертант виводить похідні 

дефініції виступає видова категорія «стиль інструменту», яку можна вважати 

загальнометодологічною: «Стиль инструмента – особая разновидность 

видового стиля, определяемая способом его бытия, функциями в практике 

общественного музицирования, типовыми жанрами, композиторскими и 

исполнительскими стилями, в совокупности хранящимися в памяти 

инструмента как артефакта культуры (курсив мій – Т. С.) и реализуемыми в 

конкретных композициях и их интерпретациях» [49, c. 32]. Стиль 
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інструмента, на думку О. В. Жерздєва, визначає жанри та культуру 

інструмента, у даному випадку гітари: «Гитарная культура – это гитарная 

музыка вместе с еѐ конкретно-историческим социальным контекстом, 

совокупностью общественных форм музицирования, определѐнным уровнем 

развития композиторского и исполнительского мышления в области 

гитарной музыки, представлениями и идеалами относительно использования 

выразительных возможностей гитары, требованиями к еѐ конструкции, 

гитарного  воспитания и образования» [49, c. 37]. 

Проблема академізації інструмента знаходиться у центрі уваги низки 

дослідників бандурного мистецтва. Так, Н. В. Морозевич розглядає проблему 

академізації бандурної музики крізь призму композиторських надбань 

С.Баштана, В. Власова, М. Дремлюги, В. Зубицького, О. Сокола та інші [101]. 

О. В. Олексієнко оцінює творчу спадщину українського композитора XX 

століття М. Дремлюги з позицій формування та розвитку нових тенденцій 

бандурного мистецтва, які сприяли становленню його професійно-

академічного напрямку. Творчість М. Дремлюги висвітлено різнобічно крізь 

призму співвідношення фольклорного й авторського начал, традиції та 

новаторства. Звернення композитора до художньо-виражальних можливостей 

бандури, згідно з думкою автора дисертаційного дослідження, мало глибоко 

обумовлений характер і стало важливим етапом у розвитку нового 

бандурного репертуару [112]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

        Підсумовуючи результати наукових досліджень бандурного виконавства 

можна зробити такі висновки. Бандурне виконавство в національній 

українській культурі визнається неабиякою художньою цінністю, яке 

утворило велику історико-культурну традицію, що дала світу визначний 

духовний спадок, котрий став надбанням української громадськості не тільки 

у нашій державі, а й далеко за її межами.  
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 На основі комплексного музикознавчого аналізу бандурного 

виконавства умовно можна виділити основні етапи його розвитку: до XVI –

XIX століть можна віднести діяльність кобзарів та бандуристів, пов'язану з 

наслідуванням співочих традицій, які зародилися в козацькому середовищі. 

Представники зазначених традиційних виконавських форм розглядаються в 

наукових розвідках переважно як носії давнього епічного жанру думи. 

Мистецтво кобзарів-бандуристів розглядалося в науковій літературі у 

декількох аспектах: соціальному, виконавському та репертуарному. Перша 

половина ХХ століття засвідчує нову хвилю зацікавленості бандурною 

творчістю після виступу кобзарів на XII Археологічному з'їзді в Харкові 

(1902 р.) та появою в виконавській практиці нового типу кобзаря-бандуриста 

як концертного виконавця, що відбилося в науковій літературі цього часу. 50-

ті – 80-ті роки ХХ століття характеризуються посиленням ролі 

академічного спрямування в бандурному виконавстві (активізація київської 

та львівської бандурних шкіл, розробка навчально-методичної літератури, 

створення оригінальних творів для бандури, поява в бандурній практиці 

солістів-бандуристів, різних ансамблевих форм, проведення конкурсних 

змагань та фестивалів), водночас, розвитком традиційного кобзарського 

напряму та детальним вивченням життєвого й творчого шляху кобзарів-

бандуристів ХХ століття. Також цей час відзначається появою науково-

теоретичних засад в дослідженні кобзарського й бандурного мистецтва в 

різні історичні епохи. 90-ті роки ХХ – перше десятиліття XXI століть в 

розвитку виконавської бандурної практики засвідчують упорядкування 

розгалуженої системи бандурної освіти, активізацію усіх бандурних шкіл в 

Україні (дніпропетровської, київської, львівської, одеської, харківської), 

урізноманітнення ансамблевих форм, розширення жанрового діапазону в 

репертуарі бандуристів (від релігійно-обрядового до естрадного), зростання 

уваги теоретиків та практиків бандурного мистецтва до широкого спектру 

функціонування бандурного мистецтва та його осмислення в ряді 

дисертаційних досліджень. 
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Наукові праці останнього періоду тяжіють до осмислення бандурного 

мистецтва як визначного феномену української культури, що відбиває 

фундаментальні засади національної «картини світу» [126], національного 

художнього та поетичного мислення, музичного національного стилю. 

«Звуковий образ» інструменту показаний у триєдності традиційного 

кобзарського (бандурного) мистецтва, етномузикології та композиторської 

творчості. Виявляється також інтерес до вивчення специфіки та взаємодії 

різних регіональних шкіл кобзарського мистецтва: Слобожанщини, 

Кримського регіону, Кубані [164; 76; 166].  

Бандурне виконавство в академічній формі як елемент національної 

«картини світу», поступово входить у широкий простір інструментальної 

культури, набуваючи універсальних рис, що обумовлено низкою факторів: 

вдосконалення техніки бандурної гри та самого інструмента, формування 

репертуару, де можна виділити шлях від концертного виконання традиційних 

творів кобзарського мистецтва Г. Хоткевичем до перекладів класичного 

репертуару і створення оригінальних творів, адресованих бандуристам. 
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РОЗДІЛ 2 

БАНДУРНА ВИКОНАВСЬКА ПРАКТИКА УКРАЇНИ  

ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ  

 

Сьогодні академічне бандурне виконавство як вагома складова 

народно-інструментального мистецтва української культури в цілому 

представлене в культурно-мистецькому середовищі множинністю та 

різноманітністю форм. Функціонування бандурного мистецтва на сучасному 

етапі тісно пов‘язане з педагогічною та науковою діяльністю бандуристів-

виконавців. 

Особливо масштабною в мистецькому житті країни стала виконавська 

діяльність бандуристів, а саме концертна, яка представлена в сольних, малих 

та великих формах. Важливими засобами активізації та популяризації 

концертної діяльності бандуристів є конкурсні змагання та фестивальний 

рух. 

 

2.1. Значення діяльності відомих солістів-бандуристів в розвитку     

бандурного виконавства  

 

Важливе значення в еволюційних процесах бандурного мистецтва 

другої половини ХХ – початку ХХI століть та подальших шляхів розвитку 

творчості бандуристів має діяльність відомих представників сольного 

інструментального та вокального різновиду в мистецтві бандуристів. 

Наслідування культурних традицій, їх збереження та передача мистецьких 

здобутків наступним поколінням більшою мірою залежить від носіїв –  

представників цих традицій, які водночас виступають концентрованою та 

рушійною силою у примноженні духовних надбань, утвердженні певних 

морально-естетичних цінностей. У бандурному мистецтві України такими 

постатями були видатні виконавці-бандуристи першої половини ХХ століття: 
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І. І. Кучугура-Кучеренко – народний артист України (перший серед 

бандуристів), В. Ємець, В. Кабачок, Г. Хоткевич та інші. 

Видатними постатями бандурного мистецтва академічного напряму 

другої половини ХХ – початку XXI століть є представники старшої генерації 

– С. В. Баштан (1927 р.н.) та В. Я. Герасименко (1927 р.н.) – засновники 

академічного бандурного виконавства другої половини ХХ століття та двох 

виконавських шкіл (київської та львівської), середньої генерації – Н. Брояко, 

О. Ваврик О. Герасименко, В. Дутчак, Л. Мандзюк, Н. Морозевич, 

Л. Посікіра й інші, а також наймолодшої генерації виконавців – Р. Войт, 

Р. Гриньків, Н. Мельник та інші. 

Вагомий внесок у становлення академічного напряму в бандурному 

мистецтві другої половини ХХ століття – початку ХХI століть зробив 

бандурист-соліст, педагог, науковець, композитор, народний артист України, 

професор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського 

Сергій Васильович Баштан. Теоретики та практики бандурного виконавства 

вважають відомого викладача фундатором професійного мистецтва 

бандуристів. Завдяки масштабній концертно-виконавській діяльності та 

високому художньо-технічному рівню майстерності С. В. Баштан 

започаткував новий напрям в мистецтві бандуристів другої половини ХХ 

століття – сольне інструментальне бандурне виконавство. Вагомою подією 

стала перемога цього бандуриста на конкурсі виконавців I Всесвітнього 

фестивалю молоді та студентів (Москва, 1957 р.). Яскравими представниками 

та послідовниками традицій сольного виконавства, заснованих С. В. 

Баштаном, є провідні сучасні виконавці – Р. Гриньків, Л. Мандзюк, 

К. Новицький, Л. Федорова та інші. [28]. 

Упровадженню сольної гри в практику бандурного виконавства 

сприяла і концертна діяльність С. В. Баштана, під час його роботи солістом-

бандуристом у таких провідних мистецьких колективах України, як 

Державний український народний хор (1948 – 1954 рр.), Оркестр народних 
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інструментів Українського радіо та телебачення (1955 – 1959 рр.), Державний 

академічний народний хор ім. Г.Г. Верьовки (1959 – 1968 рр.) та ін. 

Як педагог С.В. Баштан виховав понад 100 випускників-бандуристів, 

серед яких відомі та талановиті виконавці, педагоги і провідні творчі 

колективи – лауреати численних конкурсів та фестивалів всесоюзного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. До них належать: Р. Гриньків, 

Л. Дедюх, Д. Чухрай, тріо бандуристок «Вербена» у складі народних 

артисток України Л. Зайнчківської, О. Калини та Л. Ларикової (лауреати 

перших премій міжнародних конкурсів), В.Єсипок (голова всеукраїнської 

спілки кобзарів), Т. Івченко, Л. Коханська, О. Петренко та інші – лауреати 

перших премій всеукраїнських конкурсів. Також серед вихованців                 

С. В. Баштана є лауреати Державних премії України ім. Т. Г. Шевченка 

Л. Горенко, Т. Гриценко, сім народних артистів України (у складі ансамблів), 

14 заслужених артистів України [28]. 

С. В. Баштан [2, 9, 10, 11] зробив значний внесок у становлення 

Київської бандурної школи професійно-академічного напрямку, якій 

відводиться провідна роль в сучасному бандурному мистецтві України: 

створення науково-теоретичної бази (навчальні посібники, методичні 

розробки та ін.), навчально-педагогічного та концертного репертуару 

бандуриста (в основі якого оригінальні твори для бандури, власні твори, 

перекладення, обробки та ін.), власного виконавського «творчого почерку» 

(використання бандури чернігівської фабрики та її темброво-виражальних та 

технічних можливостей, популяризація творів українських композиторів-

класиків та ін.), різноманітних за складом ансамблів бандуристів, а також 

виховання талановитих бандуристів-віртуозів, які презентують своє 

мистецтво на світовому рівні. 

Окремо слід звернути увагу на проблему, яка поставала перед 

педагогами-бандуристами у другій половині ХХ століття – створення 

оригінального репертуару для інструмента. Завдяки співпраці бандуриста з 

відомими вітчизняними композиторами, а саме з А. Коломійцем, В. Кирейко, 
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М. Дремлюгою, К. Мясковим, пізніше В. Зубицьким, А. Мухою та іншими, 

було створено сучасний репертуар для бандури [116, с. 272]. 

Важливу роль відігравав С.В. Баштан і в розробці науково-теоретичної 

бази професійного бандурного виконавства. Створено низку наукових праць 

та програм: «Бандура» (для музичних училищ, 1971 р.; для музичних вузів, 

1978, 1995 рр.), «Школа гри на бандурі» (1984 р.), проблемні статті в 

українських та зарубіжних періодичних виданнях: «Великий художній рівень 

– традиція кобзарського мистецтва», «Роздуми про долю сучасної бандури», 

«Українська бандура: історія і сучасність», нотні видання: «Бібліотека 

бандуриста» (1960 – 1967 рр.), «Взяв би я бандуру» (1968 – 1975 рр.) та ін. 

[28, с. 49]. 

С. В. Баштан є автором 30 оригінальних творів для бандури. Серед 

відомих інструментальних композицій у репертуарі бандуристів (як 

навчального, так і концертного спрямування) є: «Експромт», «Роздуми», 

«Думка», «Концертні варіації», Варіації на теми українських народних пісень 

(«Пливе човен», «Йшли корови із діброви»), Варіації на народні теми та ін. 

До композиторського доробку видатного бандуриста належать й обробки 

народних пісень (понад 40 творів): «Прилетіла ластівонька», «Нема гірше як 

в неволі», «Ой горе тій чайці» та ін. 

Особливої популярності набуває композиторська діяльність 

С. В. Баштана в 90-ті роки ХХ століття – пов‘язана з відкриттям класів 

бандури на всіх рівнях музичної освіти та викладанням у класах бандури 

фахівцями-бандуристами. Твори композитора звучать на конкурсних 

змаганнях як обов‘язкові, у класах бандури всіх освітніх рівнів, на 

концертних майданчиках в сольному та ансамблевому різновиді. 

До старшої генерації бандуристів та представників академічного 

бандурного напряму, з ім‘ям якого пов‘язане становлення професійних засад 

на Західній Україні, належить заслужений діяч мистецтв України, професор 

Львівської державної музичної академії ім. М.Лисенка, засновник Львівської 

школи гри на бандурі, майстер-винахідник Василь Явтухович Герасименко. 
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На думку Л. Кияновської та О. Герасименко, школа В. Я. Герасименка є 

визнаною фахівцями, яка має чимало прихильників й за межами України [62, 

с. 275]. 

Успадкувавши методичні напрацювання видатних бандуристів-

педагогів В. Кабачка, А. Бобиря та інших, В. Я. Герасименко запровадив 

власну методику викладання. Значна увага приділялась вдосконаленню 

постановки виконавського апарату, звуковидобуванню, тембральному 

звучанню інструмента та ін. 

Вагомий внесок зробив відомий педагог у формування та розширення 

бандурного репертуару, завдяки створенню (серед перших фахівців-

бандуристів) перекладень і транскрипцій відомих творів українських 

композиторів-класиків та шедеврів західноєвропейських митців 

(транскрипції скрипкових концертів А. Вівальді та ін.). 

В. Я. Герасименком створено понад 40 моделей бандур львівського та 

харківського типу, в 70-ті роки ХХ століття розроблено систему серійного 

виготовлення інструментів нового зразка, в якій було спрощено спосіб 

виготовлення бандури та водночас зміцнена надійність, міцність та 

економічність при використанні матеріалу, винайдено штучні капронові нігті 

для посилення та розширення виконавсько-технічних можливостей 

інструмента. Розробка таких спеціальних штучних нігтів сприяла 

підвищенню виконавсько-технічної майстерності бандуристів, зростанню та 

збільшенню художньо-виражальних засобів звучання бандури [62]. 

На сучасному етапі Львівська фабрика музичних інструментів випускає 

4 типи бандур за конструкцією В. Я. Герасименка. За створення нових 

моделей майстер неодноразово був нагороджений почесними грамотами, 

дипломами та державними відзнаками. 

Педагог є автором трьох збірників перекладень інструментальних 

творів для бандури та ансамблю бандуристів («Альбом бандуриста», 1969 р., 

«Ансамблі для бандур» 1980 і 1981 рр.), редактором понад 500 музичних 
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творів для бандури, які склали навчальний та концертний репертуар 

бандуристів. 

В. Я. Герасименко підготував понад 100 фахіців-бандуристів з вищою 

та середньою освітою, з яких 12 відзначені державними нагородами – 

почесними званнями народних і заслужених артистів. Серед них відомі 

виконавці – лауреати Всесоюзних, республіканських та міжнародних 

конкурсів: Л. Посікіра, народна артистка України; Г. Менкуш, народна 

артистка України; О. Герасименко, заслужений діяч мистецтв, М. Попілевич, 

Т. Лазуркевич та О. Созанський – заслужені артисти України та інші. [62].  

Яскравим представником сучасного бандурного мистецтва Західної 

України вокального різновиду є відома бандуристка, вокалістка, завідувач 

кафедри народних інструментів, професор Львівської державної музичної 

академії ім. М. В. Лисенка, народна артистка України Л. К. Посікіра – знаний 

педагог, серед вихованців якої чимало лауреатів різноманітних престижних 

конкурсів та фестивалей. Традиції бандурної школи виконавиця успадкувала 

завдяки творчій діяльності Й. К. Яницького (її старшого брата), учасника 

Державної заслуженої капели бандуристів України. 

Професійну освіту бандуристка отримала у Львівському музичному 

училищі (1972 р.) та Львівській державній консерваторії у класі 

В. Я. Герасименка (1977 р.). Також відома бандуристка має диплом оперної 

та концертно-камерної співачки. Однак основною діяльністю Л. Посікіри є 

викладацька робота, якою займається й дотепер. 

Виконавськими рисами артистичної особистості бандуристки, за 

визначенням Л. Кияновської, є граціозність, доповнена експресією, глибока 

задушевна лірика у поєднанні з раціональністю і логікою побудови 

[62, с. 46]. 

До концертних програм виконавиці входять як вокальні, так й 

інструментальні твори, яким також притаманні певні особливі риси: 

побудова яскравих і рельєфних музично-театральних сцен з повноцінним 

сюжетом, змінами емоційного характеру, своєрідними звуковими 
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інтонацямиї, які збагачують художній образ різноманітними виконавсько-

виражальними засобами. Репертуар видатної бандуристки надзвичайно 

великий і різноплановий, складається з понад 150 творів, серед яких: 

українські народні пісні, солоспіви, думи, сучасні ліричні пісні, вокальні 

твори українських композиторів-класиків, естрадні українські пісні. Поряд з 

виконанням традиційного епічного жанру – дум, в репертуарі виконавиці є і 

сучасні думи. Л. Посікіра співпрацює і з вітчизняними композиторами: В. 

Каменським, М. Корчинським, І. Майчиком, Й. Созанським та ін. З 

концертними програмами відома бандуристка виступала в Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, Польщі, Чехословаччині, Мексиці, Італії, 

Югославії. 

На думку Л. Кияновської, характерною рисою виконавської манери 

видатної бандуристки є виконання саме дум. Використання нових нюансів, 

акцентів в епічній фабулі, загально драматургічних і суто виконавських 

прийомів призводить до створення виконавицею художніх образів відомих 

творів в сучасному контексті [62, с. 49]. Сутність сценічного образу 

бандуристки і співачки Л. Посікіри полягає в гармонійному поєднанні 

епічно-імпровізаційного пласту в її виконавській манері з засадами оперного 

артистизму, ліричністю камерно-концертної співачки, водночас, з 

раціональною здібністю чітко й продумано вибудовувати форму. Ці виявлені 

виконавські риси є результатом багаторічної педагогічної праці та активної 

концертної діяльності. 

Серед вихованців відомої бандуристки, яких понад 40, лауреати 

міжнародних конкурсів, зокрема, Заслужена артистка України Н. Хома та дві 

випускниці А. Ланова й Л. Олендій, які пропагують бандурне мистецтво в 

Португалії та Сполучених Штатах Америки. 

Значним внеском у пропаганді української культури за кордоном слід 

вважати творчу діяльність відомої української бандуристки, вокалістки й 

інструменталістки, також представниці Західного регіону України – 

заслуженої артистки України Ольги Герасименко. Вищу освіту вона 
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отримала у Львівській консерваторії ім. М. В. Лисенка та асистентуру в 

Київській консерваторії ім. П. І. Чайковського. 

До 80-х років ХХ століття виконавиця успішно виступала у складі тріо 

бандуристок (під її керівництвом) як в Україні, так і в багатьох країнах світу 

(Польщі, Німеччині, Іспанії, Японії, В‘єтнамі, Філіппінах). У 90-х роках 

ХХ століття, співпрацюючи з американським композитором українського 

походження Ю.Олійником (її чоловіком), вона бере участь в проведенні 

лекцій-концертів, презентуючи українську музичну культуру в навчальних 

закладах, музеях та бібліотеках Сполучених Штатів Америки. Відома 

бандуристка організувала в США шкільний ансамбль бандуристів, 

Український ансамбль класичної музики, з якими активно пропагує 

українську музичну культуру у різних соціальних групах. 

Разом з успішною концертною діяльністю, записів компакт-дисків 

О. Герасименко займається організацією концертних виступів бандуристів з 

різних країн. З 2000 року працює головним редактором музично-

літературного журналу «Бандура» (Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки). 

Найвищий рівень майстерності, віртуозність, глибоке проникнення у зміст 

творів – характерні риси, які притаманні виконавській манері бандуристки. 

У творчому доробку О. Герасименко переважають інструментальні 

твори українських і зарубіжних композиторів-класиків, сучасних українських 

і зарубіжних композиторів. Репертуар складають композиції різних епох та 

різних національних шкіл, концерти та опуси різноманітних жанрів, створені 

спеціально для бандуристки американським композитором Ю. Олійником. 

О. Герасименко-Олійник є першою професійною бандуристкою, яка 

виступала як солістка у супроводі американських симфонічних оркестрів і з 

оркестровими колективами. 

До концертних програм бандуристки входять найскладніші жанри 

класичної музики – концерти, що спеціально були написані для бандури у 

супроводі симфонічного оркестру. Так, до творчого доробку бандуристки 

увійшли такі масштабні твори, як Концерт № 1 для бандури з оркестром 
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«Американський», Концерт № 2 для бандури з симфонічним оркестром 

«Романтичний», Концерт № 4 для бандури з оркестром «Трипільський» 

Ю. Олійника, твори перекладені для інструментальних ансамблів за участю 

бандури – Концерт А-dur для чембало і струнного квартету К.Діттерсдорфа, 

Концерт D-dur для чембало та струнного оркестра Д.Бортнянського, твори  

М.Скорика.  

До компакт-диску «Концертні твори для бандури» увійшли 

інструментальні твори для бандури-соло, для бандури у супроводі струнного 

та симфонічного оркестрів. Серед них також композиції як українських і 

зарубіжних композиторів-класиків, так і сучасних українських митців: 

«Варіації невідомого автора» (ХVIII століття), Концерт для бандури з 

оркестром Д. Бортнянського (у супроводі камерного оркестру «Віртуози 

Львова» під керівництвом С. Бурка), «Чотири подорожі в Україну» для 

бандури та фортепіано, «Токата» Ю. Олійника. 

Як відзначає Л. Дума, виконавській манері О. Герасименко-Олійник 

притаманні риси класичного стилю: чіткість та точність звуковидобування, 

художнє володіння звуковою палітрою, дотримання чіткого метроритму та 

віртуозність гри [39, с. 56]. Виконавиця є послідовницею традицій бандурної 

школи В. Герасименка, які полягають в майстерному володінні 

інструментом, чистоті звуковидобування, виконанні на високому 

професійному та художньому рівнях. Завдяки віртуозному володінню грою 

на інструменті, розмаїттю супровідних музичних образів, відома бандуристка 

сприяє збагаченню й популяризації концертного та педагогічного репертуару 

та пропаганді бандурного мистецтва як на Україні, так і за кордоном. 

Яскравим представником сучасного бандурного мистецтва Західного 

регіону є і лауреат Міжнародного конкурсу, відома бандуристка й 

композитор, старший викладач Львівської державної музичної академії 

ім. М. В. Лисенка, член Національної всеукраїнської музичної спілки Оксана 

Герасименко. За тридцять років творчої діяльності бандуристка брала участь 

у численних міжнародних фестивалях, виступала з концертними програмами 
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в Аргентині, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Японії, Кубі, Франції, 

Іспанії, Італії. 

Окрім виконавських досягнень О. Герасименко також має значний 

навчально-методичний та науково-методологічний доробок. Це, зокрема, 

дві збірки «Етюдів для бандури на різні види техніки», «Українські колядки 

для ансамблів бандуристів», «Юним бандуристам», педагогічні збірники, 

методичні праці та наукові статті. 

Композиторська творчість налічує близько 300 творів: більше 100 

творів для бандури, бандури і флейти (а також скрипки, віолончелі, 

фортепіано, гітари), для струнного квартету та бандури, музика для театру, 

обробки народних пісень, численні перекладення та аранжування. Серед 

інструментальних творів композитора: симфонічна поема «Victoria» для 

бандури та симфонічного оркестру, Струнний квартет А-dur, Камерна сюїта 

та Концертні варіації для бандури і фортепіано. На думку Л. Кияновської, як 

композитор О. Герасименко створює своєрідний напрямок у бандурній 

музиці, об‘єднуючи певні елементи популярної музики, національного 

фольклору та європейської традиції, в основному романтичного напрямку 

[62, с. 275]. 

Концертний репертуар бандуристки складають переважно 

інструментальні твори: оригінальні твори для бандури, серед яких ліричні 

мініатюри, композиції для бандури з духовими, зокрема народними 

українськими духовими інструментами, твір для трьох бандур і сопілки, 

власні твори. Також у репертуарі бандуристки є і вокальні твори: 

бразильські, кубинські, більшість українських пісень сучасних вітчизняних 

композиторів. Оригінальним у творчості О. Герасименко є використання 

бандури у супроводі інших інструментів (нерідко вокальні твори звучать в 

концертних програмах у супроводі струнного квартету). 

За роки своєї творчої діяльності вона здійснила ряд записів на радіо і 

телебаченні України та в зарубіжних країнах, у яких виступала з 

концертними програмами. Випустила аудіо-альбоми з власними 
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інструментальними композиціями, українськими піснями, 

латиноамериканською музикою у власному перекладі для бандури і голосу. 

Твори О. Герасименко звучать у виконанні як учнів та студентів, так і 

відомих професійних виконавців України. 

Як дослідник О. Герасименко зосереджує увагу на сучасних проблемах 

бандурного мистецтва України, зокрема, порушує питання неналежної 

популяризації й пропагування концертно-виконавської діяльності 

бандуристів в Україні. Це пов‘язано з відсутністю інтересу й підтримки з 

боку меценатів до творчості бандуристів як представників і носіїв 

традиційної національної культури. Мистецтво талановитих і відомих 

бандуристів можна іноді почути в трансляціях радіо й телебачення. 

Простежується тенденція більшої активізації діяльності бандуристів за 

кордоном, коли відомі виконавці та найкращі студенти активніше беруть 

участь у концертних програмах зарубіжжя, ніж України. На нашу думку, 

такий стан функціонування бандурного мистецтва з часом може призвести до 

нівелювання цього важливого шару народно-інструментального виконавства, 

до втрати певних культурно-ціннісних орієнтирів  в українському 

суспільстві. 

О. Герасименко також вбачає серйозну проблему у відсутності 

приміщення для виготовлення та ремонту інструментів. Відомий бандурист-

конструктор В. Герасименко упродовж багатьох років не має спеціально 

обладнаного приміщення. Крім того, сьогодні існує й проблема в обмеженні 

придбання професійними виконавцями якісних концертних інструментів, що 

відбивається на загальному художньо-виконавському рівні. 

Серед відомих постатей сольного інструментального бандурного 

виконавства України кінця ХX – початку XXI століть значне місце належить 

діяльності відомого віртуоза, заслуженого артиста України, викладача класу 

бандури, доцента Національної музичної академії України 

ім. П.І.Чайковського Новицького Костянтина Георгійовича. Творчість цього 

виконавця характеризується масштабною виконавською діяльністю. Так, 
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К. Г. Новицький був ініціатором створення вокально-інструментального 

ансамблю «Кобза», який став лауреатом Всесоюзного та Всеукраїнського 

конкурсів артистів естради. У розвитку функціонування різноманітних 

сучасних творчих колективів країни колектив займає провідне місце, є 

яскравим показником культурно-мистецьких здобутків України на 

міжнародній арені. Працюючи солістом Державної заслуженої капели 

бандуристів України, інструменталіст виступав з сольною програмою, також 

з 1980 р. представляв відому концертну організацію – Укрконцерт [27]. 

У 1983 р. вперше у розвитку академічного бандурного виконавства 

відбувається значуща подія – виходить у світ платівка-гігант відомої фірми 

грамзапису «Мелодія» із записами інструментальних творів у виконанні 

К. Новицького, в якій бандура представлена як сольний інструмент. Також 

відомий віртуоз поєднував бандурну гру з іншими інструментами та 

колективами, уперше створив своєрідні програми з органом, камерним та 

симфонічним оркестрами. Виконавська діяльність відомого бандуриста була 

презентована в різних країнах світу: Греція, Кіпр, Угорщина, Туреччина, 

Словенія, Австрія, Німеччина, Канада, Японія та ін. Займаючись 

викладацькою діяльністю, К.Г. Новицький виховав талановитих бандуристів-

випускників, серед яких лауреати міжнародних конкурсів Д. Кулак, 

В. Житкова та ін. 

Яскравим представником середньої генерації бандуристів-виконавців 

сучасного бандурного мистецтва на півдні України – центрі народно- 

інструментального виконавства є Ніна Василівна Морозевич – талановитий 

викладач, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри народних 

інструментів, заслужений діяч мистецтв, засновник класу бандури Одеської 

державної консерваторії ім. А. В. Нежданової. За роки викладацької 

діяльності (з 1987 р.) вона підготувала більше 40 випускників, серед яких 

лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів: Т. Головченко, 

Т. Марковська,  Г. Матвіїв, О. Гордійчук та інші. Вихованці Н. В. Морозевич 

продовжують свою виконавську діяльність у різних професійних концертних 
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організаціях України, працюючи солістами та учасниками колективів 

бандуристів (Севастопольська та Одеська філармонії), а також артистами 

державної капели бандуристів України [27]. 

Викладацьку роботу Н. В. Морозевич активно поєднує з дослідженням 

теорії бандурного мистецтва. Так, в 2003 р. бандуристка захистила 

кандидатську дисертацію «Бандурне мистецтво як культурне надбання 

сучасності». Публікації науковця присвячені таким питанням: виражальний 

потенціал бандури у мистецтві на передодні ХХI століття, народно-

професійний синтез у сучасному бандурному мистецтві (на прикладі Першої 

сонати М. Дремлюги), ідейно-смислові та стильові засади сучасних 

інструментальних творів для бандури та ін. Н.В. Морозевич є автором 

перекладень транскрипцій для бандури, бере активну участь у проведенні 

багатьох всеукраїнських конференцій, семінарів, міжнародних фестивалів, а 

також входить до складу журі регіональних та республіканських конкурсів 

[27]. 

Н. В. Морозевич продовжує вести активну виконавську діяльність. 

Більше 10 років вона концертує у складі тріо бандуристок «Мальви» 

Одеської обласної філармонії – колективу, який відомий не тільки в Україні, 

а й далеко за її межами. Тріо є лауреатом міжнародного конкурсу, своє 

мистецтво презентує як в Україні, так і за кордоном (Німеччина, 

Великобританія, Польща, Фінляндія, Бельгія та ін.). 

До відомих сучасних виконавців середньої генерації бандуристів-

інструменталістів належить і яскрава представниця бандурного мистецтва 

Слобожанщини Л. С. Мандзюк – лауреат міжнародних конкурсів, педагог-

бандурист, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних 

інструментів Харківського університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. 

Займаючись викладацькою діяльністю з 1989 р., відома бандуристка 

підготувала більше 50 випускників, які продовжують педагогічну та 

концертну діяльність у різних регіонах України. Серед них лауреати 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів усіх конкурсних номінацій 
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(бандурист-інструменталіст, бандурист-вокаліст та ансамблі бандуристів). 

До відомих вихованців Л.С.Мандзюк належать такі виконавці та колективи 

як: тріо бандуристок «Купава» у складі народних артисток України 

Т. Слюсаренко, О. Гізімчук (Слюсаренко) та Ю. Меліхової; Н. Мельник – 

лауреат всеукраїнського та міжнародного конкурсів, художній керівник 

капели бандуристок Харківського державного університету мистецтв 

ім. І.П.Котляревського, учасниця відомого на Слобожанщині творчого 

колективу «Цимбандо» Харківської державної академії культури; 

М.Заїченко, А. Тимошенко, Б. Стандара, С. Захарець – лауреати міжнародних 

конкурсів. Останній виконавець є учасником Державної капели бандуристів. 

Л.С. Мандзюк є талановитою бандуристкою-інструменталісткою 

(здобула звання лауреата на I Міжнародному конкурсі бандуристів, 1993 р.), 

однак, незважаючи на інтенсивну інструментальну практику (успішні 

виступи з сольними концертами в Німеччині у 1986 р., Великій залі 

Київського оперного театру, Колонному залі ім. М.В.Лисенка), виконавиця 

певний час органічно поєднувала викладацьку діяльність з виконавською у 

складі тріо бандуристок – колективу викладачів, який також став лауреатом 

міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах ім. Гната 

Хоткевича (м. Харків, 1998 р.). Успішне поєднання інструментальної 

практики з вокальною свідчить про високий рівень виконавсько-технічної 

майстерності та всебічний талант цієї бандуристки [27]. 

Мистецька діяльність Л.С. Мандзюк пов‘язана і з активною науковою 

роботою у напрямі теоретичного осмислення здобутків в академічному 

бандурному мистецтві. Особистий практичний досвід науковця в різних 

виконавських спрямуваннях (як соліст, ансамбліст, диригент, педагог) був 

певним чином переосмислений та втілений в дисертаційне дослідження 

«Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та 

психолого-педагогічний аспекти» (2007 р.) [87]. Робота присвячена 

актуальним питанням ансамблево-виконавської творчості в контексті 

формування творчої особистості в класі ансамблю бандуристів, в якому 
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ансамбль розглядається в усіх його формах: моноансамбль, ансамблі малих 

форм, капели, оркестри [87]. Свідченням дослідницької та методичної роботи 

Л. С. Мандзюк є публікації з питань виконавського мистецтва, перекладень 

для бандури, видання 3-х зошитів «Вибрані етюди» для бандури (1999 р.) та 

ін. 

Пропагуючи бандурне мистецтво Слобідської України, відома 

бандуристка є ініціатором та організатором проведення в Харкові з 2000-х 

років всеукраїнського дитячого конкурсу бандуристів ім. Г. Хоткевича, в 

якому беруть участь юні бандуристи з усіх регіонів України, що сприяє 

виконавському зростанню художньо-технічної майстерності майбутніх 

фахівців та популяризації інструмента в регіоні. 

Визначне місце серед відомих бандуристів Західної України займає 

В. Дутчак – лауреат всеукраїнського конкурсу, професор, доктор 

мистецтвознавства, завідувач кафедри народних інструментів 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, член 

редколегії наукового вісника Прикарпатського національного університету 

ім. В. Стефаника серії «Мистецтвознавство», член Національної спілки 

композиторів України, голова Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки кобзарів України, учасник численних Всеукраїнських 

(м. Київ, Тернопіль, Ялта) та Міжнародних фестивалів бандуристів 

(м. Перемишль, Польща та інші). 

Автор опублікувала більше 60 наукових статей, присвячених 

висвітленню творчої діяльності відомих кобзарів і бандуристів минулого й 

сучасності, дослідженню історії бандурного мистецтва в Україні, діаспорі та 

ін. [27]. 

У 1996 р. В. Дутчак захистила дисертацію «Розвиток професійних 

засад бандурного мистецтва 1970 – 1990 років. Творчість і виконавство» [42], 

в якій бандурне мистецтво було визначене як важлива невід‘ємна частина 

української музичної культури, яка знаходиться в постійному розвитку і 

оновленні; досліджено творчість українських композиторів для бандури, 
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особливості сучасних стилів гри і репертуар бандуристів, динаміка 

концертного побутування бандури та ін. В. Дутчак впродовж 2000 – 2006 

років проводила ряд радіопередач та радіоциклів на Івано-Франківському 

обласному радіо, присвячених бандурному мистецтву України і діаспори, 

вшануванню пам‘яті відомих бандуристів минулих часів й виконавців ХХ 

століття, а також відомих митців України. В 2014 р. талановита бандуристка 

захистила докторську дисертацію «Бандурне мистецтво українського 

зарубіжжя в національному музично-культурному процесі ХХ – початку XXI 

століть», в якій розглянуто специфіку функціонування та динаміку розвитку 

бандурного мистецтва українського зарубіжжя ХХ – початку ХХІ століть 

[41]. 

Серед теоретиків та практиків бандурного мистецтва Західного регіону 

вирізняється діяльність бандуристки-виконавиці, талановитого педагога та 

науковця О. І. Ваврик (Дубас). Адже вона окрім концертної, активно 

займається викладацькою й науковою діяльністю. З 1990 року – викладач 

бандури та вокалу Тернопільського державного педагогічного інституту, з 

2003 року – науковий співробітник, завідуюча музичною лабораторією ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського, з 2005 року – заступник начальника організаційно-

методичного відділу Академії мистецтв України. 

Як науковець О. І. Ваврик досліджує кобзарське мистецтво, питання 

формування бандурного виконавства та освіти в Україні, творчу діяльність 

відомих кобзарів та бандуристів. У 2002 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Становлення та розвиток кобзарських шкіл в Україні 

(ХVII – перша половина ХХ століть)». Серед численних наукових публікацій 

є монографія («Кобзарські школи в Україні», 2006 р.) [27]. 

З другої половини 80-х років ХХ століття вона займається концертною 

діяльністю – з концертними програмами виступає як в Україні, так і за її 

межами: Болгарія, (1985 р.), Литва (1991 р.), Франція (1997 р.). Репертуар 

виконавиці складають твори українських композиторів-класиків та сучасних 

композиторів, а також думи та народні пісні. 
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Загалом, бандурне мистецтво Західної України активно розвивається не 

тільки на рівні збереження традицій та удосконалення концертно-

виконавської сфери, але й в теоретичній площині осягнення здобутків 

митцями-бандуристами минулого й сучасних реалій бандурної творчості. 

З цією метою кафедрою інструментальної музики Тернопільського 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка розроблена програма спецкурсу 

«Історія бандурного мистецтва», яка включає такі теми як: «Основні засади 

спецкурсу «Історія бандурного мистецтва»», «З історії інструментарію», 

«Розвиток кобзарського мистецтва», «Еволюція бандурного виконавства», 

«Виконавські напрями та школи», «Способи гри на бандурі різного типу», 

«Видатні вітчизняні виконавці», «Видатні виконавці з діаспори», «Традиції 

розвитку сучасного бандурного виконавства та форми його функціонування», 

«Музикознавча література та виконавський бандурний репертуар». Серед 

студентських самостійних наукових досліджень розглядаються наступні 

теми: «Кобзарі – носії національних виконавських традицій», «Кобза-бандура 

в творах малярства», «Кобзарське мистецтво доби Руїни», «Бандура на 

перехресті століть (ХIХ – початку ХХ століть)», «Остап Вересай – 

представник старої кобзарської традиції», «Роль Гната Хоткевича у розвитку 

професійного бандурного мистецтва» та інші. До теоретичного матеріалу 

додаються музичні ілюстрації та записи. 

Викладання розробленого курсу є одним із важливих заходів щодо 

ознайомлення та засвоєння студентами теоретичних питань з історії розвитку 

кобзарського мистецтва, їх орієнтації в різних традиціях, жанрах сучасного 

виконавства, різних виконавських шкіл та особливостей гри на бандурі 

різних зразків. Теоретичне вивчення загальних питань розвитку бандурного 

мистецтва надає практичну можливість для підготовки студентів не лише в 

виконавському напрямі, але й в майбутньому дослідників мистецтва 

бандуристів [28, с. 52]. 

Також викладачами кафедри порушувалися питання відсутності 

упорядкованої фонотеки з «Історії бандурного мистецтва», зокрема записів 
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виконавців старшого покоління. Вирішення цієї проблеми кафедра вбачає у 

створенні інформаційного центру, до якого повинні увійти вся спеціальна 

література та періодика, пов‘язана з розвитком кобзарського та бандурного 

мистецтва в Україні та в діаспорі. 

Для пошуку нових форм популяризації бандурного мистецтва 

викладачі-бандуристи кафедри інструментальної музики Тернопільського 

державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка впроваджують 

студентські науково-практичні конференції («Г. Хоткевич і сучасне бандурне 

виконавство», 1995 р.). 

У рамках підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних 

закладів України у 2007 році на базі Львівського Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини наприкінці 2007 року за ініціативою Українського 

державного центру позашкільної освіти та Львівського Центру творчості 

дітей та юнацтва Галичини відбувся Всеукраїнський семінар керівників 

ансамблів та капел бандуристів «Сучасний стан і розвиток кобзарського 

мистецтва та його роль в естетичному вихованні». З доповідями виступили 

відомі теоретики та практики бандурного мистецтва. На обговорення були 

висунуті такі теми як: «Кобзарськими стежками Львівщини», «Аналіз 

сучасного стану кобзарства», «Сучасне кобзарське мистецтво», «Основи 

звуковидобування на бандурі», «Перспективи кобзарства в майбутньому». 

Започатковані традиції академічного бандурного напряму 

С. В. Баштаном та В. Я. Герасименком продовжує молода генерація сучасних 

бандуристів-виконавців. Яскравим представником нового покоління 

сольного інструментального виконавства є бандурист-віртуоз, оригінальний 

композитор, імпровізатор, конструктор, автор кількох винаходів, член 

міжнародної Асоціації професіональних музикантів Ієгуді Менухіна, 

засновник і президент фонду «Золотий акорд», художній керівник «Оркестра 

Романа Гриньківа», народний артист України Роман Гриньків. Його 

мистецька діяльність позначена майстерністю віртуоза, досконалим 

володінням різноманітними музичними засобами та прийомами гри на 
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інструменті (гліссандо, трималяндо та ін.), використанням численних 

спектрів тембральної палітри бандури [32]. Інструмент, на якому грає 

виконавець, створений власноруч, вирізняєтся неповторним звучанням, 

цікавими конструктивними особливостями, що дає змогу грати різноманітну 

за стилем і жанром музику.  

Особливості виконавського стилю Романа Гриньківа як яскравого 

представника сучасного сольного бандурного виконавства певною мірою 

пов‘язані з його інтенсивною композиторською творчістю. 

У його обширному репертуарі є власні твори, українська народна 

музика в обробці, перекладення та аранжування творів композиторів-

класиків, джазові імпровізації, а також класичні зразки концертного 

репертуару для бандури, серед них:  “Веснянка”, “Коломийка”, “Сповідь 

чарівних струн”, “Пісня вітру‖, “Елегія” для бандури соло, “Передзвін” для 

двох бандур, ―Романс‖ і “Сюїта” у 5-ти частинах для бандури з оркестром 

(2011 р.) та ін. 

Зокрема, його інструментальний твір «Веснянка» (вишуканий 

імпресіоністичний опус, в якому оригінально використовується флажолетна 

техніка, розмаїття гліссандо) є однією із найбільш популярних композицій 

сучасних бандуристів-інструменталістів (особливо в студентському 

середовищі), який можна почути на різних конкурсних змаганнях.  

Твір написаний наприкінці 90-х років ХХ століття. Його характерною 

ознакою є звернення до фольклорної стилізації календарно-обрядової пісні 

заклинального характеру, яка супроводжувала східнослов‘янський обряд 

закликання весни. Він написаний у вільній варіаційній формі. Особливостями 

твору є імпровізаційний вступ із звучанням інтонаційних мотивів основної 

теми з варіаційним викладом: використання флажолетної техніки, 

тремоляндо, терцового гліссандо, перекидки, акордової техніки. Вступ не має 

нотної фіксації і виконується бандуристом щоразу по-новому. В основі теми 

лежить характерний для фольклористичного відтворення художнього образу 

весни заспів-заклик – квінтовий скачок з поступовим рухом мелодії вниз до 
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основного тону, що створює радісний, грайливий настрій, який супроводжує 

зустріч весни. З кожною варіацією основна тема ускладнюється – 

примхливішим стає ритмічний малюнок, фактурно розширюється музична 

тканина. Композитор оригінально використовує в варіаціях різноманітні 

бандурні прийоми та штрихи: щипок, арпеджіато, розмаїття гліссандо, 

флажолетто, акордова техніка, харківський спосіб гри – перекидка, а також в 

цілому – самі можливості тембральної палітри інструмента. 

На наш погляд, виконавець-композитор зміг вдало відтворити 

художній образ твору завдяки використанню широкого спектру художньо-

виражальних засобів, зокрема: різноманітних виконавських бандурних 

прийомів та штрихів, ритмічних малюнків, тембральної палітри, що 

зумовило створення своєрідної музичної тканини та акустичного рішення. На 

сьогодні, на нашу думку, цей твір в повній мірі характеризує музичні смаки, 

інтереси та уподобання сучасних бандуристів. 

       Також знаковим віртуозним твором, в якому яскраво виражаються 

виконавські особливості відомого бандуриста, можна відзначити 

«Коломийку». Народна пісня-танець, поширена в основному, в західних 

областях України. Коломийки змальовують життя та вдачу народу, мають 

схожість до частівок – жартівливі, веселі, сатиричні, але водночас, можуть 

передавати і сумний, ліричний характер.  

У коломийках відбивається давня народна традиція поєднання танцю і співу. 

Це надає їх мелодіям гострого і примхливого ритму, широкого діапазону 

звучання, різноманітних мелодичних «прикрас». В народних традиціях 

швидкій танцювальній коломийці часто передує контрастний ліричний, 

повільний заспів. Р. Гриньків в написанні цього твору звернувся до 

традиційної форми зучання коломийки: повільний заспів з швидкою 

танцівальною коломийкою. Аналізуючи музичну форму,  твір написаний в 

мінорній тональності в варіаційній формі. Вступ до основної теми звучить як 

у «Веснянки» - розлогий, помірний, повільний з елементами характерного 

танцювального ритму. Основна тема побудована на традиційному наспіві 
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«коломийок» і звучить в танцювальному характері. В інтонаційному ряді 

автор вдало відтворив характер народних пісень-танців, завдяки повторності 

мелодико-ритмічних фігур, які складаються з 4-х мотивів – по співанок й 

звучать в різних регістрах. В побудові твору було застосовано наступні 

принципи формоутворення: повторність, варіаційність, розробка основної 

теми, репризність тощо. Характерним прийомом гри в творі є перекидка, а 

також використання акордової техніки та різноманітних тембрально-

ритмічних малюнків. В  «Коломийці», яу і в «Веснянці», яскраво виражається 

тяжіння віртуоза-композитора до імпровізаційності викладення музичного 

матеріалу, що і виступає характерною особливістю виконавського стилю 

бандуриста.  

Творчість бандуриста-віртуоза високо оцінили відомі музиканти 

світового рівня – І. Менухін, Ел ді Меола та ін. Займаючись сольною 

концертною діяльністю, Р. Гриньків співпрацює з відомими мистецькими 

колективами (симфонічним оркестром, камерними колективами тощо). 

Виконавець з успіхом презентує своє мистецтво в Україні та в багатьох 

країнах світу: Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Канада, 

Австрія, Бельгія, Туреччина, Ізраїль та ін. До репертуару бандуриста входять 

різноманітні за стильовими ознаками музичні інструментальні твори – від 

бароко до сучасного модерну [32, с. 58]. Творчим почерком майстерності 

Р. Гриньківа є віртуозне володіння грою на бандурі, своєрідне звучання 

інструмента під час виконання та використання багатства тембральних фарб. 

Композиторська діяльність бандуриста відзначається активною 

співпрацею з іншими вітчизняними митцями над удосконаленням та 

розширенням бандурного репертуару. 

Одночасно з виконавською діяльністю відомий віртуоз займається і 

дослідницькою роботою над удосконаленням бандури. У 2003 р. було 

створено творчу майстерню-лабораторію по виготовленню якісно нових 

бандур «із безпрецедентними акустичними тембровими, динамічними 

можливостями, зручністю тримання інструмента та рухливістю лівої руки на 
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басах і приструнках» [32, с. 58]. Р.Гриньків перший створив модернізовану 

бандуру та електробандуру. 

У мистецькому доробку бандуриста-віртуоза численні концертні 

виступи, фондові записи, компакт-диски. Музичні твори у його виконанні 

звучать в радіопередачах, театральних спектаклях, використовуються в 

художніх та документальних фільмах. Творча діяльність відомого виконавця 

висвітлюється в багатьох засобах масової інформації (наукові та 

публіцистичні видання, інтернет). Працюючи викладачем в Національній 

музичній академії ім. П. І. Чайковського з 1997 по 2007 роки, Р. Гриньків 

виховав талановитих виконавців – лауреатів та дипломантів Міжнародних 

конкурсів. Виконавська діяльність видатного віртуоза є особливою ознакою 

сучасного інструментального сольного різновиду в бандурному мистецтві, 

яка полягає в «блискучій техніці обох рук» [32, с. 284] та феноменальному 

володінні різноманітними технічно-виражальними засобами гри на бандурі. 

Неповторне оригінальне віртуозне виконання Р. Гриньківа є найважливішим 

прикладом для наслідування наступним поколінням найкращих зразків 

високої технічної майстерності в сольному сучасному виконавстві. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна з впевненістю стверджувати, що 

усі процеси, які відбуваються в еволюції бандурного виконавства – зростання 

виконавсько-технічної майстерності, удосконалення інструмента, 

розширення та збагачення бандурного репертуару, різноманітні наукові 

пошуки в напрямку переосмислення здобутків бандурного мистецтва, його 

пропаганда та популяризація відбуваються завдяки реалізації потужного 

творчого потенціалу відомих представників бандурного мистецтва, що в 

цілому сприяє підйому культурного престижу України в світі. 
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2.2. Шляхи розвитку ансамблевого бандурного  

виконавства України  

 

Однією з найпоширеніших форм вокально-інструментального 

різновиду сучасного бандурного мистецтва є ансамблеве виконавство, яке 

представлено в країні численними ансамблями бандуристів малих і великих 

форм як на професійному, так і самодіяльному рівнях, презентуючи свою 

творчість на академічній та естрадній сценах. 

Ансамблеве бандурне виконавство привертає увагу мистецтвознавців і 

практиків бандурного мистецтва, таких, як Р. Береза і М. Євгенієва [8], 

А. Білан [9], І. Гринчук [22], М. Дмитренко [34], В. Дутчак [43-44], Я. Зорін 

[53], З. Йовенко [59], Л. Кияновська [63], Н. Никитюк [109], М. Пономаренко 

[120], В. Уманець [140; 141], Л. Файнштейн [144], М. Чубук [163] та ін. 

Ансамблеве виконавство розглядається цими науковцями в контексті 

розвитку бандурного мистецтва в окремих регіонах, аналізується творча 

діяльність окремих колективів. Однак недостатньо розробленим залишається 

теоретичне осягнення сфери бандурного виконавства, яка пов‘язана з 

процесом становлення та розвитку ансамблевого виконавства в Україні 

другої половини ХХ – початку ХХI століть. 

Слід зауважити, що до ХХ століття бандурне мистецтво функціонувало 

лише в індивідуальній формі, атрибутивній для традиційної манери 

виконавства бандуристів і загалом бандурного мистецтва XVI–XIX століть. 

Спроби створення ансамблів в минулі часи, як стверджують дослідники 

бандурного мистецтва, були рідкісним явищем; лише поодинокі факти, 

зафіксовані в літературних і наукових джерелах, присвячені історії мистецтва 

бандуристів, були свідченням виникнення таких форм [44]. Початок ХХ 

століття ознаменовано появою вперше в музичних колах ансамблевої форми 

бандурництва, яка була пов‘язана зі створенням різноманітних за складом 

(дуети, тріо тощо) чоловічих колективів та їх успішних виступів на ХII 
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Археологічному з‘їзді (м. Харків, 1902 р.) за ініціативою Г. Хоткевича – 

засновника і фундатора академічного напряму в бандурному мистецтві. 

Ансамблеве бандурне виконавство має певні особливості 

функціонування за складом, формою й засобами. На сучасному етапі 

ансамблеве виконавство поділяється на інструментальне і вокально-

інструментальне, а форми функціонування поділяються на великі (народні 

оркестри, капели) і малі (дуети, тріо, квартети і т. д. – до восьми учасників); 

розрізняються за складом: однорідне чи мішане (оркестри та ансамблі 

народних інструментів). Засобами популяризації цього виду виконавства є 

конкурсні змагання й концертна діяльність колективів бандуристів. 

Під впливом загальнокультурних тенденцій, пов‘язаних з процесами 

колективізації в Україні, створюються численні мистецькі колективи.  

20-ті роки ХХ століття знаменуються активною творчою діяльністю 

ряду колективів. Так, з 1918 р. працювала Київська капела бандуристів 

(керівник В. Ємець), з 1925 р. – Полтавська капела (керівники Г. Хоткевич і 

В. Кабачок). Діяльність цих колективів була поштовхом до створення нових 

ансамблів у Харкові, Миргороді, Умані, Одесі, Конотопі та інших містах. 

Як результат – ансамблеве бандурне виконавство набуває різноманітних 

форм й існування у зазначений час: численні дуети, тріо тощо. Як зазначає 

В. Дутчак, репертуар перших колективів бандуристів «розширювався завдяки 

композиторській діяльності їх керівників» [43, с. 172]. 

Поява нової форми виконавства (універсалізація інструмента через 

його удосконалення, виконання творів зарубіжної класики та ін. на 

концертній естраді, ансамблева форма в бандурному мистецтві) була 

поштовхом до написання Г. Хоткевичем інструментальних і вокально-

інструментальних творів, які виконувались у концертних програмах 

Полтавської капели бандуристів та квартету Харківського музично-

драматичного інституту [44].  

На початку ХХ століття, як фіксує в своєму дослідженні Г. Хоткевич, зі 

створенням численних ансамблів виникла потреба у вирішенні ряду 
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нагальних проблем, пов‘язаних з існуванням та подальшим процесом 

функціонування цих колективів. По-перше, оскільки в бандурному мистецтві 

історично сформувалися основні школи гри: зіньківсько-харківська, 

полтавська і чернігівсько-київська, проблема полягала, як зазначає В. Дутчак, 

в обранні основної школи гри на бандурі. По-друге, проблема пов‘язана з 

уніфікацією інструментарію – створення єдиного виду інструмента з 

стабільною формою, строєм і діапазоном. Також важливими питаннями в 

подальшому розвитку мистецтва бандуристів були: формування репертуару, 

заміна усної традиції письмовою, видання нового підручника гри на бандурі 

(попередні мали численні недоліки, пов‘язані з недостатністю методичних 

рекомендацій), створення професійної концертно-академічної школи 

бандурного мистецтва. Також, В. Дутчак зауважувала на усвідомленні 

Г. Хоткевичем збереження епічного жанру і типових імпровізаційних 

елементів в репертуарі ансамблевих форм, де сольні епізоди виступають 

необхідним структурним елементом. Це знайшло відображення в таких 

творах як «Байда», «Буря на чорному морі», «Заповіт», «Залізняк» та інші. 

Інтенсивний розквіт ансамблевого бандурного виконавства на 

професійному й самодіяльному рівнях припадає на 50-ті роки ХХ століття. 

З відкриттям класів бандури в музичних навчальних закладах зростає 

кількість високопрофесійних виконавців і педагогів, остаточно сформувалися 

дві основні школи (київська і львівська) з власними стилістичними, 

виконавськими й методично-педагогічними принципами. 

Дослідженням концертної діяльності ансамблів бандуристів у повоєнні 

роки в Україні займався М. Пономаренко. Аналізуючи літопис музичної 

самодіяльності Рівненщини, науковець акцентує увагу на проведенні у 1945 

р. обласної олімпіади художньої самодіяльності, в якій з успіхом виступали 

ансамблі бандуристів. Внаслідок цієї події з 1945 по 1951 роки на 

Рівненщини працював ансамбль бандуристів обласної філармонії під 

керівництвом М. Бережного, який успішно виступав на різних майданчиках 

міста і області. 
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 Широкого розповсюдження бандурне мистецтво, зокрема ансамблеве, 

набуло в цьому регіоні з 1957 року завдяки педагогічній діяльності 

А. Грицая, викладача Рівненського музичного училища. Відомий педагог-

бандурист створив ансамбль бандуристів в музичному училищі, квартет при 

міському будинку культури у складі Є. Ігнатієвої, М. Хакімової, Н. Грицай та 

Є. Висоцької. Квартет з часом здобув перемогу на заключному огляді-

конкурсі республіканського фестивалю самодіяльного мистецтва, 

присвяченого 100-річчю від дня народження В. І. Леніна. У 60-ті роки ХХ 

століття ансамблі бандуристів існували в багатьох навчальних і мистецьких 

закладах: Рівненському педінституті імені О. З. Мануїльського, музичних 

школах, будинках культури [120, с. 90]. У репертуарі колективів переважали 

українські народні пісні і твори українських композиторів (Г. Верьовки, 

О. Білаша та ін.). Окрім згаданих ансамблів бандуристів в регіоні існували 

численні колективи (малі за формою), пропагуючи мистецтво бандуристів 

Рівненщини [там само]. 

Перше професійне тріо бандуристок було створено наприкінці 40-х 

років ХХ століття в Полтавському музичному училищі за ініціативою 

видатного виконавця-бандуриста, диригента, педагога, автора «Школи гри на 

бандурі» В. А. Кабачка. До тріо входили Н. Павленко, В. Третякова і 

Т. Поліщук. Чимало дослідників бандурного мистецтва приділяли увагу 

аналізу творчої діяльності цього колективу. Серед них: С. Баштан [2], 

В. Уманець [141], Л. Файнштейн [144], М. Чубук [163] та інші. В 1955 році 

тріо стало всесвітньо відомим колективом: вони отримали найвищу нагороду 

Міжнародного фестивалю молоді і студентів – золоті медалі (Варшава, 

Польща). Колектив згодом стає лауреатом фестивалю народної пісні в 

Норвегії. З гастрольними поїздками тріо презентувало українську пісенну 

творчість в багатьох країнах світу: Канаді, Франції, Італії, Австрії, Індії, 

Новій Зеландії, Кубі [163, с. 80–81].  

Виконавцям було присвоєно звання Народних артисток України. 

Учасниці колективу постійно працювали над створенням новаторських 
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виконавських інтерпретацій народних пісень, залучаючи при цьому сучасні 

засоби виразності. Репертуар тріо бандуристок у складі народних артисток 

України, лауреатів міжнародних конкурсів складався переважно з народних 

пісень – українських та російських, старовинних українських романсів, 

естрадних творів сучасних вітчизняних композиторів. У 1953–1988 рр. 

В. Третякова і Н. Павленко були запрошені ансамблем до Київської 

філармонії у складі відомого Тріо бандуристок (В. Третякова, Н. Павленко, 

Т. Поліщук; з 1960 р. замість Т. Поліщук до складу ансамблю увійшла 

Н. Москвіна). 

Дослідник бандурного мистецтва В. Уманець пов‘язує появу нової 

форми в розвитку бандурного мистецтва – ансамблевої – з численними 

виступами на концертній естраді жіночих колективів бандуристів, солісток-

бандуристок, а також ансамблів мішаного складу. Автор також дотримується 

думки, що це тріо бандуристок було першим професійним колективом і 

визначає його послідовників: два тріо бандуристок – Держестради та 

Укрконцерту [141]. 

На початку 60-х років ХХ століття з‘являється ще один відомий 

колектив в Україні – тріо бандуристок – це лауреати Державної премії 

України імені Т. Г. Шевченка, заслужені артистки України у складі: 

М. Голенко, Т. Грищенко і Н. Писаренко. Учасниці колективу – випускниці 

Київської консерваторії – виступали з концертними програмами по всій 

країні, відвідали з гастрольними поїздками Росію, Далекий Схід, Білорусь, 

Прибалтику, Канаду, Бельгію, Фінляндію і Голландію, Болгарію і Румунію, 

Англію і Шотландію, Бангладеш, Пакистан, Таїланд, Сінгапур, Малайзію і 

Лаос. Тричі тріо побувало в Чехословаччині, як зазначає Я. Зорін, двічі – в 

Польщі й Німеччині [53, с. 215]. 

Доробок колективу складався більше ніж із сотні творів. Вагоме місце 

в репертуарі колективу займали українські народні пісні, зокрема, на слова 

Т. Г. Шевченка у власній обробці бандуристок. Колектив співпрацював з 

відомими українськими сучасними композиторами: О. Білашем, І. Шамо, 
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В. Кирейко, В. Верменичем, І. Сльотою, В. Шаповаленком та іншими 

музикантами. До репертуару тріо бандуристок входили і твори акапельного 

співу (українська народна пісня «Серед села дичка», М. Колесси «Весняна 

пісня», І. Шамо «Розлягалися тумани»). Всесоюзна фірма «Мелодія» 

випустила п‘ять платівок з записом тріо бандуристок, останній запис 

складався з 15 найкращих пісенних творів з їх репертуару. «Бібліотекою 

музичної самодіяльності» видавництва «Музична Україна» були надруковані 

дві збірки пісень з репертуару ансамблю: «Вечорниці» та «Ой, співаночки 

мої». 

Поширення у масовій професійній і самодіяльній практиці 

ансамблевих форм, де особливе місце займали вокально-інструментальні 

склади (дуети, тріо, інші малі форми колективів, жіночі, чоловічі та дитячі 

капели) в 70-ті роки ХХ століття, відзначає і З. Йовенко [59, с. 24]. 

Характеризуючи розвиток бандурного мистецтва кінця 70-х років ХХ 

століття та аналізуючи виступи відомих виконавців-бандуристів і провідних 

колективів України, науковець наголошує, що, незважаючи на появу нового 

напряму в мистецтві бандуристів – сольного інструментально-віртуозного 

виконавства і нових імен талановитих виконавців, ансамблеве виконавство 

залишається найпоширенішою формою в музичній практиці [59]. У цей 

період відомим колективом в Україні серед малих форм ансамблів, як вже 

зазначалось вище, були лауреати Державної премії УРСР імені 

Т. Г. Шевченка, тріо бандуристок у складі заслужених артисток України 

М. Голенко, Т. Грищенко та Н. Писаренко.  

Розвиток ансамблевого бандурного виконавства 40 – 70-х років 

ХХ століття відзначається такими рисами як: 1) виконання ансамблевого 

співу у хоровому викладенні, якому притаманне рівнозначне голосоведіння 

вокальних партій; 2) домінантою репертуару колективів стає тяжіння до 

виконання українських народних пісень, творів українських радянських 

композиторів; 3) виконання переважно вокальних творів і тільки під супровід 

бандур; 4) в ансамблях переважає жіночий склад; 5) сценічне вбрання 
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бандуристок – українські національні костюми. Ці особливості ансамблевого 

бандурного виконавства є свідченням активної популяризації українського 

музичного мистецтва й бандурного зокрема в цей період. 

Протягом 80-х – початку 2000-х років в ансамблевому виконавстві 

відбуваються якісні зміни стосовно: 1) добору репертуару; 2) виконавських 

засобів виразності; 3) використання в творах інших музичних інструментів, 

4) сценічного вбрання. По-перше, виникають нові форми виконання – 

модернізується склад колективів (поєднання бандурної гри з різними як 

акустичними, так і електронними інструментами), репертуар переважно 

складають твори сучасних українських композиторів, також нерідко 

зустрічаються твори зарубіжних авторів. По-друге, новаторським у 

діяльності вокальних ансамблів стає виконання інструментальних 

композицій (у супроводі бандур), також використання у вокальних та 

інструментальних творах сучасного естрадного аранжування. Відбуваються 

зміни і в сценічному вбранні виконавців: поруч з традиційним українським 

вбранням з‘являються сучасні концертні костюми (вечірні сукні, синтез 

елементів українського традиційного одягу з сучасними мотивами). 

Подібні зміни можна спостерігти, зокрема в діяльності волинського 

тріо бандуристок Луцького міського Будинку культури у складі 

Л. Войнаровської, І. Ольшевської та М. Сточанської. З 1984 року й до 

середини 90-х років колектив активно займався творчою і концертною 

діяльністю, неодноразово брав участь в урочистих заходах міського та 

обласного рівня, в концертних поїздках всеукраїнського та міжнародного 

значення [109]. 

Багато в чому творча діяльність колективу була нетрадиційною. Перш 

за все, для найповнішого використання звукової палітри інструмента 

бандуристки використовували традиційні штрихи, різноманітні регістри та 

інші виражально-технічні засоби для відповідного «оркестрового» звучання 

кожної ансамблевої партії. Вокальна партія при цьому залишалася 

домінуючою. Нетиповим і незвичним для традиційних малих форм ансамблів 
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було поєднання в виконавстві волинського тріо львівської і чернігівської 

типів бандур, що створювало специфічний і оригінальний інструментальний 

супровід: «Яскраво-темброва львівська бандура зі специфічним срібним 

звучанням верхніх регістрів та чернігівської бандури з благородно-матовим 

та об‘ємним звучанням нижніх та середніх регістрів створювали багатство, 

повноту і різноманітність бандурного акомпанементу», – відзначає 

Н. Никитюк [109, с. 66]. Завдяки творчій діяльності волинського тріо уперше 

були виконані у супроводі бандур колядки («Що то за предиво», «Нова 

радість стала»), які в подальшому отримали поширення в репертуарі 

музикантів західних регіонів України та за її межами. Відоме волинське тріо 

бандуристок – лауреат Всесоюзного та республіканського конкурсів, 

дипломант Міжнародного фестивалю народної музики в Югославії. 

Визначними подіями у творчій долі колективу стали такі: участь у 

звітному концерті Волинської області (Київ, 1986 р.), участь у XXV 

Міжнародному фестивалі народного мистецтва «Червена Ружа» (Югославія, 

1986 р.), здобуття звання лауреатів II Всесоюзного фестивалю народної 

творчості (Росія, 1987 р.), участь у X фестивалі народної музики 

придунайських країн «Дунай, Дунай голубий» (Югославія, 1988 р.), участь у 

всеукраїнській музичній телепрограмі «У колі друзів» (м. Київ, 1990 р.), 

участь у Міжнародному фестивалі «Живе Різдво» (Австрія, 1990 р.) з 

різдвяною програмою, участь у Міжнародному фестивалі українського 

фольклору «Берегиня» (м. Луцьк, 1991 р.), проведення сольних концертів та 

участь в багатьох святкових заходах [109]. Репертуар ансамблю вирізнявся 

різноплановістю та об‘ємністю, складався з творів класичних й сучасних 

композиторів, народних пісень. У доробок колективу увійшли як відомі, так і 

маловідомі композиції: «Горить моє серце» М. Стефанишина та «Солов‘їний 

романс» А. Горчинського на вірші Л. Українки, «Заповіт» К. Стеценка та 

«Утоптала стежечку» Л. Степового на вірші Т. Шевченка, «Пісня про 

рушник» П. Майбороди на сл. А. Малишка; українські народні пісні «Гей, 

Іване», «Ой піду я собі», «Іванку, Іванку», «Наша Анничка», «Чорнії брови, 
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карії очі», волинська народна пісня «Сива зозуленька», стрілецька «Ой у лузі 

червона калина» та ін. [там само]. Зараз учасниці волинського тріо 

займаються педагогічною діяльністю, в якій реалізовують свій багаторічний 

мистецько-виконавський досвід, працюючи з молодим поколінням 

виконавців-бандуристів. 

Самодіяльні колективи малих форм ансамблів бандуристів також брали 

активну участь в мистецьких заходах держави. Так, у Всеукраїнському 

фестивалі народного мистецтва «Хортиця» (м. Запоріжжя, 1991 р.), 

приуроченому 500-річчю запорізького козацтва серед бандуристів брали 

участь: тріо бандуристок Хотинського РБК Чернівецької області у складі 

М. Сельської, М. Дарницької, Г. Рогової, які отримали дипломи лауреатів 

конкурсу виконавців козацької пісні, що проходив за рамками фестивалю, 

але вважався центральною подією цього заходу; ансамбль бандуристів 

Красноградського РБК Харківської області під керівництвом В. Волощука; 

дует бандуристів Азовського СБК Якимівського району Запорізької області у 

складі Л. Міщенко і Г. Закриничної [34]. 

Одним із провідних колективів України 1980-х – до теперішнього часу, 

яскравим представником сучасного ансамблевого бандурного виконавства 

стало тріо бандуристок «Вербена» Черкаської філармонії у складі народних 

артисток України Л. Ларикової, Л. Зайнчківської і О. Калини. Ініціатором 

створення колективу є С. В. Баштан. З 1986 року тріо «Вербена» працює в 

Черкаській філармонії. Про визнання цього ансамблю на Черкащині та 

Україні свідчать численні відгуки і публікації про творчу діяльність 

колективу. За роки існування колективу «Вербена» гастролювала в 15 

країнах світу: Австрії, Йорданії, Чехії, Кубі, Польщі, США, Нікарагуа, Лаосі, 

Молдові, Казахстану, Білорусі, Далекому Сході, Грузії та інших країнах [9]. 

Визначними творчими подіями ансамблю були виступи з успіхом на 

міжнародному фольклорному фестивалі «Грузія-84», Всеукраїнському 

конкурсі виконавців на народних інструментах (перша премія; м. Івано-

Франківськ, 1989 р.), перемога на I Міжнародному конкурсі бандуристів 
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імені Г. Хоткевича (перша премія; м.Київ, 1993 р.). В 1993 році учасницям 

ансамблю було присвоєно почесне звання «Заслужених артисток України», в 

1999 році Л. Лариковій, Л. Зайнчківській та О. Калині присвоєно почесне 

звання «Народних артисток України». До початку 2000-х років концертна 

діяльність тріо складала майже три тисячі виступів. До 2010 р. з сольними 

програмами колектив виступав як в різних регіонах України, так і за її 

межами, неодноразово брав участь у звітних концертах Черкаської області, в 

Києві. У 2004 р. за активну участь з концертними програмами 1998–2003 рр. і 

популяризацію бандурного й українського мистецтва в цілому тріо 

бандуристок «Вербена» було висунуто на представлення колективу на 

здобуття Національної премії України імені Т. Г. Шевченка. 

У 1993 році тріо «Вербена» отримало першу премію на 

I Міжнародному конкурсі бандуристів імені Г. Хоткевича (м. Київ). За час 

проведення конкурсних змагань серед ансамблів бандуристів жоден колектив 

не зміг отримати першу премію на конкурсі, що засвідчує лідерську позицію 

«Вербени» й видатні досягнення тріо в досконалості вокальної й технічної 

майстерності ансамблевого співу. Характерною особливістю звукової 

вокальної палітри ансамблю є ідеальне поєднання голосів різного тембру – 

лірико-колоратурного сопрано, драматичного сопрано і меццо-сопрано, 

завдяки чому утворюється виразне яскраве акордове звучання колективу. 

Різноманітний і багатожанровий репертуар колективу, який налічує 

більше 150 творів складається з творів як українських композиторів, так і 

західноєвропейських класиків, російських і українських, романсів, народних, 

а capella, сучасних українських пісень. У концертній програмі колективу є і 

вокальні твори іноземною мовою. Жанровий та тематичний спектр 

репертуару ансамблю дуже різноманітний, він складається з ліричних творів, 

в яких розкривається теми кохання й любові до рідної землі, а також 

жартівливих та патріотичних пісень, творів вальсового характеру. Основу 

репертуару колективу складають саме пісні ліричного характеру [9].  
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З високою ансамблевою вокальною майстерністю і довершеністю у 

виконанні тріо звучать такі українські народні пісні (які входять до 

традиційного репертуару ансамблів бандуристів); «Чом, чом не прийшов», 

«Коломийка», «Стояла-м під грушком», «Дубочак зелененький», 

«Циганочка» та інші; твори сучасних українських композиторів: «Біла казка» 

О. Соприко на вірші Л. Сапи, «Я розкажу» О. Осадчого на слова І. Чубача, 

«Пісня любові» Т. Олєнєва і М. Сингаївського, «Літо зоряне» О. Семенова і 

В. Герасимова, «Барвінкова» І. Сльоти і В. Юхимовича, «Сповідь» (музика і 

слова А. Довганя) та інші. [9]. 

У 80 – 90-х рр. ХХ століття ансамбль вирізнявся власними стильовими 

особливостями: вперше використано у виконавській практиці малих за 

формою ударних інструментів (бубнів, маракасів, кастаньєтів та інші), 

вокальні твори виконувалися мовою оригіналу (тобто мовою тієї країни, з 

якої був запозичений твір). 

На початку XXI століття у зв‘язку з активним розвитком естрадного 

жанру в музичному просторі України, набуття ним вагомості в мистецькій 

площині відбуваються зміни і в бандурному мистецтві, зокрема в репертуарі 

творчих колективів України. Так, за останні роки в доробку колективу 

з‘явились твори з сучасним естрадним аранжуванням, що свідчить про 

постійне мистецьке зростання ансамблю та наближення концертного 

репертуару до сучасних музичних технологій. 

На початку 2000-х років знаковою подією для цього колективу та 

українського бандурного мистецтва в цілому став перший в історії виступ 

бандуристів у супроводі духового, симфонічного оркестрів та національного 

оркестру народних інструментів. 

Ще однією особливістю тріо є активні пошуки нових елементів 

сценічного вбрання. Уже в 90-ті роки ХХ століття сценічні костюми 

бандуристок вирізнялися самобутністю, вишуканістю, стилізацією та 

неповторністю: наявність українських національних костюмів з 
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традиційними сорочками-вишиванками, вечірніх суконь (синтез традиційних 

мотивів Черкащини з сучасними модними актуальними рисами). 

Особливістю мистецької спадщини тріо «Вербена» було виконання 

переважно вокальних творів у супроводі бандур, творів, поєднаних з 

сучасним естрадним аранжуванням, у яких бандура виконує провідну роль, а 

також вокальні твори без супроводу. 

У 2006 році у вітчизняному музичному середовищі вийшов компакт-

диск тріо «Вербена» під назвою «Біла казка», який складається з 21 пісні. 

Різнопланові за характером і змістом твори, які увійшли у добірку 

(переважно ліричні опуси), засвідчили глибокий інтерес бандуристок до 

естрадного аранжування пісень, вдалого поєднання бандурних партій з 

електронними інструментами і довершеного синтезу народного напряму з 

естрадним жанром й водночас любов до українських народних пісень, які 

увійшли до програми компакт-диску. 

Тріо бандуристок «Вербена» є одним із найкращих колективів України, 

який своєю творчою діяльністю демонструє видатні досягнення сучасного 

бандурного мистецтва і виступає взірцем високої майстерності ансамблевого 

співу для всіх послідовників і прихильників ансамблевого виконавства 

сучасності [9]. 

Серед молодих творчих колективів України початку 2000-х років 

заслуговує уваги квартет бандуристок «Львів‘янки» (м. Львів) у складі 

Н. Ференц, Л. Нікітіної, І. Григорчук та О. Кушнір, лауреати Міжнародного 

конкурсу виконавців на українських народних інструментах ім. Г. Хоткевича. 

Колектив був створений в 2000 році під керівництвом О. Герасименко. У 

2001 році в номінації «ансамблі бандуристів» квартет став лауреатом 

II Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах 

ім. Г. Хоткевича (м. Харків, 2001 р.). 

У 2003 році колектив здобув звання лауреата Міжнародного конкурсу 

ім. І. Китастого. У 2004 і 2007 роках квартет став лауреатом третьої премії III 

і IV Міжнародних конкурсів виконавців на українських народних 
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інструментах ім. Г. Хоткевича (м. Харків). З 2004 року ансамбль у складі 

О. Коломієць, Л. Нікітіної, І. Григорчук та О. Кушнір (випускниць Львівської 

державної музичної академії ім. М. Лисенка) працює солістками Львівської 

обласної філармонії. Як відзначає дослідник творчої діяльності колективу, 

О. Пащенко «…учасниці квартету не лише разом грають та співають, а немов 

і дихають в унісон, а чотири бандури звучать, як єдиний цілісний музичний 

організм» (див. мат. диску). 

У творчому доробку колективу твори зарубіжних композиторів 

(Й. Баха, Ф. Шуберта, А. Вівальді, А. ле Пена, А. Ллойд Вебера, Р. Кок‘янте 

та інші), українських композиторів-класиків й сучасних українських 

композиторів (Г. Хоткевича, К. Стеценка, Д. Бортнянського, М. Лисенка, 

А. Кос-Анатольського, І. Кириліна, І. Поклада, О. Герасименко, І. Кушплера 

та інші), лемківські народні пісні (в обробці І. Майчика і О. Герасименко), 

українські народні пісні (в обробці Л. Думи, А. Кос-Анотольського та інші). 

Репертуар ансамблю складають як вокальні, так й інструментальні твори 

переважно ліричного характеру, в яких учасниці колективу серед перших 

поєднують бандурний супровід з інструментами струнно-щипкової групи 

(скрипкою, альтом, віолончеллю), а також з народними духовими 

інструментами (най та ін.). Більшість творів з репертуару квартету 

«Львів‘янки» – авторські твори та аранжування творчого керівника ансамблю 

О. Герасименко, відомої солістки-бандуристки й композитора. Оригінальним 

у виконанні квартету бандуристок є звучання відомого твору французьких 

авторів Р.Кок‘янте і Люка Пламондона в естрадному жанрі мовою оригіналу. 

З концертними програмами квартет виступає в Україні, Польщі, Чехії, 

Угорщині та Німеччині пропагуючи бандурне мистецтво та українську 

музику як в країні, так і за її межами. 

У 2001 році вийшов аудіоальбом квартету «Калино, покровителько 

любові», в 2004 році – компакт-диск «Львів‘янки», в 2006 році – «Скарби 

душі». Майже половина репертуару квартету на компакт-диску 2006 року 

складається з творів львівського композитора О. Герасименко, що свідчить 
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про популярність творчої діяльності видатної бандуристки в Україні. Певну 

частину доробку колективу складають інструментальні твори, що демонструє 

достатньо високий рівень володіння як вокальною, так і інструментальною 

технічною майстерністю. До репертуару квартету входять твори 

О. Герасименко та Т. Угрин «Дощ», І. Кириліна і Л. Українки «Якби мені», 

О. Герасименко «Сповідь» (вокально-інструментальна композиція), 

І. Кушплера і М. Петренка «Калино, покровителько любові» і «Зачароване 

джерело», О. Герасименко і М. Сумарної «Зоряний Львів» та інші. 

Аансамблеве бандурне виконавство представляє відомий колектив 

західного регіону України – дует бандуристів «Бандурна розмова» (м. Львів) 

у складі заслужених артистів України вихованців В. Герасименка – 

видатного педагога і професора Львівської державної музичної академії 

ім.М.Лисенка Т. Лазуркевича та О. Созанського. Зауважуємо, що на сьогодні 

в бандурному мистецтві малих форм ансамблевого виконавства майже 

відсутні колективи чоловічого складу, окрім капел бандуристів, в яких беруть 

участь тільки чоловіки. В Україні більше 50-ти років існують як жіночі, так і 

чоловічі капели. 

Під час навчання в музичній академії кожен з виконавців окремо 

займався сольною концертною діяльністю, а в 1994 році об‘єднались, 

створивши дует «Бандурна розмова». 

Кожен з виконавців відзначений престижними нагородами. Так, Тарас 

Лазуркевич – дипломант Першого Всеукраїнського фестивалю «Червона 

рута», лауреат Першого Міжнародного конкурсу бандуристів 

ім. Г. Хоткевича (м. Київ, 1993 р.) та Українського музичного фестивалю 

ім. М. Лисенка (м. Торонто, Канада, 1993 р.). Олег Созанський – лауреат 

першої премії Всеукраїнського конкурсу бандуристів (м. Дніпропетровськ, 

1992 р.) та Міжнародного конкурсу ім. С. Людкевича (м. Торонто, Канада, 

1995 р.). У мистецькому доробку дуету виступи на престижних фестивалях 

України й за її межами, сотні концертних виступів в багатьох країнах світу 

(Польща, Росія, Австрія, Німеччина, Франція, Канада, США). 
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Як відзначає Л. Кияновська, «одна із особливостей художнього стилю 

дуету – володіння не лише традиційним (київським) способом гри, а й 

опануванням значно досконалішої харківської бандури, що дозволяє істотно 

розширити рамки виконавських виразових прийомів на традиційному 

інструменті і розкрити його багатші технічні перспективи» [63, с. 25]. 

 Більш важливим у творчій діяльності, на думку дослідника бандурного 

мистецтва доктора мистецтвознавства Л. Кияновської, виконавці вважають 

«презентацію бандури в найрізноманітніших ракурсах, підкреслення її 

неповторного національного колориту, і водночас, здатність «вписатися» у 

контекст європейської класики» [63, с. 25]. 

У 1998 році вийшов аудіоальбом і компакт-диск О. Созанського 

«Бандурист», до якого входили як вокальні, так і інструментальні твори. 

Деякі інструментальні композиції були виконані у супроводі камерного 

оркестру «Віртуози Львова» (диригент С. Бурко). Деякі вокальні твори також 

були виконані у супроводі чоловічого вокального-інструментального октету 

(диригент В.Яциняк). Програма аудіоальбому складалася з творів зарубіжних 

й українських композиторів: А. Вівальді (Весна, І ч. концерту «Пори року»), 

Н. Паганіні (Соната С-dur, І ч.), Д. Бортнянського (Концерт D-dur), 

Г. Хоткевича («Невільничий ринок у Кафі»), обробка М. Леонтовича (кант 

«Ой зійшла зоря»), Ю. Олійника («Українське різдво»), О. Герасименко 

(«Народи мені, дівчино, сина» слова О.Бердника) та інші. 

У 1999 році вийшов перший аудіоальбом і компакт-диск колективу, 

який складається з власних обробок українських народних пісень, творів з 

кобзарського репертуару, інструментальних композицій. В альбом увійшли 

такі твори як: українські народні пісні «Ой під горою», «Та забіліли сніги», 

«Ой у полі вітер віє» та ін.; український псалом «Через поле широкеє», 

уривки з поеми «Байда» (музика Г. Хоткевича), українська народна мелодія в 

обробці М. Дейчаківського «Бандурна розмова» та ін. В цьому диску 

бандуристи нерідко використовували український духовий інструмент 

сопілку для більш неповторного звучання музичних творів. 
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У 1999 році вийшов компакт-диск у виконанні Т. Лазуркевича 

«Паралелі часу», до якого увійшли переважно інструментальні твори 

(А. Вівальді, Д. Букстехуде, Д. Бортнянського, Ю. Олійника, З. Абреу, власні 

твори).  

Репертуар «Бандурної розмови» різноманітний та багатожанровий: від 

давніх українських кантів і псалмів, дум та історичних пісень, «різнобарвної 

палітри фольклорної спадщини в усіх її образно-настроєвих відтінках і 

традиціях» [63, с. 25] до творів європейської, класичної та української 

барокової музики (Й. С. Баха, Д. Бортнянського, М. Березовського, 

А. Вівальді, Д. Букстехуде), а також опусів сучасних українських 

композиторів, як класичного (М. Скорик, В. Крамський), так і джазового 

спрямування. Кращі концертні програми бандуристів як і кожного зокрема, 

так і ансамблю записані на радіо, телебаченні, численних компакт-дисках 

(Т. Лазуркевича «І прадіди в струнах бандури живуть», «Паралелі часу»; 

О. Созанського «Байда», «Бандурист»; Т. Лазуркевича і О. Созанського 

«Бандурна розмова»).  

У 2006 році дует «Бандурна розмова» було висунуто на здобуття 

національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. 

Творче credo дуету виявляється у презентації бандури як 

повновартісного європейського інструмента на усіх престижних естрадних 

концертних майданчиках світу. На наш погляд, цю ідею бандуристи з 

успіхом презентують, пропагуючи українську пісню як складову вітчизняної 

культури, так і світової мистецької скарбниці в цілому. 

Традиції розвитку камерних форм ансамблевого виконавства Західної 

України продовжують і студентські колективи музично-педагогічного 

факультету Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Про 

активну творчу діяльність студентських ансамблів бандуристів в мистецьких 

заходах країни свідчить їх участь в конкурсах, концертних програмах тощо. 

Так, в 1992 році тріо бандуристок у складі Л. Квасниці, О. Музичу та М. Ціж 

стали лауреатами I Всеукраїнського конкурсу бандуристів-студентів 



 99  

педагогічних інститутів України в Луцьку. У 1995 році ансамбль 

педагогічного університету у складі тріо бандуристок Л.Квасниці, О. Дубас і 

М. Ціж став учасником обласних телевізійних Різдвяних програм 

«Втішайтеся, люди». Тріо бандуристок у складі Л. Квасниці-Атаманчук, 

О. Марчило та М. Євгенієвої записали для передач обласного радіо та 

телебачення ряд вокальних творів. Як зазначає І. Гринчук, цей ансамбль 

займається активною творчою діяльністю, бере участь у всіх святкових 

заходах Тернополя [22, с. 54]. Також в сольних та тематичних концертах 

студентів-бандуристів приймає участь тріо бандуристок у складі І. Пюрко, 

О. Гатали та І. Гальчак. 

Аналізуючи стан розвитку сучасного ансамблевого бандурного 

виконавства, дослідники бандурного мистецтва звертаються до теоретичних 

проблемних питань, які існують і потребують відповідної уваги та 

вирішення. Так, досліджуючи сучасний стан розвитку ансамблевого 

бандурного виконавства Львівщини, Р. Береза подає загальну характеристику 

функціонування колективів і висуває низку проблем як виконавського, так і 

навчально-методичного та видавничо-публіцистичного характеру. 

Науковець, зокрема ставить питання відповідності постаті керівника 

колективу певним критеріям, серед яких – висока професійна майстерність та 

досвідченість в музично-виконавській сфері. Друга проблема, на думку 

Р. Берези, полягає у тому, що немає відповідної науково-методичної 

літератури. Як зазначає дослідниця, «без науково-обгрунтованих, 

адаптованих на практиці методичних засад така синкретична формація як 

ансамбль бандуристів не може розвиватися та музикувати у правильному 

руслі» [8, с.76]. Також науковець акцентує увагу на проблемі видавничо-

публіцистичного характеру, в якій недостатньо приділяється уваги 

репертуару, що призводить до відсутності оригінальних творів, написаних 

для колективів бандуристів малих форм і до появи власних авторських 

композицій з непрофесійним підходом до їх створення. Серед проблемних 

питань в сучасному ансамблевому виконавстві, які також стосуються 
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видавничої сфери, Р. Береза виокремлює і проблему аранжування та 

інструментальних перекладів для ансамблів. Вирішення цих питань 

дослідник вбачає в збагаченні репертуару колективів сучасною музикою «із 

звучанням новітніх гармоній та барв» [8, с.77]. Сучасна бандурна музика 

нерідко виконується в поєднанні з електронними інструментами 

(електрогітари, електроударні, електроклавіші), що на думку науковця, 

негативно впливає на звучання інструмента і «закономірно призводить до 

втрати самобутності природного бандурного звучання» [там само]. 

На наш погляд, питання гармонізації звучання бандури з іншими 

сучасними електронними інструментами можете бути розв‘язане завдяки 

ґрунтовним знанням можливостей інструмента (акустичних та технічних) та 

осмисленного використання специфічних особливостей бандури, її тембрової 

специфіки у звучанні з іншими інструментами. Позитивним прикладом цього 

є, на нашу думку, професійно створені вокально-інструментальні композиції 

таких колективів бандуристів України, як «Вербена», «Купава», 

«Львів‘янки» тощо. 

Досліджуючи ансамблеве виконавство Львівщини, Р. Береза окрім 

розглянутих теоретичних питань, значну увагу приділила концертній 

діяльності колективів бандуристів малих ансамблевих форм, які складають 

вагому і численну частину представників бандурного мистецтва України. 

Так, на Львівщині функціонує 12 малих ансамблевих форм (тріо, 

квартети та 6 дуетів). Працюють також і капели, в регіоні є 15 колективів. 

Майже всі ансамблі працюють у Львові, окрім ансамблю бандуристок 

«Дивограй» Народного дому с. Кротовин Пустомитівського району. 

Особливістю функціонування малих форм ансамблів, слушно зауважує 

Р. Береза, є існування ряду колективів при навчальних закладах та відомчих 

установ, які за своєю фахово-професійною спрямованістю не пов‘язані з 

мистецьким напрямом [8, с. 75]. До таких колективів належать: Народний 

ансамбль бандуристок «Кобза» Львівської Національної Академії 

ветеринарної медицини ім. С. Гжицького, Народний ансамбль бандуристок 
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«Чарівні струни» Львівської залізниці та ін. Дослідник вважає, що «проблема 

саме ансамблевого виконавства на бандурі сьогодні переживає як серйозні 

віхи у розвиткові музичного виконавства так і у труднощах цієї ланки 

сучасної української музичної культури» [8, с. 74]. Саме ці дві тенденції 

знайшли яскраве вираження в функціонуванні ансамблів бандуристів 

Львівщини. 

Ансамблеве бандурне виконавство України представляє ще один 

колектив – лауреати міжнародного конкурсу, тріо бандуристок «Мальви» у 

складі артисток Одеської державної філармонії: Л. Чернецької, Г. Касаткіної 

та Н. Морозевич. Колектив був утворений в 1993 році при Одеській 

державній консерваторії ім. А. В. Нежданової. З 1994 року тріо працює в 

філармонії. Усі учасниці колективу отримали вищу освіту в навчальних 

музичних закладах Одеси і Києва. Тріо бандуристок «Мальви» стали 

лауреатами першої премії на міжнародному конкурсі «Золоті трембіти». За 

поданою інформацією в Інтернеті мистецька діяльність ансамблю відповідає 

сучасним тенденціям музичного мистецтва завдяки якісному 

інструменталізму у сполученні з професійним вокалом. Кожна з бандуристок 

володіє яскравими сценічними даними та музично-виконавськими 

можливостями, які вплинули і на формування концертного репертуару тріо, 

до якого увійшли традиційні, народні та сучасні музичні твори [інтернет-

ресурс]. Також в доробку колективу багато авторських композицій та пісень, 

які виникли в результаті творчої співпраці з одеськими композиторами. Деякі 

з творів присвячені тріо «Мальви». Репертуар тріо складають фольклорні 

твори (щедрівки, колядки тощо), народні пісні ліричного характеру, а також 

різні за стильовими та жанровими особливостями композиції (від класичних 

до естрадних напрямів). З концертними програмами ансамбль виступає як в 

філармоніях України, так і за її межами (Франція, Голландія, Фінляндія, 

Німеччина, Об‘єднані Арабські Емірати). Тріо приймало участь у зйомках 

документального фільму швейцарського національного телебачення 

«Дружба, або мандрівка із Стамбула в Одесу». 
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Серед відомих творчих колективів України початку 2000-х років слід 

віднести ансамбль бандуристів «Чарівниці» Дніпропетровської обласної 

філармонії у складі лауреатів обласних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів: Ганна Войтенко, Наталія Семичова, Алевтина Черкасова, Марина 

Деньгуб, Наталія Хмель та Наталія Лягуша. Художній керівник ансамблю 

«Чарівниці» заслужений працівник культури України Світлана Овчарова. 

Ансамбль бере активну участь у різноманітних концертних програмах міста 

й далекого зарубіжжя. Неповторною особливістю колективу є поєднання 

бандурного супроводу з смичковим контрабасом, який додає загальній 

тембральній палітрі м‘якого глибокого звучання. У репертуарі ансамблю 

більше тридцяти творів, різноманітних за стилем, аранжуванням та 

обробками, створеними художнім керівником колективу. 

Характерною ознакою бандурного виконавства останнього десятиліття 

є активне використання зразків відомих зарубіжних естрадних музичнх 

творів в репертуарі як окремих молодих виконавців (на прикладі творчості 

бандуриста Ярослава Джуся, учасника шоу-програм «Х-фактор», «Україна 

має талант»), так і в численних ансамблях бандуристів («Шпилясті кобзарі» 

та ін.) Виконання бандуристами вокальних та інструментальних світових 

хітів в перекладенні демонструє потяг до опанування естрадною музичною 

палітрою та інтенсивне входження в сучасне мистецьке життя, якому 

притаманні насиченість ритмічної основи, гармоній, використання новітніх 

технологій у поєднанні з бандурною грою. На нашу думку, зазначені 

новаційні процеси позитивно впливають на розширення та розмаїття 

бандурного концертного репертуару серед бандуристів професіоналів й 

аматорів. Водночас, простежується спроба виконавцями продемонструвати 

можливості бандури як повноправного самодостатнього музичного 

інструмента з високими виконавськми, технічними та тембральними 

можливостями. 

Проведений аналіз шляхів розвитку ансамблевого бандурного 

виконавства України другої половини ХХ – початку XXI століть дає 
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можливість засвідчити певні позитивні досягнення в розвитку сучасного 

бандурного мистецтва: 

 інтенсивне розповсюдження вокально-інструментального різновиду в 

Україні (функціонування численних за формою і складом колективів) 

на професійному та самодіяльному рівнях в різних регіонах України; 

 презентація та визнання ансамблевого бандурного виконавства в 

світовому музичному просторі (участь та перемога провідних 

колективів України в престижних міжнародних конкурсах та 

фестивалях); 

 активна співпраця колективів бандуристів з вітчизняними сучасними 

композиторами з різних регіонів країни, що сприяє пропаганді їх 

творчості й української музичної спадщини в цілому; 

 результатом творчих пошуків є якісні зміни, як в підході до 

репертуару (виконання в концертних програмах колективів 

українських та зарубіжних естрадних творів), так і у використанні у 

супроводі інших музичних інструментів (струнних та ін.) і сучасних 

електронних інструментів (електрогітара, електроклавіші); 

 виконавські новації, зокрема, виконання вокальних творів з 

естрадним аранжуванням. 

 

2.3. Виконавські особливості бандурних ансамблевих форм:  

порівняльна характеристика  

 

Ансамблеве бандурне виконавство України, як уже зазначалося, може 

мати в своїх проявах спільне або відмінне за формою, складом, засобами, а 

також специфічними виконавськими особливостями (підхід до підбору 

репертуару, вокальна палітра ансамблевого співу, побудова драматургії 

музичного твору, потяг до ансамблевого колективного співу або з 

використанням сольних епізодів, виконання інструментальних творів або 
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вокальних, використання в бандурному супроводі струнних інструментів, 

народних інструментів, духових, естрадного аранжування тощо). 

Основу репертуарної політики ансамблів бандуристів складають твори, 

які мають певну жанрову специфіку (патріотичні, історичні, ліричні, 

жартівливі українські народні пісні, українські та зарубіжні естрадні пісні 

тощо).  

Кожному професійному бандурному колективу властиві своєрідність та 

неповторність звучання, прагнення створити власне «творче обличчя», як, 

наприклад таким колективам України, як «Вербена», «Купава», 

«Львів‘янки», «Мальви», «Чарівниці» та ін. 

Видається доцільним порівняти виконавські особливості трьох 

провідних ансамблів бандуристів Центрального та Східного регіонів 

України: «Вербена» (Черкаська обласна філармонія), «Чарівниці» 

(Дніпропетровська обласна філармонія) і «Купава» (Палац Студентів НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого, м. Харків) на прикладі загальновідомих в бандурному 

колі українських авторських пісень «Як я люблю тебе» (музика І.Поклада, 

слова Д.Луценка) і «Чарівна скрипка» (муз. І.Поклада, сл. Ю.Рибчинського). 

Вокально-інструментальний твір «Як я люблю тебе» є достатньо 

поширеним в репертуарі виконавців різних мистецьких спрямувань, які 

демонструють й різні форми виконання. Так, у народно-естрадній манері у 

супроводі естрадно-симфонічного оркестру виконує цей твір народна 

артистка України Ніна Матвієнко. Також відома співачка виконує цей твір в 

дуеті з донькою Тонею Матвієнко. Популярним цей твір є і серед оперних 

співаків, який звучить у супроводі ансамблю народних інструментів. В 

естрадній манері відома українська пісня звучить у виконанні Лідії Відаш у 

супроводі вокально-інструментального ансамблю «Крок». Оригінальним є і 

звучання цього твору у виконанні дуету Тетяни Піскарьової (естрадний 

вокал) і Андрія Соловйова (фортепіано).  

В творчості бандуристів цей твір найчастіше виконується на 

концертній естраді в ансамблевому різновиді, хоча достатньо прикладів і  
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сольного виконання відомої пісні. Також цей твір використовується і в 

конкурсних програмах виконавців. 

Твір було написано наприкінці 90-х років ХХ століття в звичайній для 

традиційного пісенного жанру формі – куплет з приспівом. Характер твору 

лірично-філософський, відповідно й тональність обрана композитором 

мінорна (d-moll). Важлива роль в вокально-інструментальному творі 

надається слову. Музично-інструментальна палітра твору допомагає 

створенню  глибокого філософського смислу та створенню художнього 

образу глибоких почуттів любові, які зародилися в минулому і залишили 

глибокий слід в серці коханої на все життя. 

Аналізуючи виконавські особливості трьох колективів при виконанні 

даного твору, можна виділити певні спільні риси: форма музичного твору 

(куплетна з приспівом), використання художньо-виражальних засобів 

(тональність, темп, ритм, голосоведіння) при створенні загального лірично-

зворушливого, водночас, філософського характеру твору. Інструментальний 

супровід в музичному творі має допоміжне значення (композиторський 

задум): відсутнє смислове інтонаційне навантаження, акомпанементу 

притаманний фактурно-ритмічний фон.  

Водночас, характерним є наявність багатьох відмінних виконавських 

стильових рис при виконанні даного твору. 

Так, аналізуючи драматургію твору у виконанні «Вербени», 

бандуристки зберегли композиторську ідею (традиційне ансамблеве 

виконання): вокально-інструментальний твір розпочинається 

інструментальним вступом, який звучить в тривожному, драматичному 

характері (астенатний бас в інструментальній партії допомагає створити 

ілюзію тривожності), також завдяки стриманій акордовій фактурі. 

Схожість побудови драматургії твору, його музичного викладу, а саме, 

характер звучання (тривожно-драматичний), інструментальна акордова 

фактурність притаманні й секстету «Чарівниці». 
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«Купава» створила своєрідний декламаційний характер музичного 

твору, зокрема, твір розпочинається  віршованим текстом (для більш 

глибокого розкриття художнього образу). Інструментальний вступ має 

характер елегійного настрою завдяки використанню в інструментальній 

партії різноманітних висхідних й низхідних пасажів, які, водночас, 

розкривають тембральні особливості інструмента. 

Характерною ознакою виконавської манери «Купави» в даному творі є 

форма виконання: поєднання сольних епізодів з ансамблевим, на відміну від 

«Вербени» й «Чарівниць», які виконують цей твір в традиційному 

ансамблевому викладі.   

Так, у «Купави» куплет звучить у виконанні однієї з учасниць 

колективу, яка в даному творі виступає як солістка, приспів виконується 

разом. Вокальна партія, як й інструментальна партія вступу, звучить в 

елегійному, спокійному характері, що поступово змінюється на більш 

схвильований, драматичний настрій. Інструментальна партія має важливе 

смислове значення й представлена яскравими технічними засобами: в куплеті 

(на відміну від інструментальної партії «Вербени», яка майже не 

прослуховується) музична тканина насичена розлогими пасажами, у приспіві 

використовується акордова фактура, якій притаманний танговий характер. 

Вагоме значення при виконанні твору надається слову, яке виражається в 

динамічній насиченості вокальної партії, темпові особливості виражаються в 

заповільненні та розширенні, а з часом його прискоренні. Завдяки емоційно-

чуттєвому характеру вокального звучання  музичний твір набуває лірично-

трагічного характеру, в якому розкривається філософсько-драматичний 

образ. Завершується твір логічним рефреном – речитацією з 

інструментальним супроводом (на основі матеріалів вступу). 

Аналізуючи виконавські особливості «Вербени», вокальне звучання 

має експресивний характер, вокальна партія переважає над 

інструментальною, динаміка твору насичена тонкими нюансами (від «Р» до 

«F»). Метро-ритміка твору відіграє важливу роль в підкресленні значення 
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вокального слова учасницями колективу та виражається в різноманітних 

відтінках для більш глибокого розкриття художнього образу (використання 

агогічного темпу, затримання, розширення, заповільнення вокального слова).  

Також характерним для «Вербени» є виконання  вокальної партії 

зворушливо, схвильовано, завдяки чому передається глибина та щирість 

почуттів у розкритті художнього образу. Завершується вокально-

інструментальний твір проспівуванням слова «люблю» й невеликим 

інструментальним супроводом, в основі якого лежить фрагмент мелодії. 

Драматургія вокально-інструментального твору у виконанні 

«Чарівниць» має схожість звучання з «Вербенівським». Так, 

інструментальний вступ разом з куплетом і приспівом відповідає 

відтворенню композиторської ідеї, вокальна партія виступає домінуючою над 

інструментальною. Характерними виконавськими особливостями колективу 

є більш спокійне за характером вокальне звучання твору на відміну від 

виконання «Вербени», водночас, зворушливе, емоційне, з агогічними та 

динамічними нюансіровками. 

Аналізуючи виконання вокально-інструментального твору «Чарівна 

скрипка», передусім, слід зазначити, що авторська пісня є так само 

популярною в різних мистецьких колах, як і попередній твір. Вона звучала у 

виконанні таких відомих українських естрадних співаків як Ніна та Антоніна 

Матвієнки, Таїсія Повалій, Еріка та інших артистів. Також основна 

мелодична лінія цієї пісні лягла в основу інструментального твору, який 

виконав Національний оркестр народних інструментів України. 

В бандурній практиці цей твір найчастіше виконується різноманітними 

ансамблевими складами в супроводі бандур, але зустрічається й а-капельне 

звучання відомої композиції. 

 Твір, так само як і попередній, було написано наприкінці 90-х років 

ХХ століття. Він має куплетну форму, а обрана композитором мінорна (e-

moll) тональність з модуляцією в другому куплеті підкреслює його лірико-

драматичний характер. Ідея твору полягає в зародженні глибоких та високих 
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почуттів любові дівчини до скрипаля, але ці почуття не знайшли відгуку в 

серці коханого, в чому й закладається драматизм твору. Важлива роль в цій 

вокально-інструментальній композиції надається так само слову, водночас, 

музично-інструментальна палітра твору поглиблює його лірико-драматичний 

характер, сприяє відтворенню високого любовного почуття. 

Аналізуючи особливості виконання цього твору «Купавою» і 

«Чарівницями» можна відзначити ті ж самі спільні риси у трактуванні форми 

музичного твору та використанні художньо-виражальних засобів при 

відтворенні його загального лірично-драматичного характеру. 

Інструментальному супроводу, згідно з композиторським задумом, надається 

важливе значення – підкреслюється насамперед його інтонаційно-смислове 

навантаження.  

Водночас, слід відзначити відмінні виконавські риси при виконанні 

даного твору. 

Так, особливості його трактування «Чарівницями» можна відстежити 

вже в інструментальниму вступі з насиченою фактурою, який побудований 

на новому інтонаційному матеріалі та вирізняється лірико-драматичним 

характером. 

«Купава» так само розпочинає твір інструментальним вступом на 

новому інтонаційному матеріалі, але в прозорому викладенні, основою якого 

є терцові нисхідні рухи, які створюють ілюзію суму, плачу та безвиході. 

Перший куплет і «Чарівницями» і «Купавою» виконується в ліричному 

характері, чому сприяють уповільнений темп та рівномірна пульсація 

акомпанементу в акордовому викладенні. Але для виконання «Чарівницями» 

притаманна більша мелодична рухливість низької за теситурою вокальної 

партії на фоні довгої ноти верхніх голосів наприкінці музичної фрази. 

Другий куплет у «Чарівниць» звучить у тій же тональності, (хоча за 

композиторським задумом повинна відбуватися модуляція в f-moll), більш 

зворушливо та схвильовано, що досягається змінами в динамічному, 
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темповому та артикуляційному плані. До того ж використовуються смислові 

уповільнення та інтонаційні «затримки». 

«Купава» знаходить інше виконавське рішення  - другий куплет 

звучить в модуляції, але починається в а-капельному викладенні (перша 

половина куплету). Вокальне звучання без супроводу створює ілюзію ніжної 

закоханості й світлого трепету почуттів. Друга половина куплету звучить 

більш схвильовано-емоційно, вокальна та насичена інструментальна партії 

(акордова фактура, динаміка звучання) допомогають відтворити ілюзію 

світлої надії на взаємність почуттів. 

Третій куплет у «Чарівниць» звучить в новій тональності (модуляція в 

f-moll), що підкреслює його кульмінаційну роль. Вокально-інструментальне 

звучання ансамблю передає високу емоційну напругу (в першій половині 

куплету), яка «зривається зупинкою» вокальної партіїї (в другій половині 

куплету) та змінюється на спокійну вокальну розповідь, що відтворює розпач 

і сум. 

Також характерним для виконання «Чарівниць» є повтор першого 

куплету, з метою, як видається, завершити твір утвердженням світлих 

почуттів надії й любові. 

Специфічним же для «Купави» є виконання третього куплету знову в 

новій тональності (модуляція в fis-moll), що разом з певними інтонаційними 

змінами допомогає створити ілюзію радісних, світлих, високих почуттів 

любові дівчини до скрипаля, які, так само як і у «Чарівниць», «зриваються» 

музичною паузою з поступовим мелодичним уповільненням та смисловою 

«зупинкою» в кінці твору. 

Отже, порівняльний аналіз особливостей виконавської стилістики 

трьох провідних колективів України, засвідчив як спільні, так і відмінні 

виконавські підходи до створення художнього образу твору за художнім 

баченням концепції твору та загальною формою виконання з орієнтацією на 

певні художньо-виражальні засоби, побудовою драматургії, трактуванням 

інструментальної партії в вокально-інструментальній композиції тощо. 
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2.4. Конкурсні змагання як засіб функціонування  

бандурного виконавства України 

 

Однією з важливих форм функціонування академічного напряму в 

мистецтві бандуристів є конкурсні змагання, які стали поштовхом в 

реалізації творчих здібностей молодих виконавців, нових імен, розкриття 

нових виконавських тенденцій та форм виразності, активізується творчість 

вітчизняних композиторів та їх популяризація. На нашу думку, важливим є 

створення панорами конкурсних змагань як одної із форм функціонування 

бандурного мистецтва в Україні кінця ХХ – початку ХХI століть та 

визначення їх ролі в розвитку народно-інструментального виконавства. 

Конкурсні змагання виконавців на народних інструментах, зокрема 

бандуристів-професіоналів, у різних ракурсах висвітлені в публікаціях таких 

авторів, як С. Бушак [13], М. Головащенко [21], В. Губ‘як [25], В. Дутчак 

[43; 44], Г. Ігнатченко [55; 56], І. Лісняк [80], Л. Мандзюк [88; 89], Є. 

Михальова [97], Л. Носов [111], А. Омельченко [113], А. Пересада [118] та 

інші. Але створення панорами цих змагань, як і виявлення специфічних рис 

конкурсного руху щодо бандурного виконавства, попри його інтенсивність і 

масштабність до сьогодні не стало об‘єктом уваги дослідників. 

Передумовою виникнення конкурсних змагань, на нашу думку, було 

проведення 1939 року в Києві та Москві Першого Всесоюзного огляду 

виконавців на народних інструментах, який організував Всесоюзний комітет 

у справах мистецтв при РНК СРСР «з метою широкої популяризації 

майстерності виконання на народних інструментах і виявлення талановитих 

музикантів» [111, с. 53]. 

Як відзначає Л.Носов, бандуристів було представлено на огляді в 

незначній кількості (6 учасників), серед яких, на жаль, не було представлено 

жодного виконавця з Української зразкової капели бандуристів, на той час 

«показової художньої одиниці в Україні» для обміну досвідом виконавської 

майстерності на бандурі [111, с. 53]. Але, продовжуючи аналіз огляду, 
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науковець відзначає, що «бандура, яку вважали виключно акомпануючим 

інструментом, була представлена вперше в сольному виконанні творів 

Люллі, Бетховена» [111, с. 54]. Серед бандуристів схвалення на огляді 

отримав відомий бандурист ХХ століття Є. Мовчан. 

Л. Носов основну увагу зосередив на загальній інформації щодо 

кількості учасників, наявності чи відсутності представників з різних регіонів, 

наявності на огляді виконавців на народних інструментах (повній чи 

недостатній мірі), складу журі та інших загальних положень. Значна увага в 

публікації приділялась науковцем аналізу виступів баяністів, гітаристів, 

домристів і балалаєчників, адже на огляді ці інструменти були представлені в 

переважній більшості. Щодо бандуристів, Л. Носов обмежується 

висвітленням їх репертуару. 

І. Лісняк у статті «Становлення академізму у бандурному мистецтві 

ХХ століття» наголошує, що презентація бандурного академічного мистецтва 

відбулась на Всесоюзному конкурсі виконавців на народних інструментах у 

1957 р. Першу премію лауреата Всесоюзного конкурсу виборов  бандурист 

другої половини ХХ століття С. Баштан (нині народний артист України, 

професор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського). 

Репертуар виконавця містив не тільки обробки українських народних пісень, 

а також твори-переклади (Й. С. Бах «Прелюдія» до мажор, М. Глінка 

«Варіації на тему Моцарта»), що свідчить про входження світового 

класичного надбання в бандурну практику [80]. 

З часом, у бандурну виконавську практику входять перекладення 

поліфонічних та творів великої форми. У 1977 році на республіканському 

конкурсі виконавців на народних інструментах такі твори виконувались у 

концертному варіанті вперше. Звання лауреатів на цьому змаганні здобули 

бандуристи В. Петренко і В. Єсипок [80]. 

Важливою подією в подальшому розвитку самодіяльного бандурного 

мистецтва стало проведення 1967 року фінального конкурсу-фестивалю 

самодіяльного мистецтва Української РСР, присвяченого 50-річчю Великої 
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Жовтневої соціалістичної революції. За визначенням А. Омельченка, серед 

колективів, які брали участь у конкурсі, почесне місце посіли капели та 

ансамблі бандуристів, більшість з яких, заслуговує високої оцінки [113]. 

На конкурсі були представлені як відомі, так і маловідомі колективи 

бандуристів: Струсівська чоловіча самодіяльна народна капела бандуристів з 

Тернопільської обл. під керівництвом І. Пухальського і М. Ляховича; 

Заслужена самодіяльна жіноча капела бандуристів з м. Полтави, художній 

керівник С. Бромберг; Заслужена самодіяльна народна капела бандуристів 

УРСР Палацу культури заводу ім.Дзержинського з м. Дніпродзержинська під 

керівництвом П. Шпитяка; капела бандуристів Городницького фарфорового 

заводу ім. Комінтерна Житомирської обл., художній керівник 

Є. Чернишевський; Народна самодіяльна капела бандуристів «Зірниця» 

м. Мамин Житомирської обл. під керівництвом І. Кривенчука. 

Серед малих форм ансамблів бандуристів, на конкурсі були 

представлені квартети та тріо. Особливо цікавими, відзначив А. Омельченко, 

були виступи квартету з Ровенської середньої школи № 3 (у складі 

Є. Ігнатової, Є. Висоцької, Н. Грицай та Н. Марчук-Лучків), тріо бандуристок 

Жовтневого Палацу культури (м. Київ) у складі С. Петрової, А. Хмілєвської 

та А. Духоти; квартету бандуристок Рожищенського районного Будинку 

культури Волинської області у складі І. Миколайчик, Г. Чубок, З. Ковальчук, 

Н. Шпирки [113]. 

А. Омельченко першим з дослідників бандурного мистецтва надає 

оцінку виконавській майстерності колективів бандуристів на конкурсі та 

характеризує різноманітний репертуар виконавців, до якого входять 

революційні пісні, хорові твори, українські народні пісні та твори сучасних 

українських композиторів. 

На думку науковця, заключний огляд фестивалю продемонстрував 

інтенсивний розквіт мистецтва бандуристів, але, водночас, виявив і певні 

недоліки [131]. Як стверджує А. Омельченко, на конкурсі недостатньо було 

представлено мистецтво бандуристів Кримської, Одеської, Донецької, 
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Кіровоградської та Запорізької областей. Незначне місце в репертуарі 

ансамблів та капел бандуристів посідали твори українських композиторів-

класиків (М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, 

О. Кошиця), а також радянських композиторів. 

Для підвищення художнього й технічного рівня ансамблів та капел 

бандуристів, на думку науковця необхідно вирішити низку проблем, 

пов‘язаних із підготовкою висококваліфікованих кадрів диригентів-

бандуристів, поновленням класів бандури, збільшенням набору по класу 

бандури до музичних шкіл, училищ, консерваторій, створенням науково-

методичних посібників і запровадженням викладання в музичних училищах 

методики керування ансамблем, значним розширенням видання музичної 

літератури для бандури, а також модернізацією сучасної бандури, 

розширенням її технічних та художньо-виражальних можливостей [113]. 

Огляд Республіканського конкурсу виконавців на народних 

інструментах серед професіоналів в 1981 р. (м. Одеса) аналізує А. Пересада. 

Як стверджує автор, «метою даного конкурсу було сприяння пропаганді 

сольного виконавства на народних інструментах, виявлення нових здібних 

виконавців», а також питання «популяризації народної музики на естраді», 

оцінка підготовки музикантів та робота композиторів щодо створення 

оригінального репертуару для виконавців на народних інструментах [118]. 

На конкурсі, як відзначає дослідник, були представлені серед народних 

інструментів: баян, домра, балалайка, гітара, цимбали, сопілка, а також 

бандура. Зростання виконавської майстерності, зазначає А. Пересада, 

призвело до ускладнення конкурсної програми, яка складалася з творів 

великої форми поліфонічного стилю і народних мелодій [118, с. 94]. Також, 

відповідно до умов конкурсу, учасники третього туру виконували 

обов‘язковий твір для інструменту з народним оркестром. 

Автор зазначає, що «бандуристи продемонстрували на конкурсі 

високий виконавський рівень» [118, с. 94]. Про це свідчать присудження 

виконавцям на цьому інструменті трьох перших премій: Л.Коханській 
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(студентці Київської консерваторії ім. П. І. Чайковського), Н. Брояко і 

І. Ольшевській (випускниці Львівської консерваторії ім. М. В. Лисенка). 

Третя премія також була присуджена киянці – студентці консерваторії 

Р. Лісничій [118]. 

У 90-ті роки ХХ століття в цій галузі виконавства також відбуваються 

змагання і серед молодих виконавців. 

В. Губ‘як, аналізуючи кобзарське мистецтво Галичини з XVI століття 

до 90-х років ХХ століття, висвітлює також проведення Всеукраїнського 

конкурсу молодих бандуристів (1995 р., м. Полтава). Найвищу нагороду 

конкурсу – Гран-Прі отримав Д.Губ‘як [25]. 

У 2000 р. в м. Луганську було започатковано проведення 

Всеукраїнського конкурсу-огляду молодих виконавців на народних 

інструментах, в якому беруть участь і виконавці-бандуристи. Цей огляд 

Є. Михальова і В. Воєводін вважають важливою подією в розвитку народно-

інструментального виконавства [97]. За визначенням дослідників, 

«першорядне значення на огляді-конкурсі у вихованні юного музиканта має 

репертуар, який поряд з засвоєнням технічних навичок сприяє розвитку 

художнього мислення, розумінню стилістики, законів формотворення» [97, 

с. 185]. Проведення Першого Всеукраїнського конкурсу-огляду (2000 р.) 

молодих виконавців на народних інструментах засвідчило «достатньо 

високий рівень виконавської майстерності його учасників» [97, с. 186]. 

Проведення Другого конкурсу (м. Луганськ, 2002 р.) «сприяло виявленню 

молодих талантів, відкриттю нових імен викладачів, дослідженню 

еволюційних процесів, інновацій в народно-інструментальному виконавстві», 

також продемонструвало значне зростання чисельності його учасників, 

розширення «географії» представлених регіонів [97]. Конкурси, особливо 

третій, продемонстрували, що «значно удосконалилися навички гри, звукова 

палітра оркестру народних інструментів» [97, с. 189]. Третій конкурс 

засвідчив зростання інтересу українських композиторів до написання творів 

для народних інструментів і підвищення рівня виконавської майстерності 



 115  

саме бандуристів. Звання лауреатів першої премії Першого Всеукраїнського 

конкурсу-огляду молодих виконавців на народних інструментах отримали: 

О. Богдан (м. Київ), О. Неліпа (м. Донецьк), О. Притолюк (м. Луцьк), 

С. Лученко (м. Київ). Серед лауреатів першої премії III конкурсу-огляду: 

А. Ніколаєнко (м. Київ), О. Макойникова (м. Одеса), М. Антонова 

(м. Донецьк). 

Є. Михальова і В. Воєводін зосереджують увагу і на проблемах, які 

виявив Перший конкурс-огляд. Одна з них, зазначають дослідники, полягає у 

«введенні до педагогічного репертуару п‘єс, створених аматорами, 

найчастіше педагогами» [97, с. 185]. Ці твори нерідко «позбавлені яскравого 

тематизму», їх авторам нерідко бракує знання «засобів композиції, законів 

гармонії, поліфонії, музичної форми» [97, 185]. 

Неоднозначним є й ставлення до транскрипцій. Науковці 

підкреслюють, «що не всі академічні музичні твори можна виконувати на 

народних інструментах» (на прикладі скрипкових кантиленних п‘єс) [97, 

185]. Також акцентується увага на проблемах інтерпретації, яка, як вважають 

дослідники, виступає важливим чинником кожного конкурсу. Нерідко твори 

виконувались «динамічно одноманітно, емоційно перебільшено. Технічна 

вправність іноді домінувала над художністю, переважав прискорений темп», 

зазначають автори [97, 185]. 

Аналізуючи Всеукраїнський огляд-конкурс, Є. Михальова і В. Воєводін 

підсумовують, що ці змагання «не тільки відкривають нові імена, а й 

сприяють становленню професіоналізму, формуванню фундаменту для 

подальшого розвитку народно-інструментального мистецтва» [97, с.189]. 

До 80-х років ХХ століття бандурне мистецтво було представлене на 

конкурсних змаганнях як їх складова частина. Визначною подією в розвитку 

професійного бандурного мистецтва, показником його самостійності в 

конкурсній сфері стало проведення першого в історії музичної практики 

Міжнародного конкурсу бандуристів імені Гната Хоткевича (1993 р., 

м. Київ). Ідея його проведення належить директору фірми «Соломія» 
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О. Похилому за підтримки міністра культури України І. Дзюби. Напередодні 

конкурсу останній висловив думку щодо значущості його проведення саме на 

державному рівні та зазначив, що цей конкурс «засвідчить високий 

професіоналізм, відкриє ще одну яскраву сторінку виконавства, нові імена і 

таланти, сприятиме поглибленню традицій української народної музики» 

[43]. 

Мистецтво бандуристів на конкурсі представляли виконавці майже усіх 

регіонів України (Київ, Львів, Одеса, Чернігів, Харків, Кривий Ріг, Рівне, 

Черкащина, Івано-Франківськ, Миколаїв, Хмельницький, Херсон, Донецьк, 

Вінниця, Черкаси, Червоноград, Кам‘янець-Подільський, Чернівецька обл., 

Дніпропетровськ). Статус Міжнародного конкурс отримав завдяки участі 

колективів з Польщі (ансамбль «Бандура» м. Перемишль і ансамбль 

бандуристок «Відгомін» м. Гданськ, Польща). 

До участі у змаганні було подано 30 заявок бандуристів-співаків, 15 

бандуристів-інструменталістів й 16 ансамблів. Конкурсне змагання 

проходило в атмосфері напруженої творчої боротьби і продемонструвало 

значні досягнення як київської, так і львівської бандурної шкіл [43]. 

Уперше в конкурсі поряд зі студентами брали участь талановиті 

бандуристи з певним досвідом концертної та викладацької роботи (артисти 

філармоній, викладачі музичних шкіл і училищ). 

Перше місце і Гран-прі в номінації «бандурист-інструменталіст» посів 

студент 5 курсу Київської консерваторії (клас професора С. Баштана) 

Р. Гриньків, – талановитий бандурист віртуоз, який не тільки досконало 

володіє інструментом, але є майстром-конструктором бандури [43]. 

Друга премія в цій номінації не присуджувалась. Лауреатами третьої 

премії стали: студентка 4 курсу Київської консерваторії Н. Миронюк (клас 

професора С. Баштана) і асистент-стажист цього навчального закладу – 

Л. Мандзюк (м.Харків). Дипломом була відзначена О. Николишина 

(студентка 5 курсу Львівського вищого музичного інституту ім. М. Лисенка, 

клас ст. викладача О. Стахіва). 
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У номінації «бандурист-співак» другу премію розділили Т. Лазуркевич 

(студент 4 курсу Львівського вищого музичного інституту ім. М. Лисенка) і 

О. Леонова (педагог Хмельницького музичного училища, солістка обласної 

філармонії), перша премія не присуджувалась. Третя премія була присуджена 

Н. Ткачук-Собуцькій (студенці 4 курсу Київської консерваторії, клас 

професора С. Баштана) і Т. Івченко (солістці Рівненської обласної 

філармонії). Звання дипломанта одержала А. Леонова (педагог Львівської 

середньої спеціальної музичної школи ім.С. Крушельницької). 

Першу премію в номінації «ансамблі-бандуристів» отримало тріо 

бандуристок «Вербена» (Черкаської обласної філармонії у складі 

Л. Ларикової, Л. Зайнчківської і О. Калини). Друга і третя премії не 

присуджувались, дипломи конкурсу одержали ансамблі бандуристок з 

м. Києва та «Чарівниці» (м. Дніпропетровськ). 

М. Головащенко відзначає також і недоліки конкурсу. На думку 

науковця, «організаторам змагання слід було включити до обов‘язкової 

програми значно більше творів для бандури Г. Хоткевича», а також 

підтримати на конкурсі виконавців, які грали на інструментах харківського 

типу [21]. 

В. Дутчак зазначає, що в репертуарі конкурсантів переважали власні 

твори, твори композиторів діаспори (Г. Китастого, Ю. Олійника), 

перекладення (Г. Генделя, Й. Баха, А. Вівальді, Д. Бортнянського тощо), 

історичні пісні, думи, обробки українських народних пісень. Причина цього в 

незначній кількості творів, написаних власне для бандури. Але цю прогалину 

на конкурсі частково заповнили оригінальні твори для бандури К. М‘яскова, 

А. Коломійця, М. Дремлюги, В. Тилика, С. Баштана, А. Мухи. Новаторським 

на змаганні, за визначенням дослідника, було виконання творів 

В. Зубицького [43]. 

Конкурсна програма бандуристів-співаків складалася з відомих 

класичних романсів, вокальних творів великої форми (думи, арії, балади), 

українських народних пісень та інструментальних творів, виконання яких 
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передбачало високий рівень професійної підготовки учасників. До 

репертуару бандуристів-інструменталістів входили твори композиторів-

класиків (Й. Баха, Г. Генделя, А. Вівальді та ін.). Конкурс закарбував 

наявність двох головних стилістичних спрямувань вокально-

інструментального виконавства, представлених бандурними школами Києва і 

Львова, які відрізняються також манерою інтерпретації та добором 

репертуару [43]. 

В. Дутчак також зауважує, що «змагання продемонструвало не тільки 

досягнення бандурного мистецтва в Україні (у сольному й ансамблевому 

різновидах), а й перехід до нового етапу його розвитку» [43, с. 21]. Це 

виявилося в інтенсивному розповсюдженні та функціонуванні мистецтва 

бандуристів у багатьох регіонах України, професіональному становленні 

фахівців-бандуристів на всіх рівнях освітньої системи, у відкритті 

талановитих виконавців і колективів, у особливому поширенні в цей період 

діяльності ансамблів бандуристів, у високому виконавському рівні 

музикантів, популяризації творів сучасних українських композиторів і 

сприянні подальшому розвитку виконавської майстерності бандуристів. 

Культурна ситуація в державі в 90-ті роки ХХ століття сприяла 

пожвавленню інтересу науковців до вивчення традиційних форм народної 

творчості й активізації функціонування зазначених форм в народно-

інструментальному виконавстві (концертна діяльність, конкурсна, 

педагогічна тощо). 

Так, дослідженням конкурсного руху в 70 – 90-ті роки ХХ століття 

серед бандуристів-професіоналів займалась В. Дутчак. В дисертації 

«Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970–1990 років. 

Творчість і виконавство» (1996 р.) [42] автор аналізує конкурсний та 

фестивальний рухи як засоби активізації концертно-виконавської діяльності 

бандуристів і вперше в науковій площині бандура розглядається як 

конкурсний інструмент [46]. 
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Автор відзначає, що в зазначений період участь в конкурсних 

змаганнях приймають переважно бандуристи-фахівці, натомість виконавці 

самодіяльного рівня органічно входять до участі в фестивальних рухах. 

Також, за висловленням В. Дутчак, з кінця 1970-х років регулярне 

проведення конкурсних змагань серед виконавців на народних інструментах 

сприяло формуванню покоління талановитих бандуристів віртуозів 

(Л. Коханська, Г. Менкуш, Л. Посікіра, Л. Дедюх, Т. Івченко, Л. Мандзюк, 

О. Леонова, Р. Гриньків та інші), зростанню виконавських і технічних 

можливостей концертних бандур. Водночас, конкурси виявляли і певні 

недоліки, пов‘язані з потребою удосконалення конструкції інструмента, 

підвищенням ігрової техніки, розширенням репертуару оригінальними 

творами та інші. Ускладнення завдань, які ставились перед учасниками 

конкурсів, зумовило процеси уніфікації організаційно-програмних вимог та 

їх наближення до стандартів міжнародної конкурсної практики (попередня 

відбіркова система, поетапне прослуховування, спеціальні вимоги до 

програм тощо) [42, с. 16]. 

Характерною ознакою конкурсних змагань серед бандуристів є 

інтеграція бандурного виконавства в трьох напрямках: інструментальний, 

вокальний та ансамблевий. Внаслідок зазначеного розгалуження, конкурсні 

вимоги складають три номінації: бандурист-інструменталіст, бандурист-

вокаліст і ансамблі бандуристів. Також вимоги конкурсів передбачають 

участь виконавців в 2-х або 3-х турах (в залежності від вимог конкурсу). 

 З ускладненням репертуару інструменталістів в обов‘язкову програму 

входять виконання творів великої форми (сонат, варіаційних та сюїтних 

циклів), поліфонічних п‘єс (оригінальних і транскрипцій), а також у 

заключному турі концерту для бандури в супроводі оркестру народних 

інструментів. 

Конкурсний репертуар вокалістів-бандуристів складають класичні арії, 

романси, складні вокальні твори, що є свідченням ґрунтовної підготовки у 

спеціальних вокальних класах вищих навчальних музичних закладах й 
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залученням до роботи відомих оперних співаків (народна а. України 

К. Радченко, з. а. України Т. Поліщук та інші). Водночас, ускладнення 

вокальних партій призводить до спрощення бандурної партії, яка виконує 

супроводжуючу функцію, що, на наш погляд, безумовно, негативно впливає 

на послаблення як технічного рівня учасника, так і відтворення художньо-

виконавського образу музичного твору. 

Змагання серед ансамблів бандуристів має свої особливості. 

Різноманітний характер складу ансамблів (однорідний, мішаний) й кількість 

учасників (від дуету до октету), за визначенням В. Дутчак, ускладнює 

диференціацію в оцінці зазначеної номінації [42]. В той же час, в 90-ті роки 

ХХ століття переможцями конкурсних змагань бандуристів стали: тріо 

«Вербена» Черкаської філармонії, тріо «Мальви» Одеської консерваторії та 

ін. 

Визначеність конкурсних вимог і зростання виконавського рівня 

зумовлює бандуристів брати активну участь у міжнародних змаганнях й 

здобувати перемогу на престижних конкурсах.  

У 90-ті роки ХХ століття лауреатами Міжнародного конкурсу 

виконавців на народних інструментах «Кубок Півночі» (м. Череповець, Росія, 

1992 р., 1994 р.) стали Р. Гриньків, О. Тимощук; Першого Міжнародного 

конкурсу ім. Г. Хоткевича (м. Київ, 1993 р.) – Р. Гриньків, Т. Лазуркевич, 

О. Леонова, Т. Івченко та інші, Музичного конкурсу ім. С. Людкевича 

(м. Торонто, Канада, 1995 р.) – О. Созанський, О. Симонова; переможцями 

Міжнародного фестивалю «Дні бандурової музики» (м. Перемишль, Польща, 

1994 р.) – Т. Лазуркевич, О. Герасименко, Т. Силенко та ін. 

Також конкурсну панораму 90-х років – 2000-х років складають такі 

відомі змагання бандуристів як: Всеукраїнський конкурс молодих виконавців 

на бандурі ім. В. Кабачка ( м. Полтава), Національний конкурс бандуристів 

ім. Г. Китастого (м. Київ) тощо. 

Серед дитячих та юнацьких конкурсів виділяються: Всеукраїнський 

дитячий конкурс хлопчиків-бандуристів «Кобзарська юнь», (м.Чернігів), 
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Всеукраїнський огляд-конкурс «Кобзарська молодь України» (м.Чернігів), 

І Всеукраїнський дитячий конкурс бандуристів «Кобзареві джерела» 

(м. Черкаси, 2008 р.), Всеукраїнський фестиваль-конкурс кобзарського 

мистецтва імені Володимира Перепелюка «Струни вічності», Регіональний 

огляд-конкурс бандуристів імені Володимира Кабачка (м. Миргород, з 

2006 р.), Відкритий регіональний конкурс бандуристів ім. Володимира 

Кабачка серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів (м.Полтава, 2011 р.), Міжнародний конкурс юних бандуристів 

«Волинський кобзарик» та інші. 

За останні чотири роки разом з традиційною формою проведення 

конкурсних змагань створюється нова форма змагань, в якій активно 

використовуються сучасні інтернет-технології. 

Так, з 2011 р. за ініціативою Національної спілки кобзарів України 

започатковано та проводиться щорічно інтернет конкурс-рейтинг «Сучасне 

бандурне мистецтво». Для участі в конкурсі кожен охочий виконавець може 

зайти на сайт, зареєструватись і залишити на цьому ресурсі свою звукову 

доріжку. Водночас кожен може зареєструватись і, послухавши треки, 

поставити власну оцінку виконавцю за 5-бальною шкалою. 

Таким чином, проведення конкурсів серед виконавців на українських 

народних інструментах засвідчує позитивні досягнення, які характеризують 

бандурне мистецтво на сучасному етапі: 

1. Формування нового покоління здібних і талановитих виконавців. 

2. Зростання виконавської майстерності не тільки бандуристів – 

студентів вищих музичних навчальних закладів, які переважно беруть участь 

у конкурсах, але й підвищення рівня майстерності студентів середніх та 

початкових музичних навчальних закладів. 

3. Активна популяризація бандурного мистецтва в різних регіонах 

України. 

4. Широке розповсюдження мистецтва бандуристів в Києві, Харкові, 

Львові, Одесі і Донецьку, в регіонах, де є вищі музичні навчальні заклади і 
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підготовка фахівців-бандуристів відбувається на всіх рівнях професіональної 

освіти. 

5. Активізація роботи фахівців-бандуристів щодо пропагування й 

популяризації творів для бандури українських сучасних композиторів й 

ознайомлення бандуристів з творами композиторів з різних регіонів України. 

Завдяки цьому більш інтенсивною стає співпраця вітчизняних композиторів з 

виконавцями. 

6. Розширення репертуару бандуристів творами зарубіжних й 

вітчизняних композиторів-класиків, обробками українських народних пісень 

українських сучасних композиторів. 

7. Зростання уваги сучасних вітчизняних митців до бандурного 

виконавства, що відбивається у створенні оригінальних творів для даного 

інструменту. 

8. Конкурсні змагання сьогодні є стимулюючим фактором у 

підвищенні виконавської майстерності бандуристів-фахівців. 

9. Повноправне входження бандури до панорами сучасного музичного 

життя України як інструмента з надзвичайно унікальним неповторним 

звучанням, виконавсько-технічними можливостями та перспективністю в 

подальшому розвитку. 

10. Активне використання Інтернет-технологій в популяризації 

бандурного виконавства. 

 

Висновки до Розділу 2  

 

Підсумовуючи вищезазначене, можна з впевненістю стверджувати, що 

усі процеси, які відбуваються в еволюції бандурного виконавства – зростання 

виконавсько-технічної майстерності, шляхи удосконалення інструмента, 

розширення та збагачення бандурного репертуару, наукові пошуки в напрямі 

переосмислення мистецьких здобутків в історичній та музикознавчій 

площині, загалом, пропаганда та популяризація українського національного 
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інструмента в напрямі збереження та збагачення національних культурних 

здобутків, відбуваються завдяки реалізації творчого потенціалу, 

високодуховного та культурного рівня видатних особистостей бандурного 

мистецтва, що в цілому сприяє підйому престижу як музичної культури 

України, так і вітчизняної духовної спадщини на світовому рівні. Назвемо 

імена відомих бандуристів: С. Баштан, В. Герасименко, О. Герасименко, 

К. Новицький, Н. Морозевич, Л. Мандзюк, В. Дутчак, О. Ваврик, Р. Гриньків 

та ін., чий мистецький доробок став помітним явищем у мистецтві різних 

регіонів України, репрезентуючи розмаїття напрямків українського 

бандурного виконавства.  

Висвітлення шляхів розвитку ансамблевого бандурного виконавства 

України засвідчило певні позитивні досягнення в розвої бандурного 

мистецтва сьогодення: інтенсивне розповсюдження вокально-

інструментального різновиду в Україні (функціонування численних за 

формою і складом колективів) на професіональному та самодіяльному рівнях 

в різних регіонах України; презентацію та визнання ансамблевого 

бандурного виконавства в світовому музичному просторі (перемога 

провідних колективів України на міжнародних конкурсах та фестивалях: тріо 

«Вербена» (Черкаси), тріо «Мальви» (Одеса), дует «Бандурна розмова» 

(Львів), квартет «Львів‘янки» (Львів), секстет «Чарівниці (Дніпро) тріо 

«Оріана» (Тернопіль) та ін.; активну співпрацю колективів бандуристів з 

вітчизняними сучасними композиторами з різних регіонів країни щодо 

пропагування їх творчості й української музичної спадщини в цілому; якісні 

зміни як в підході до репертуару (виконання в концертних програмах 

колективів українських та зарубіжних естрадних творів квартетом 

«Львів‘янки» (Львів), секстетом «Чарівниці (Дніпро) та ін.), так і в супроводі 

інших музичних, зокрема електронних інструментів (тріо «Вербена» 

(Черкаси), квартет «Львів‘янки» (Львів); новітнім в репертуарі ансамблів 

бандуристів є виконання вокальних творів з естрадним аранжуванням 
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(секстет «Чарівниці» (Дніпро), тріо «Вербена» (Черкаси), квартет 

«Львів‘янки» (Львів).  

Порівняльний аналіз виконавських особливостей трьох провідних 

колективів України, засвідчив як спільні, так і відмінні виконавські підходи: 

до створення художнього образу твору за художнім баченням концепції 

твору та загальною формою виконання з орієнтацією на певні художньо-

виражальні засоби, побудовою драматургії, трактуванням інструментальної 

партії в вокально-інструментальній композиції тощо. 

         У результаті активізації конкурсних змагань відбулося формування 

нового покоління виконавців; зростання виконавської майстерності не тільки 

бандуристів – студентів вищих музичних навчальних закладів, – а й учнів 

середніх та початкових музичних навчальних закладів; активна 

популяризація бандурного мистецтва в різних регіонах України; широке 

розповсюдження мистецтва бандуристів у регіонах, де є вищі музичні 

навчальні заклади і підготовка фахівців-бандуристів відбувається на всіх 

рівнях професіональної освіти (Дніпро, Київ, Львів, Одеса, Харків), що 

сприяє активізації фестивально-конкурсного руху, активне використання 

інтернет-технологій в популяризації бандурного виконавства. 

 Щоправда, останнім часом у конкурсних вимогах відбуваються зміни 

не тільки формату проведення (скорочення турів), а й у конкурсному 

репертуарі (відмова від деяких обов‘язкових раніше класичних жанрів) та 

номінаціях (зокрема, номінація «ансамблі бандуристів» серед професіоналів 

тепер відсутня). Єдиним діючим фестивалем-конкурсом серед ансамблів 

бандуристів в Україні сьогодні є «Дзвени бандуро» (Дніпро), який не 

позначає жорстко умов обов‘язкової програми, як раніше, однак незмінною 

для виконання творів конкурсантами залишається їх ідейно-національна 

спрямованість. 

Потреба в оновленні конкурсних програм сприяє активізації співпраці 

бандуристів з сучасними композиторами з різних регіонів України та 

популяризації їх творів для бандури. Відтак, відбувається повноправне 
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входження бандури до панорами сучасного музичного життя України як 

інструменту з унікальним звучанням, широкими виконавсько-технічними 

можливостями.  
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РОЗДІЛ 3 

БАНДУРНЕ ВИКОНАВСТВО СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ В 

КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАРОДНОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ  

 

3.1. Культурно-історичні передумови виникнення академічного 

бандурного виконавства на Слобідській Україні (до початку ХХ 

століття) 

 

На думку багатьох дослідників бандурного виконавства, серед яких 

П.Куліш [73;74], В.Зеленюк [51], К.Черемський [159], І.Панасюк [117] та 

інші, виконавство на бандурі значного поширення здобуло ще за часів 

козаччини. Як зазначає К.Черемський, бандурне виконавство займало 

настільки вагоме місце в українському суспільстві, що охоплювало різні 

верстви населення й входило до середовища військової, світської та 

церковної еліти [159, c. 214]. «В старину бандура была инструментом не 

только удалых молодцов, но и знатных людей в козацком товариществе. Она 

уступала первое место только гуслям, которые, по преданию о Царе Давиде, 

были присвоены особам духовного сана, или тем лицам, которые 

чувствовали себя слишком степенными для буйной козацкой, под час 

цинической поэзии» відзначає П. Куліш [74, с. 188–189]. 

Чимало відомих козаків були захоплені давніми українськими піснями та 

володіли мистецтвом гри на українських народних інструментах, таких як, 

кобза, бандура, панська бандура та торбан. До них належали Богдан 

Хмельницький, Семен Палій, Максим Залізняк та ін. 

У ХVIII столітті діяльність січових бандуристів стає поштовхом до 

загального розповсюдження співоцьких інструментів серед широких верств 

українського населення. Завдяки співпраці кобзарів з бандуристами, 

виконавство останніх набуває широкого поширення у формі світського 

бандурного музикування [159, с. 223]. Грою на бандурі захоплюються як в 
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сільському, так і в міському середовищі, а інструмент стає невід‘ємною 

складовою загальноукраїнського музичного інструментарію. Аналізуючи 

побут українців, А. Рігельман зазначав: «З них дуже багато музикантів 

добрих буває. Грають вони більше на скрипках, на скрипковому басу, на 

цимбалах, на гуслах, на бандурі, на лютні, і на трубах. А по сільських селах – 

також на скрипках, на кобзі і на дудках…» [122, с. 87]. 

Усвідомлюючи значення бандурного виконавства на формування 

народної свідомості, гетьман Б.Хмельницький підписує указ про створення 

музичного цеху на Лівобережній Україні. Подібні цехи були відкриті в Києві, 

Кам‘янці та Львові [122, с. 87]. 

У статуті Київського музичного цеху, який вийшов 1677 року, вагоме 

місце відводилось виконавству бандуристів [54, с. 111]. 

Осередком професійної освіти бандуристів в той час стає Києво-

Могилянська академія, а також регіональні колегіуми, серед яких 

Чернігівський, Харківський та ін. Мистецтвом гри на бандурі володів і 

випускник академії  Г. С. Сковорода. 

Формування музичного життя на Слобожанщині, за визначенням 

В. Зеленюка, відбувалось разом із розвитком загальної освіти в цьому регіоні 

[51, с. 32]. Просвітницька діяльність народних шкіл, «мандрівних» вчителів, 

семінарій та братств створили сприятливі умови для відкриття в 1726 р. 

Харківського колегіуму. Заснування цього закладу на Слобідській Україні 

започаткувало «новий етап розвитку освіти, зокрема й музичної – у школах, 

колегіумі, з часом в Університеті вивчення музичних предметів для всіх 

учнів було обов‘язковим» [51, с. 37]. 

У 1726 р. Харківський колегіум функціонував під назвою «Слов‘яно-

греко-латинська школа», в 1734 р. перетворено на Харківську колегію для 

дітей всіх соціальних прошарків. За значенням Харківський колегіум був 

другим після Києво-Могилянської академії навчальним та науковим центром 

в Україні, одним з провідних осередків формування української інтелігенції. 
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У цьому закладі був створений перший у Харкові церковний хор. До 

викладацького складу входили відомі українські науковці та митці: 

А. Острогорський, С. Базилевич, Г. Сковорода та інші. Музичні заняття 

проводили видатні українські композитори: А. Ведель, М. Концевич та інші. 

Важливим центром музичної освіти бандуристів в ХVIII столітті була і 

Глухівська школа, заснована в 1738 р. Разом з викладанням співу та гри на 

струнних музичних інструментах (скрипка, гуслі та ін.), значне місце 

відводилось і навчанню на бандурі [159, с. 222]. Підготовка виконавців 

проводилась для гетьманських, дворянських, царських дворів тощо. 

Після зруйнування Запорізької Січі спостерігається і поступовий занепад 

бандурного виконавства як «віддзеркалення» козацького духу. 

Своєрідне відродження бандурного виконавства відбулося в першій 

половині XIX ст. завдяки діяльності української та польської творчої 

інтелігенції на Правобережжі України. 

За дослідженням К. Черемського, на початку XIX століття при підтримці 

В. Ржевуського та М. Чайковського торбаніст Тиміш Падура відкриває 

школу для торбаністів, бандуристів і лірників (Одеська обл.), в якій 

отримували навчання зрячі та незрячі виконавці. Рівень викладання в цій 

школі був достатньо високий, завдяки діяльності відомого на той час 

торбаніста Григорія Відорта [158, с. 121–122]. 

«На Лівобережжі поняття «бандура», «бандурництво» не тільки тісно 

пов‘язувалось із романтикою старовини, але набуло вишуканих поетичних і 

мистецьких засобів вираження. Чимало східноукраїнських інтелектуалів 

вбачали в бандурному виконавстві не розважальну функцію, а засіб 

виявлення найінтимніших душевних почуттів, подолання особистих та 

суспільних труднощів, також розуміння настроїв народу [158, с. 230].  

Серед відомих слобожанських митців XIX століття, які добре володіли 

мистецтвом гри на бандурі були: І. Котляревський, С. Гулак-Артемовський,    

Г. Квітка-Основ‘яненко.  



 129  

Протягом 1861–1881 рр. романтичне захоплення «козацьким бандурним 

виконавством» занепадає. Нова хвиля відродження бандурного мистецтва 

припадає на 1890-ті роки завдяки молодій українській інтелігенції, яка 

вважала виконавство на бандурі духовною зброєю в боротьбі за власні 

національні права. Представниками ренесансу бандурного виконавства кінця 

XIX – початку ХХ століття стають відомі етнографи, фольклористи, 

композитори, письменники, музиканти, такі як: О. Рубець, О. Сластьон, 

П. Мартинович, М. Кропивницький, М. Лисенко, Г. Хоткевич, В. Потапенко, 

В. Ємець та ін. 

У XIX столітті на теренах України розгорнулося національно-культурне 

відродження. Зростає зацікавленість до народної пісні, народних музичних 

інструментів, започатковується фольклористична діяльність. Вагомий внесок 

у цю сферу зробили І. Франко, П. Сокальський, П. Демуцький, С. Людкевич. 

Особлива роль у процесі відродження національної музичної культури 

належить М. Лисенку. Протягом свого життя він зібрав, гармонізував і 

опублікував кілька сотень українських народних пісень. Своїми 

теоретичними працями про народну пісню і народні музичні інструменти 

композитор заклав підвалини української наукової фольклористики та 

інструментознавства. 

На хвилі національного відродження виникають національний театр, 

музика, образотворче мистецтво, переважають національні елементи в 

архітектурі. Спостерігаємо спалах зацікавленості історією, мовою та 

культурою українського народу. Так, у 1870-х рр. у Києві було засноване 

наукове товариство, що мало назву «Південно-Західний відділ Російського 

географічного товариства». Силами товариства видавалися архівні матеріали, 

засновувалися музеї, відкривалися бібліотеки, організовувалися цикли 

лекцій, у яких висвітлювалися різні сторони українського життя й культури. 

Одним із активних членів цього товариства був М. Лисенко. Саме з його 

ініціативи на засідання товариства було запрошено кобзаря О. Вересая, який 

виконував українські думи і пісні, а композитор прочитав реферат 
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«Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, 

виконуваних О. Вересаєм». 

На початку ХIХ століття зародження музичної освіти, зокрема в Харкові, 

має університетське походження [113, с. 199].  

Так, значну роль у становленні та формуванні професійної музичної 

освіти в Харкові відіграла діяльність музичних класів в Харківському 

університеті в 1805 р., які були створені за ініціативою його засновника 

В. Каразіна та завдяки І. Вітковському (учневі Й. Гайдна). У цей же час 

музичній освіті приділяється увага й в інших навчальних закладах міста 

середнього рівня – училищах, гімназіях тощо (діяльність хорових та 

оркестрових класів). 

У другій половині XIX століття розвитку освіти на Слобідській Україні, 

зокрема, Харківському університету відводилась вагома роль у 

підпорядкуванні діяльності училищ в області, а також середніх та початкових 

шкіл у Харкові. 

Активізації музичного життя України у другій половині XIX століття 

сприяло відкриття відділень Імператорського російського музичного 

товариства. 

Започаткування професійної музичної освіти на Слобідській Україні у 

другій половині ХIX століття також пов'язано з діяльністю Імператорського 

російського музичного товариства (ІРМТ). За ініціативою А. Г. Рубінштейна 

в 1871 р. в Харкові була відкрита філія цього Товариства на чолі з відомим 

піаністом та диригентом І. І. Слатіним. Розвиток діяльності Товариства 

відбувався за двома напрямами – концертним та музично-освітнім. За 

ініціативою І. І. Слатіна в Харкові було відкрито музичні класи, що на думку 

В.Зеленюка, ознаменувало початок професійної освіти на Слобожанщині [51, 

с. 34]. 

Наприкінці XIX століття важливу роль у підвищенні рівня музичної 

культури відігравала діяльність як музичних класів, так і навчальних 

музичних закладів: музичного училища, заснованого 1883 р. та консерваторії 
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(з 1917 р.). Харківське музичне училище ім. Б. М. Лятошинського — один з 

найстаріших мистецьких професійних закладів України, до 1921 р. 

директором якого був музично-громадський діяч І. І. Слатін. За ініціативою 

відомого музиканта в Харкові виступали провідні виконавці того часу: 

С. Танєєв, П.Чайковський, брати Рубінштейни, C. Рахманінов, М. Іпполітов-

Іванов та інші. 

Інтенсивного розвитку в цей період набуло концертне життя міста: 

проведення постійних концертних програм симфонічного оркестру 

(виконавці запрошувались з інших міст). З метою підготовки власних 

кваліфікованих кадрів, за ініціативою директора ІРМТ І. І. Слатіна, на роботу 

в музичні класи були запрошені відомі зарубіжні музиканти: С. Глазер, Г. Гек 

та інші, що сприяло, на нашу думку, підвищенню загального рівня 

виконавської культури у підготовці майбутніх фахівців.  

На початку XX століття у багатьох містах України розгортають свою 

діяльність різні музичні гуртки, відкриваються народні будинки і народні 

аудиторії, у яких проходять концерти й вистави, читання й лекції, доступні 

для широкого загалу.  

У цей період зароджується професійна бандурна музична освіта. Так, у 

1904 р. з ініціативи М. Лисенка в Києві була заснована Музично-драматична 

школа, яка стала центром спеціальної музичної і театральної освіти. Тут же у 

1908 р. було відкрито клас бандури, який очолив відомий український кобзар 

І. Кучугура-Кучеренко. 

Творчі здобутки відомих кобзарів О. Вересая, А. Шута, М. Кравченка, 

набувають популярності в народі і викликають неабияку зацікавленість у 

національної інтелігенції. Підтвердженням цьому було проведення 1902 р. в 

Харкові XII Археологічного з'їзду, на якому велику увагу було приділено 

кобзарям, лірникам та іншим виконавцям. Провідна роль у проведенні з'їзду 

належала інженеру, бандуристу, письменнику, інструментознавцю 

Г.Хоткевичу (1877–1938). Він виступив на з'їзді як доповідач і як бандурист-

виконавець. 
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Отже, з XVIII по XIX століття в Україні були сприятливі культурно-

історичні передумови для виникнення академічного бандурного виконавства 

на Слобідській Україні на початку ХХ століття. 

 

3.2. Формування бандурних професійних засад в контексті народно-

інструментального мистецтва першої половини ХХ століття 

 

На початку ХХ століття Харків був важливим культурним осередком в 

Україні. Активному розвитку музичного життя міста сприяли як діяльність 

музичних навчальних закладів, оперного театру, численних приватних 

музичних шкіл та студій, що вплинуло на підвищення рівня виконавських та 

педагогічних кадрів, так і творчість І. Слатіна, В. Сокальського, П. Кравцова, 

С. Дрємцова та ін. У цей час театральні та концертні сцени міста 

представляли піаністи, співаки та диригенти світового рівня: А. Нікіш, 

С. Кусевицький, М. Малько та інші. Слухацька аудиторія залишалася при 

цьому вузькою, адже широкі верстви населення не залучались до високого 

мистецтва. Певні зрушення в музичному житті Харкова, зокрема в заохоченні 

різних верств населення до осягнення серйозного мистецтва, відбулися після 

20-х років ХХ століття, що позначилось на інтенсивному зростанні 

масштабної культурно-освітньої роботи (в середовищі робітників, армії 

тощо), концертного життя, діяльності численних гуртків, відкриття 

консерваторії. Пропагандою та популяризацією музичного мистецтва, 

проведенням концертних виступів займалось в цей період чимало 

організацій, товариств, гуртків, зокрема, філармонічне товариство «Спілка 

мистецтв», кооперативні об'єднання «Художній цех» та інші. Діяльність цих 

утворень мала стихійний характер [113, с. 199]. 

Важливим чинником становлення народно-інструментального мистецтва 

було запровадження академічного професійного навчання на народних 

інструментах. Так, у 1909 р. при гуртку «Просветительный досуг» 

Харківського товариства були відкриті класи народних інструментів (домра і 
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балалайка). Викладачем гри на цих інструментах був В. Комаренко. У 1913 р. 

відкриваються Київська й Одеська, а у 1917 р. Харківська консерваторії, що 

стало зародженням вищої музичної освіти в Україні. У 1918 р. на базі 

Музично-драматичної школи імені М. В. Лисенка в Києві було організовано 

Музично-драматичний інститут імені М. В. Лисенка.  

Завдяки створенню 1919 р. Всеукраїнського музичного комітету відділу 

мистецтв при Народному Комісаріаті Освіти УРСР, музичне життя України 

набуває в подальшому спрямованої діяльності. 

Так, в Харкові музичне життя безпосередньо підпорядковано музичному 

комітету підвідділу мистецтв Губернського відділу народної освіти, який 

займається питаннями організації концертного життя міста, а також і 

агітаційно-пропагандистською роботою, якій в цей час надається провідна 

роль в ідеологічному вихованні суспільства. Пріоритетними завданнями 

влади того часу в галузі мистецтва були спрямованість на його 

демократизацію, націоналізацію художніх цінностей, впровадження 

масштабної музично-освітньої роботи, яка полягала в організації 

безкоштовних концертів-мітінгів, лекцій-концертів, робітничих клубів, 

масових свят тощо [113, c. 199].  

На початку ХХ століття стрімке зростання музичного виконавства в 

Харкові було зумовлено й високою якістю підготовки студентів музичного 

училища під керівництвом   І. Слатіна. Особлива увага видатним музикантом 

надавалася підбору викладацьких кадрів, серед яких були вихованці 

П. Чайковського, О. Скрябіна, М. Рубінштейна, М. Римського-Корсакого та 

інші. На думку В. Зеленюка, фундамент музичної освіти, закладений 

І. Слатіним, сприяв плідному розвитку у Харкові професійної освіти й за 

іншими музичними напрямками, спеціальностями [51, с. 35]. 

На наш погляд, послідовники виконавських традицій  музичних діячів 

світового рівня впливали не тільки на розвиток піаністичної та 

композиторської шкіл Харкова, а й взагалі на формування світоглядно-

мистецьких цінностей музикантів.  
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З метою зробити мистецьку освіту доступною для широких мас 

наприкінці 1920-х рр. було відкрито короткотермінові курси при Київському, 

Харківському й Одеському музично-драматичних інститутах, а для 

підготовки керівників художньої самодіяльності було створено народні 

оркестри.  

У 20-ті роки ХХ століття народно-інструментальне виконавство 

характеризуються швидким зростанням кількості самодіяльних гуртків, 

аматорських оркестрів та ансамблів народних інструментів. Разом з 

інтенсивним розвитком самодіяльного мистецтва, за визначенням 

Є. Бортника, набуває значного рівня професійна майстерність гри на 

різноманітних народних інструментах [113, c. 199]. 

Навесні 1921 р. було створено Відділ мистецької освіти, який розробив 

систему музичної освіти в УРСР за схемою: інститут, технікум, професійна 

школа. У 1921 р. в Харкові у музичній професійній школі було відкрито клас 

народних інструментів. Випускники цього навчального закладу отримували 

кваліфікації оркестранта, соліста, інструктора народних інструментів.  

З інтенсивним розвитком та поширенням самодіяльних колективів на 

Україні постала гостра необхідність в недостатній кількості кваліфікованих 

кадрів. Завдяки реформі в перебудові музичної освіти на Україні, яка 

впроваджувалась насамперед у Харкові, було сформовано низку музичних 

установ: Музичний інститут, музичний технікум, чотири музичні 

профшколи, в яких було відкрито класи народних інструментів. «Вперше 

клас народних інструментів було відкрито в 1921 р. в Харківській музичній 

профшколі № 2, під керівництвом В. Комаренко, в яку було зараховано 16 

учнів» [113, с.202].  

У 1922 р. підготовка фахівців з народних інструментів здійснювалась у 

шістьох музичних профшколах міста, що демонструє активне зацікавлення 

громадськості народною музичною культурою. Навчання проводилось як на 

українських, так і російських інструментах: бандурі, цимбалах, домрі, 
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балалайці та ін. Випускникам шкіл присвоювались кваліфікації соліста, 

оркестранта, інструктора народних інструментів. 

З 1922 р. в Україні функціонувало більше тридцяти музичних 

професійних шкіл. Серед них у Харкові – шість, Києві – дві, Одесі – дві, 

Кременчуці – одна, у Подільській губернії – чотири, Катеринославській – 

три, Волинській – одна, Чернігівській – одна, і в більшості з них створені 

класи народних інструментів. Серед народних музичних інструментів, які 

вивчались в музичних профшколах – домра, балалайка, цимбали, мандоліна 

та інші, проводились заняття з опанування мистецтвом гри і на бандурі.  

У 1924 р. у м. Києві в Державному музичному технікумі, що працював 

на засадах вищого навчального закладу, також започатковано гру на 

народних інструментах.  

   Наступним кроком у подальшому розвитку музичної освіти зі 

спеціальності «Народні інструменти» стало відкриття в 1924 р. класу 

народних інструментів у Харківському музично-драматичному інституті на 

базі капельмейстерсько-хорового факультету. До класу народних 

інструментів входили: вивчення домри та оркестровий клас під керівництвом 

В. Комаренка та клас балалайки на чолі з М. Даньшевим. Вивчення народних 

інструментів проводилося паралельно на декількох факультетах - окрім 

капельмейстерсько-хорового, на диригентському та інструкторсько-

педагогічному, що засвідчувало зростання кількості студентів та обсягу 

навчальної програми. Дані показники навчального процесу спричинили 

умови до створення кафедри народних інструментів у 1926 р. за ініціативою 

ректора Харківського музично-драматичного інституту С. П. Дрімцова, яку 

очолив В. Комаренко. На кафедрі створювалися і впроваджувалися у життя 

програми підготовки виконавців на народних інструментах. 

У 20-ті роки ХХ століття у сфері музичної освіти в народно-

інструментальному виконавстві відбуваються реформаторські процеси, 

пов‘язані з діяльністю і професійних колективів.  
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Для підготовки висококваліфікованих музичних кадрів та керівників 

було прийнято рішення про створення класів народних інструментів у вищих 

та середніх музичних навчальних закладах. У 1928 р. у Києві, в 1929 р. у 

Харкові було відкрито робітничі консерваторії й зокрема, відділ народних 

інструментів, до якого увійшли класи домри, гармоні, балалайки, гітари. Тут 

же існували оркестр народних інструментів домрово-балалаєчного складу і 

хор. Клас бандури очолив Л. Гайдамака. У 1928 р. в Києві у Музично-

драматичному інституті імені М. В. Лисенка було відкрито спеціальний 

відділ, що мав готувати керівників хору, духового та народного оркестрів. 

Цей відділ кілька разів змінював свою назву: «Політпрос», «Компрос», 

«Інструкторсько-педагогічний», «Диригентсько-народно-духовий». У 1934 р. 

при Будинку культури Харківського канатного заводу також відкривається 

робітнича консерваторія, в якій організовується відділ народних інструментів 

(у складі 45 осіб). 

Отже, підготовка виконавців на народних інструментах у цей період 

велася на всіх музично-освітніх рівнях та охоплювала вищий навчальний 

заклад (інститут), середню ланку (технікум) і початковий щабель (школу). Це 

свідчить про те, що у 1920-х р. були закладені надійні підвалини розвитку 

академічного професійного навчання на народних інструментах у наступний 

період. 

Створення численних гуртків та колективів, зростання кількісних 

показників учасників художньої самодіяльності та їх професійної 

майстерності призводить до нестачі музичного інструментарію. На прохання 

керівника та диригента першого на Україні професійного оркестру народних 

інструментів В. А. Комаренка до художнього сектору губернського відділу 

народної освіти у 1932 р. в Харкові була заснована музична майстерня, в 

подальшому музична фабрика. 

Слід зазначити, що в 20-ті – 30-ті роки ХХ століття на формування 

концертного репертуару творчих колективів та вдосконалення художньої 

майстерності виконавців аматорського та професійного рівнів впливає 
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діяльність харківських професійних колективів – оркестру народних 

інструментів В. Комаренка та ансамблю народних інструментів ім. 

В. Андреєва. 

У 20-ті – 40-ті роки ХХ століття народно-інструментальне мистецтво 

представляє професійний Перший художній камерний ансамбль ім. 

В. Андреєва, творчий доробок якого складали твори вітчизняних 

композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича та інші, обробки 

українських народних пісень та власні обробки учасників колективу. 

Поширення бандурного мистецтва на самодіяльному рівні та 

використання інструмента вперше як оркестрового відбувається в 20-ті роки 

ХХ століття. 

Так, за ініціативою Л. Гайдамаки і під його керівництвом у Харкові в 

1927 р. на базі ансамблю бандуристів був організований перший в Україні 

аматорський оркестр українських народних інструментів (робітничий клуб 

«Металіст»), до інструментального складу якого увійшли бандури, цимбали, 

ліри, сопілки, ударні інструменти. Водночас, Л. Собецький створює оркестр 

народних інструментів (робітничий клуб залізничої станції «Основа»), в 

якому вперше відбулося поєднання українських та російських інструментів – 

бандур і 4-х струнних домр [99]. 

Цей колектив був першою експериментальною лабораторією 

модернізації українських народних музичних інструментів. Л. Гайдамака із 

музичним майстром С. Снігирьовим розробили конструкцію оркестрових 

бандур (пікколо, пріми і баси), які використовувалися в ансамблі. Пізніше до 

ансамблю було введено квартет лір, цимбали і сопілки з хроматичним 

строєм, свиріль, трембіти, ударні інструменти. Дослідники стверджують, що 

за характером укомплектування це вже був справжній оркестр українських 

народних інструментів. Провідною групою оркестру Л. Гайдамака визначив 

групу бандур, стверджуючи, що ці інструменти мають широкі можливості. У 

1928 р. в оркестрі клубу «Металіст» нараховувалося 27 виконавців, він мав 

такий інструментальний склад. 
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До репертуару оркестру входили обробки українських пісень і танців, 

вокальні твори, які виконувались у супроводі оркестру, перекладення творів 

вітчизняних і зарубіжних композиторів.  

Цей колектив проводив широку концертно-гастрольну діяльність, його 

виступи проходили у Харкові, Харківській та Донецькій обласних центрах. 

До складу колективу входили молоді люди віком від 16 до 20 років. 

Згодом деякі вихованці оркестру, здобувши музичну освіту, почали 

працювати у професійних художніх колективах. Серед них варто назвати 

цимбаліста О. Незовибатька, який деякий час був керівником Державної 

заслуженої капели бандуристів УРСР та бандуриста І.Фінкельберга, який 

став солістом цієї ж капели. 

П. Козицький відзначав важливу роль українського оркестру народних 

інструментів клубу «Металіст» у розвитку народно-оркестрового 

виконавства України: «Загальна звучність цієї оркестри надзвичайно 

своєрідна і справляє цілком закінчене у відношенню рівноваги оркестрових 

груп, сполучення тембрів, гучності звуку, враження» [64, с. 11].  

Композитор стверджував, що діяльність оркестру клубу «Металіст» 

мала велике художнє і громадське значення. 

Активна творча діяльність оркестру засвідчила й низку недоліків у 

народно-оркестровому виконавстві. До них належали проблеми створення 

репертуару, формування інструментального складу, розширення художньо-

виконавських можливостей колективів. У зв'язку з цим було вирішено 

покращити роботу у справі підготовки керівників для народних оркестрів, 

забезпечити ці колективи творами вітчизняних композиторів, організувати 

конкурси з підвищення кваліфікації керівників оркестрів народних 

інструментів. Безперечно, ці заходи активізували народно-оркестрове 

виконавство України і сприяли його розвитку. 

Свідченням високої виконавської майстерності українського народного 

оркестру клубу "Металіст" стали його перемоги на Всеукраїнській музичній 

олімпіаді 1931 р. і Республіканській олімпіаді самодіяльного мистецтва 
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1936 р. Колектив отримав високу оцінку журі. На початку 1940-х рр. 

діяльність оркестру припинилася. 

Варто зазначити, що комплектування оркестру клубу «Металіст» мало 

також певні недоліки: провідною групою оркестру Л. Гайдамака вважав 

сім'ю оркестрових бандур, які мали досить обмежені технічні і звуко-

виражальні можливості. До того ж, бандури мали діатонічний стрій, трембіти 

обмежений звукоряд – це робило звучання оркестру одноманітним і 

затримувало його розвиток. Але, незважаючи на всі недоліки, концертна та 

творча експериментальна робота оркестру клубу «Металіст» мала величезне 

значення для майбутнього як важливий крок уперед на шляху організації 

професійного українського оркестру народних інструментів [99]. 

Також розвитку народно-інструментального виконавства на Україні 

сприяло поширення  дитячої творчості. У 1935 р. в Харкові було відкрито 

перший в країні Палац піонерів та школярів, в якому створено численні 

гуртки та творчі колективи [113, с. 203]. 

До 1938 р. в Україні на базі палаців піонерів та клубів юних піонерів 

існували оркестри та ансамблі народних інструментів. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що становлення 

бандурних професійних засад в зазначений період відбувалось у взаємодії   з 

формуванням академічного народно-інструментального мистецтва в довоєнні 

часи і пов'язане, по-перше, з активною пропагандистською діяльністю 

оркестрів народних інструментів ім. В. Андреєва та В. Комаренка, які були 

вперше створені як аматорські, а згодом перші в Україні професійні оркестри 

народних інструментів; з діяльністю першого оркестру українських народних 

інструментів під керівництвом Л. Гайдамаки; по-друге, з відкриттям класів 

народних інструментів в музично-професійних школах та музично-

драматичному інституті. 

 

 

 



 140  

3.3. Становлення та розвиток класу бандури як осередку  

академічної бандурної освіти в Харкові 

 

Як уже зазначалось, зародження професійних основ бандурного 

виконавства сягає XVI–XVII століття і формувалось в козацькому 

середовищі. З XVIII століття навчання майбутніх виконавців відбувалось в 

Глухівській музичній школі. У XVIII–XIX столітті в кобзарсько-бандурному 

мистецтві вже були сформовані та виокремлювались провідні виконавські 

осередки, а саме: зіньківська (харківська), чернігівська (київська), 

полтавська. Існування цих музичних центрів було обумовлене особливостями 

будови (розташування грифу, стрій, кількість струн тощо) розповсюджених 

інструментів в зазначених регіонах, що у свою чергу, призводило до 

володіння певним способом гри.  

Так, чернігівсько-київський спосіб гри передбачає бокове положення 

інструмента, в якому права рука грає на приструнках (струнах), ліва – на 

басах; зіньківсько-харківський спосіб вимагає розташування бандури 

паралельно корпусу струнами до слухача, що надає вільність рухам обох рук 

по всьому діапазону; полтавський спосіб передбачає косі положення; 

миргородський спосіб гри подібний до зіньківського тільки в думах 156.  

Відмінна була й термінологія відносно деталей інструмента, яка відома 

завдяки викладацькій діяльності І. Кучугури-Кучеренка, Т. Пархоменка та 

Г. Хоткевича. 

За визначенням Н. Морозевич, «шлях бандури до академічності має 

своєрідні неповторні ознаки, зумовлені позамузичними: історичними, 

соціальними, ідейно-світоглядними та тембрально-конструктивними 

умовами, а також притаманні й загально-традиційні риси еволюції 

інструментарію. Таким чином втілюється поєднання національних і 

інтернаціональних (переважно європейських) властивостей розвитку. 

Момент відділення-абсолютизації інструментального становлення 
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характерний для будь-якої академічної інструментальної культури» [102, с. 

73]. 

Процеси академізації бандурного мистецтва розглядаються і 

І. Панасюком. «Еволюція бандури – від простого, народного, акомпануючого 

інструмента до принципово нового, професійно- академічного, сольно-

віртуозного – органічно поєдналась з багатьма паралельними і 

взаємозумовленими процесами: вдосконаленням конструкції інструмента, 

систематизацією професійної музичної освіти, створенням оригінального 

репертуару, в т. ч. сольно-інструментального (якого до цього майже не 

існувало), розширенням географії бандурного мистецтва в Україні, появою 

нової генерації концертних виконавців, виходом українських бандуристів на 

світові мистецькі терени», – відзначає І. Панасюк [115, с. 13]. 

Ранні прояви «академічного» бандурного мистецтва (перші 

(«сценічні») кобзарі, перша кобзарська капела, розгортання серійного 

виробництва бандур і навчання гри на бандурі за спеціально створеними 

підручниками) були покликані до життя прагненням національно свідомої 

інтелігенції початку ХХ століття «удосконалити» кобзарство і спочатку 

усвідомлювалися його творцями (на прикладі діяльності Г. Хоткевича) лише 

як його нові, більш модерні форми існування. Власне ж емансипація цих 

форм в окремий пласт культури – «академічне» бандурне мистецтво – 

відбулося у 30-ті роки ХХ століття, що було пов‘язано з двома 

протилежними процесами: з одного боку, зникненням (винищенням) 

традиційного кобзарства, з іншого - інтенсивною професіоналізацію та 

державним стимулюванням розвитку «концертизованого» бандурного 

виконавства і педагогіки. 

У процесі становлення та розвитку професійного народно-

інструментального мистецтва Слобідської України значну роль відіграла 

діяльність відомого композитора, фольклориста, художника, громадського 

діяча, ректора Сергія Прокоповича Дрімцова. Він брав активну участь в 

організації концертного життя Харкова – в заснуванні Харківського 
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відділення музичного товариства ім. М. Д. Леонтовича 1922 року та 

Харківської філармонії в 1928 р. 

С. П. Дрімцов значну увагу приділяв вивченню української народної 

творчості, зокрема, мистецтву кобзарів як носіїв традиційних форм 

виконавства в українській культурі. Разом з відомим бандуристом 

І. Кучугурою-Кучеренко (в майбутньому народним артистом України, який 

перший серед бандуристів довоєнного часу був відзначений високою 

державною нагородою), С. П. Дрімцов сприяв удосконаленню конструкції 

бандури, яка на Міжнародному конкурсі музичних інструментів (м. Париж, 

Франція) отримала Гран-прі. Особливе значення митець надавав збиранню та 

виданню творів кобзарів. Так, в 20-ті роки ХХ століття у власній обробці 

фольклориста були видані «Думи та пісні кобзаря І. Кучугури-Кучеренка» 

[28]. 

Просвітницьку роль у збереженні та пропаганді української народної 

пісенності та епічної творчості, зокрема, в становленні академічного 

бандурного виконавства та його популяризації, відіграла наприкінці XIX – 

початку ХХ століть активна концертна діяльність відомого бандуриста-

віртуоза Г. Хоткевича. Концертні виступи бандуриста відбувались як в 

Харкові (в різних приміщеннях міста), так і в різних регіонах України. 

В 1899 р. Г. Хоткевич виступав як соліст-бандурист у концертних програмах 

разом з хором М. Лисенка, в 1905 р. – в Галичині, 1912 р. – по Україні. 

Завдяки публічним виступам відомий виконавець сприяв популяризації та 

пропаганді бандурного мистецтва [28]. 

Важливою подією та передумовою виникнення академічного напряму в 

мистецтві бандуристів були виступ Г. Хоткевича з доповіддю на ХII 

Археологічному з‘їзді в Харкові про стан кобзарського мистецтва кінця XIX 

– початку ХХ століть, виконавські засоби кобзарів та ін., також 

організований етнографічний концерт кобзарів. Окрім сольних виступів, 

вперше кобзарське мистецтво, завдяки ініціативі Г. Хоткевича, було 

представлено громадськості в різноманітних ансамблевих формах (дуети, 
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тріо, квартети та ін.). Доповідь відомого музиканта та виступ кобзарів були 

високо оцінені як науковим колом, так і громадськістю. Своєрідним 

резонансом цих двох подій в мистецькому житті Харкова була поява 

різноманітних за формою чисельних бандурних колективів. 

Пропагуючи бандурне мистецтво серед широких верств населення, 

Г. Хоткевич перетворює кобзарські концерти на своєрідний науково-

практичний звіт на тему «Бандура і бандуристи» [138, с. 129]. Відомий 

бандурист наголошує на комплексній популяризації наукових та художніх 

знань про традиційний пласт української народної музичної культури. У звіті 

висвітлюються історико-соціологічні та художні аспекти в бандурному 

мистецтві, подається аналіз виконання різноманітного за жанрами 

репертуару, який був історично сформований в мистецькій діяльності 

кобзарів. У доповіді Г. Хоткевича порушується питання кобзи-бандури як 

суто національного інструменту в системі загальнолюдського лютне 

подібного інструментарію, на ретроспективному фоні її функціонування, 

порівняльного аналізу виконавських регіональних стилів і характеристик 

бандуристів сучасної генерації [138, с. 129]. Висвітлення цих питань стає 

поштовхом до створення належної основи, базою якої стає поява та 

зростання виконавця-практика нового спрямування – віртуоза, 

інтерпретатора й імпровізатора – Гната Хоткевича. Відомий музикант 

розширив межі функціонування мистецтва бандуристів (з локального 

музикування на концертну естраду) та водночас власною виконавською 

практикою започаткував новий напрям в бандурному мистецтві, який був 

позначений «демократичною виконавською культурою» [138, с. 129].  

За визначенням Н. Супрун, завдяки концертній діяльності видатного 

бандуриста протягом 1906–1912 рр. по Україні, відбулось остаточне 

становлення виконавця як музиканта, який створив новий напрямок, стиль, 

школу, виконавську естетику в бандурному мистецтві, уособлюючи собою 

практика та теоретика [138, с. 130]. 
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За визначенням О. Ваврик, до середини 20-х років ХХ століття в 

бандурному виконавстві було сформовано два головних напрями, які 

покладені в основу організаційно-методичного процесу – систематизована 

«зіньківська» школи гри (яка в цей час отримала назву «харківської») та 

наявність удосконаленого інструменту [14, с. 133]. Водночас, виникає 

питання виховання кваліфікованих бандуристів та створення оригінального 

репертуару для бандуристів. 

На думку В. Мішалова, основою харківської академічної школи гри на 

бандурі стали традиції слобожанських та деяких полтавських кобзарів [99].  

Для залучення широких верств населення до мистецтва бандуристів в 

1925 р. при Харківському музично-драматичному інституті було відкрито 

гурток для опанування грою на бандурі. На прохання адміністрації цього 

навчального закладу, гурток очолив вже відомий на той час Г. М. Хоткевич. 

За визначенням О. Ваврик, з часом, гурток бандуристів набуває популярності 

в студентському середовищі [14, с. 133]. Водночас, відчутний брак 

викладачів-фахівців підштовхує керівництво інституту до реорганізації 

бандурного гуртка в перший у державній вузівській практиці України клас 

бандури, який згодом було відкрито.  

 Знаковою подією у становленні та розвитку народно-інструментального 

мистецтва, зокрема, її невід‘ємної складової – бандурного виконавства, на 

шляху його академізації, відіграло відкриття в 1926 р. в Харківському 

музично-драматичному інституті, за ініціативою С. Дрімцова та 

Г. Хоткевича, класу бандури під керівництвом видатного бандуриста, 

композитора, етнографа, громадського діяча Гната Хоткевича. Першими 

студентами класу стало 26 абітурієнтів, що є свідченням потужного інтересу 

до творчості бандуристів Слобідської України. У викладацькій діяльності 

Г. Хоткевич важливе значення надавав вивченню історичного минулого 

бандурного виконавства, тому прослуховування абітурієнтів було завершено 

оглядовою лекцією з історії виникнення бандури, висвітлення знаменних віх 

її розвитку, діяльності відомих кобзарів минулого, а також демонстрацією 
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віртуозного володіння Г. Хоткевичем інструментом та його можливостей [14, 

с. 133].  

Специфічним для виконавства на бандурі в опануванні грою було 

виконання інструментальних творів  Г. Хоткевичем на харківських бандурах 

удосконаленої конструкції. Характерною ознакою цього способу є виконання 

лівою рукою в перекидному положенні (на приструнках) різноманітних 

ритмомелодичних звукоутворень. Бандури, на яких застосовувався цей 

спосіб, мали відмінності в конструкції (невеликі за розміром та легкі). 

Зазначені особливості дозволяли тримати інструмент так, щоб легко можна 

було грати обома руками по цілому діапазону бандури. Під керівництвом Г. 

Хоткевича студенти грали лівою рукою в двох положеннях: 1) по обичайці – 

де великий палець ходить по обичайці, а чотири пальці перекидаються через 

обичайку і грають по струнах; 2) в перекидному положенні – де рука 

перекидається через обичайку і всі п‘ять пальців лівої руки грають 

посередині струни так, як права. Перший підручник гри на бандурі (1909 р.) 

та перша надрукована композиція для бандури (1910) були написані Г. 

Хоткевичем саме для розтлумачування специфіки виконання на харківській 

бандурі. Сьогодні цей спосіб використовується у спрощеному варіанті 

(задіяні в грі не всі п‘ять пальців, а три або чотири пальці), хоча й 

залишається поширеним у виконавській практиці бандуристів.  

У процесі становлення професійних засад в бандурному виконавстві 

виникали проблеми, пов‘язані з підготовкою майбутніх фахівців-бандуристів 

щодо придбання власних інструментів. Відсутність налагодженого масового 

виробництва бандур та їх висока вартість у приватних майстрів призвела до 

скорочення за два місяці навчання студентів-бандуристів до чотирьох учнів. 

Серед них: Л. Гайдамака, О. Геращенко, Л. Гаєвський та І. Олешко [14, 

с. 133]. 

Перші інструменти в академічній бандурній практиці були створені, за 

дорученням Г. Хоткевича, його учнем – талановитим конструктором бандур 

Л. Гайдамакою, який перший в 1926 р. брав участь у виготовленні перших 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
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концертних харківських бандур та розробив проект оркестрової бандурної 

групи (піколо, пріма, бас) [14, с. 135]. Як зазначає О. Ваврик, бандури були 

створені за зразком власного інструмента Г.Хоткевича, а згодом проект цього 

інструменту став стандартним для інструментів Харківського типу [14, 

с. 136]. 

Важливе значення у становленні академічної виконавської практики 

бандуристів відіграв перший концертний виступ професійних виконавців-

бандуристів (квартету бандуристів) в 1928 р. в Харкові «на честь 

літературних діячів України». За висловленням О. Ваврик, виступ був високо 

оцінений громадськістю й засвідчив не лише художньо-виконавські 

можливості інструмента, професійну заангажованість виконавців, але й 

злагоджене звучання однотипних бандур в ансамблевій грі [14, с. 136]. 

Свідченням успішного виступу квартету бандуристів була пропозиція з боку 

зацікавлених представників громадськості в трансляції концертної програми 

ансамблю в музичних програмах місцевого радіо [14, с. 136]. 

Результатом діяльності квартету стало створення класів бандури в усіх 

ланках музичної освіти в Україні. Плідна педагогічна діяльність Г.Хоткевича 

у Харківському музично-драматичному інституті позначена створенням 

першого в музичній практиці вищої освіти України класу бандури й 

заснуванням професійної школи бандурного мистецтва писемної традиції. 

Учнями та послідовниками Г.Хоткевича стали Л. Фінкельберг (лауреат I 

Олімпіади виконавців на харківській бандурі  – м. Москва, 1939 р.), 

В. Кабачок (відомий музикант, диригент, майбутній організатор класів 

бандури в Київському музичному училищі та консерваторії та ініціатор 

створення першого в Україні в післявоєнні часи професійного тріо 

бандуристок), Л.Гайдамака (ініціатор створення на базі ансамблю 

бандуристів першого в Україні оркестру українських народних інструментів), 

Л. Левадна, Г. Бажул.  

Відкриття класу бандури в Харківському музично-драматичному 

інституті мало неоднозначні резонансні відгуки серед громадськості. 
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Прихильники мистецтва бандуристів виступали, за визначенням О. Ваврик, 

за професіоналізацію інструмента на різних державних рівнях, за його 

доступність для широких мас, створення спеціальної нотної літератури 

[14, с. 134]. Водночас, в мистецькому колі існувало й критичне ставлення до 

діяльності бандуристів. У середовищі певного кола провідних викладачів 

інституту панувала думка, про «повернення в сиву давнину вік електрики…» 

[14, с. 134; 119, с. 173]. Інші вважали, «що інструмент помер разом зі своєю 

епохою, що він не відповідає добі радіо та індустріалізації, його репертуар 

застарілий, а сама бандура [14, с. 134], «надто тиха, надто сумна, не рідна 

пролетаріатові, бо народилася не в диму заводів і не під гуркіт тракторів, і 

через це кобза не масова і не популярна» [113, с. 33-35]. Також критика 

проявлялася в протиставленні бандури гармошці, яка на думку скептично 

налаштованої громадськості, «…має глибші і ширші коріння для існування, 

…може організувати масу в клубі…є і буде масовим агітатором, рідним 

«плоть від плоті» робітникові і селянинові» [113, с. 33-35]. 

Важливим кроком у підтримці на державному рівні подальшого 

розвитку бандурного виконавства було проведення в 1927 р. Вищим 

музичним кабінетом при НКО відкритого засідання з представниками 

громадськості, «інспекторів НКО, фахівців та аматорів кобзарського 

мистецтва, на якому була прийнята постанова з визначенням статусу 

сучасного мистецтва бандуристів» [14, с. 134]. Інструмент був визнаний 

«художнім…, який може бути технічно удосконаленим; кобза і кобзарське 

мистецтво мають широкі кола споживання серед робітничо-селянського 

суспільства,…почали культивувати революційну пісню, а також прямують до 

нових форм: вихід на естраду, відхід від індивідуального виконавства і 

тяжіння до професійних форм роботи» [113, с. 33–35]. 

Унаслідок напруженої атмосфери в музичних професійних колах 

Г. Хоткевич, усвідомлюючи різні протилежні погляди на створення класу 

бандури, «ставить перед собою завдання підготовки висококваліфікованих 

кадрів», забезпечення «всіх бажаючих якісними інструментами, написання 
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нового оригінального репертуару та розробку комплексної системи 

викладання гри на бандурі», в основу якої увійшли б «дослідження 

матеріалів з історії становлення та розвитку національного інструмента, його 

первісних і сучасних технічних, репертуарних та художньо-артистичних 

можливостей» [14, с. 135]. На думку О. Ваврик, професійний підхід 

Г. Хоткевича до занять згодом вплинув на впорядкування та стабілізацію 

навчального процесу, скерував його в потрібному напрямку та сприяв 

піднесенню престижу бандури [14, с. 135]. 

У цей час, завдяки мистецькій діяльності Г. Хоткевича, відбуваються 

зміни в репертуарі бандуристів – до навчальної програми студентів входять 

авторські оригінальні пісенні твори та музичні твори інших народів 

(російського, білоруського, єврейського), які перетворюються на виконання 

невеличких сцен з драматизованим сюжетом, органічно поєднаним зі співом 

та інструментальним супроводом. Так, в історії розвитку академічного 

бандурного виконавства були вперше використані театралізовані елементи, 

які більш інтенсивно будуть втілені в мистецтві бандуристів кінця ХХ – 

початку XXI століть. 

Досліджуючи музикознавчий аспект діяльності видатного виконавця-

бандуриста у становленні академічного напряму в бандурному мистецтві, 

В. Зеленюк зазначає, що музично-теоретичний доробок Г. Хоткевича полягав 

в розробці комплексної програми викладання гри на бандурі, яка охоплювала 

детальне пізнання історико-теоретичних, технічних, репертуарних, художніх 

та педагогічних аспектів [51, с. 115]. Ретельним був підхід відомого 

бандуриста й до виховання бандуриста, поєднуючи в собі митця, блискучого 

виконавця, допитливого конструктора-реформатора старовинного 

інструмента, наполегливого вчителя, прагнучи до підготовки 

високопрофесійних національних кадрів музичної інтелігенції. 

У другій половині 20-х років ХХ століття Гнат Хоткевич – перший 

викладач класу бандури вищого музичного навчального закладу в Україні, 

один з перших професійних солістів-бандуристів – виконавець творів усної 
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традиції, дослідник традиційних форм кобзарського мистецтва, який заклав 

основи системного підходу до вивчення музичних інструментів які 

побутують на Україні. 

На думку В. Зеленюка та багатьох науковців-музикознавців, Г. Хоткевич 

став одним з корифеїв розвитку теорії та практики гри на бандурі [51, с. 114]. 

У 1930 р. в Харкові була видана праця Г.Хоткевича «Музичні інструменти 

українського народу». У своїй творчій діяльності Г.Хоткевич прагнув до 

виховання музикантів-професіоналів, які б своєю виконавською та 

педагогічною діяльністю сприяли пропаганді та піднесенню як бандурного 

виконавства, так і інших народних інструментів. 

Таким чином, становлення професійної виконавської практики на 

Слобідській Україні пов‘язано з появою важливих чинників в музично-

освітній сферах: заснування професійної школи мистецтва бандуристів 

Г. Хоткевичем, який є організатором класу бандури в Харківському музично-

драматичному інституті, організація відомим музикантом різних 

ансамблевих форм (квартету бандуристів, республіканської капели кобзарів), 

створення навчального, педагогічного та концертного репертуару для 

бандури [138, с. 125], а також комплексної програми викладання, до якої 

входять детальне вивчення історико-теоретичних, технічних, репертуарних, 

художніх та психологічних аспектів. 

Після смерті Г.Хоткевича, під час сталінських репресій, розвиток 

закладених ним професійних засад в бандурному мистецтві був припинений, 

клас бандури в Харківській державній консерваторії перестав існувати. 

Справжнє відродження класу бандури припадає на кінець 80-х років ХХ 

століття – в 1989 р. клас очолила лауреат міжнародного конкурсу ім Гната 

Хоткевича, випускниця Київської консерваторії Л.С.Мандзюк. 

Визначна постать Гната Хоткевича та вагомий внесок його творчої 

діяльності в українську культурну спадщину закарбована в кандидатських 

дисертаціях, численних наукових та публіцистичних виданнях як теоретиків  

та практиків бандурного мистецтва, музикознавців так і шанувальників 
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творчості відомого музиканта. Серед них: Є. Бортник [11], О. Ваврик [14], 

Л. Мандзюк [87–90], В. Мішалов [98; 99], Н. Роман [123-125], Н. Супрун 

[137; 138], К. Черемський [156–159] та інші. Його ім‘ям названі конкурси та 

фестивалі, які проходять в різних регіонах України. Так, наприкінці ХХ 

століття за ініціативою завідувача кафедри народних інструментів 

Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського 

професора Б. Міхєєва та Л. Мандзюк на базі Харківського університету 

мистецтв було започатковано проведення раз на три роки міжнародного 

конкурсу виконавців на українських народних інструментах ім. Гната 

Хоткевича (проводиться з 1998 р.), в якому бандура займає належне провідне 

місце. 

Слід зазначити, що в 20–30-ті роки ХХ століття значну роль у 

становленні харківської академічної бандурної школи відіграла і постать 

Л. Гайдамаки як послідовника Г. Хоткевича у впровадженні академізації 

бандурного мистецтва як на самодіяльному, так і на професійному рівнях. 

Відомий бандурист продовжив справу видатного бандуриста й педагога, 

викладаючи в класі бандури з 1933 р. після репресивних заходів застосованих 

до Г. Хоткевича. Через заборону на виконання студентами-бандуристами 

власних композицій Г. Хоткевича, за дослідженням В. Ю. Мішалова, 

Л. Гайдамака розширив навчальний репертуар, перекладаючи твори світових 

класиків (Баха, Бетховена, Боргмана, Векерлена, Гайдна, Генделя, Гуно та 

інші) та впроваджуючи твори вітчизняних композиторів. На шляху 

академізаціїї бандурного виконавства, на замовлення Л. Гайдамаки 

харківськими композиторами (М. Коляда, В. Овчаренко, А. Штогаренко та 

інші) були спеціально написані твори для бандури, що сприяло розширенню 

та збагаченню репертуару бандуристів та активній співпраці з сучасними 

композиторами щодо популяризації української вітчизняної музики [99, 

с. 110–111].  
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Серед учнів Л. Гайдамаки відомі діячі музичної культури: бандуристи 

П. Іванов та І. Фількенберг, домрист Г. Казаков, цимбаліст О. Незовибатько 

та інші. 

Академiчне мистецтво бандуристiв в Українi почало набирати обертiв 

пiсля створення майстром І. Скляром (1948–1950 рр.) нової конструкції 

бандури – київсько-харківської. З того часу i з'явився хроматичний музичний 

iнструмент iз двома рядами струн та спецiальною механiкою для 

перестроювання тональностей пiд час гри. З часом була розроблена i 

методика оволодiння грою на ньому, що вiдповiдала загально прийнятiй 

системi в академiчнiй музичнiй освiтi (гами, вправи, етюди, твори). Два 

навчальнi центри – перший у Києві пiд орудою С. Баштана, другий у Львовi 

під керiвництвом В. Герасименка започаткували нову виконавську школу, що 

iснує й понинi. 

З 50-х років ХХ століття становлення харківської академічної бандурної 

школи пов'язано з творчістю талановитого бандуриста, викладача, теоретика 

народно-інструментального мистецтва, послідовника справи Л. Гайдамаки 

Перекопа Гавриловича Іванова (1957–1962 рр.). Оволодівши мистецтвом гри 

на бандурі в оркестрі українських народних інструментів при Харківському 

палаці піонерів під керівництвом Л. Г. Гайдамаки та отримавши професійне 

навчання в Київській консерваторії, П. Г. Іванов активно займався 

концертною діяльністю – як соліст філармонії і як учасник ансамблю 

народних інструментів. Згодом, виступаючи як сольний виконавець та 

керівник оркестру народних інструментів, П. Г. Іванов бере активну участь в 

оглядах військової художньої самодіяльності, що сприяє поновленню та 

популяризації бандурного мистецтва на Слобідській Україні в повоєнний час. 

Завдяки ініціативі П. Іванова, в Харкові, в вечірній музичній школі було 

відкрито клас бандури, а наприкінці 50-х років організовано оркестр 

українських народних інструментів, до складу якого входили струнні 

інструменти (скрипки, сопілки, цимбали та ін.), баянна група, ударні й 

бандурна група. 
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П. Г. Іванов також приділяв увагу удосконаленню хроматичної бандури 

харківського типу. До введеного Г. Хоткевичем окремого перестроювання 

кожної струни, П. Г. Іванов додав струни-півтони, що дозволило розширити 

технічні та виконавські можливості лівої руки як в межах діатонічного, так і 

хроматичного діапозону. За зразком удосконаленого типу бандури 

талановитого бандуриста-винахідника, був виготовлений інструмент відомим 

майстром І. Скляром та представлений на виставці народних інструментів у 

Канаді [84, c. 224]. 

Незважаючи на недостатність в професійних колах в зазначений період 

кваліфікованих бандуристів, бандурну справу продовжують аматори-

бандуристи.  

Яскравим представником бандурного мистецтва на Слобожанщині в 50-

ті – 70-ті роки ХХ століття був відомий бандурист-вокаліст Слобідської 

України, соліст Харківської філармонії В.Лобас. Відомий виконавець 

активно займався концертною діяльністю, метою якої був просвітницький 

напрям, а також популяризація та пропаганда бандурного виконавства й 

української культури в цілому. Концертні програми складали літературно-

музичні композиції з відомих літературних та музичних творів (Т.Шевченка 

та ін.). Також, концертну діяльність бандурист гармонійно поєднував з 

викладацькою роботою в Харківському інституті мистецтв, педагогічному 

інституті, академії культури. 

Поява в Харкові на початку 80-х років ХХ століття фахівців-бандуристів 

на всіх рівнях музичної освіти викладання гри на бандурі набула, на наш 

погляд, вагомого значення в подальшому розвитку бандурного виконавства. 

Викладацька діяльність бандуристів-професіоналів сприяла підвищенню 

рівня підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів, створенню різноманітних 

ансамблевих бандурних форм, використанню бандури в оркестрах народних 

інструментів, а також активізації участі бандуристів в офіційних та 

урочистих культурних заходах міста й області. 
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Так, на початку 80-х років ХХ століття клас бандури в Харківському 

інституті мистецтв поновлює свою роботу регулярним набором студентів 

[90, с. 38]. У ці роки клас очолювали В. І. Лобас та Н. Б. Брояко.  

Розквіт бандурного класу в інституті пов‘язаний з викладацькою 

роботою з кінця 80-х років відомої бандуристки-віртуоза, лауреата 

міжнародного конкурсу, кандидата мистецтвознавства, доцента 

Л. С. Мандзюк. Педагогічна робота відомої бандуристки полягає у втіленні 

методологічних основ професійного навчання, закладених Г. Хоткевичем на 

початку ХХ століття та продовжені видатним бандуристом сучасності 

С. В. Баштаном, випускницею якого є Л.С.Мандзюк. Метою та завданням 

викладацької діяльності Л.С.Мандзюк є виховання високопрофесійної 

художньо та технічно розвиненої творчої особистості, яка свідомо може 

оперувати  комплексом набутих під час навчання знань та виконавсько-

технічних навичок в подальшій самостійній виконавській, диригентській чи 

педагогічній роботі [89, с. 224]. Здобуті надбання бандуристів продовж 

навчального процесу неодноразово високо були оцінені журі на численних 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. За визначенням Л.С.Мандзюк, 

регулярне проведення в Харкові Міжнародного конкурсу виконавців на 

українських народних інструментах ім Г.Хоткевича свідчить про визнання не 

тільки в нашій країні, але і за її межами харківської виконавської школи 

взагалі й бандурної зокрема [89, с. 225]. Важливу роль у вихованні духовних 

та моральних цінностей, естетичних смаків, в залученні молодого покоління 

до української музичної спадщини, зокрема невід‘ємної її складової, 

бандурного виконавства, популяризації та пропаганді народної та сучасної 

інструментальної та вокальної творчості відомих композиторів-класиків та 

сучасності є проведення з 2003 року в Харкові дитячого конкурсу 

бандуристів ім.Г.Хоткевича. 

За 27 років педагогічної діяльності Л.С. Мандзюк вищу професійну 

освіту отримало більше 50 випускників, які займаються концертною та 

викладацькою діяльністю на всіх рівнях музичної освіти, презентуючи 
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бандурне виконавство різних регіонів України. Серед вихованців 

Л.С.Мандзюк провідні бандуристи-ансамблісти, віртуози, вокалісти: народні 

артистки України – Ю. Меліхова, Т. Слюсаренко та О. Гізімчук 

(Слюсаренко), учасниці відомого на Слобідській Україні тріо бандуристок 

«Купава» кінця 90-х років – й до теперішнього часу; Н. Мельник – керівник 

капели бандуристок ХДУМ, Л. Авдимирець, М. Заїченко, С. Захарець, 

А. Калашнік, І. Мокрогуз (кандидат мистецтвознавства), Н. Мельник, 

А. Москаленко (Тимощенко), К. Соболєва, Б. Стандара, Т. Тимощенко-

Прокопенко, Л. Хмирова та інші.  

На сьогодні в Харкові клас бандури функціонує на всіх рівнях 

професійної музичної освіти: Національному університеті мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, Національному педагогічному університеті 

ім. Г. Сковороди, державній академії культури, музичному училищі 

ім. Б. М. Лятошинського, Вищому коледжі мистецтв, ліцеї мистецтв, дитячих 

музичних школах та дитячих школах мистецтв. 

Підсумовуючи розгляд особливостей становлення та розвитку 

харківської бандурної школи, можна виокремити основні  його періоди: 

1) рубіж XIX – ХХ століть, пов'язаний зі створенням передумов 

виникнення академічно-сценічного напряму в мистецтві бандуристів завдяки 

концертній діяльності Г. Хоткевича (в 1899 р. здійснив гастрольне турне з 

хором М. Лисенка, в 1905 р. – в Галичині, 1912 р. – по Україні); 2) з початку 

ХХ століття - до середини 20-х років ХХ століття: концертно-громадська 

діяльність Г.Хоткевича сприяла появі перших «сценічних» кобзарів, різних 

ансамблевих форм (дуети, тріо, квартети, капели та ін.), у цей час 

запроваджується серійне виробництво бандур і навчання грі на бандурі за 

спеціально створеними підручниками; коли в бандурному виконавстві 

сформувалася систематизована «зіньківська» школа гри (яка в цей час 

отримала назву «харківської») та удосконалювалася конструкція 

інструменту; 3) від середини 20-х до середини 30-х років ХХ століття: під 

керівництвом Г. Хоткевича в Харківському музично-драматичному інституті 
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відкривається клас бандури, де виховуються майбутні послідовники 

видатного майстра (зокрема, Л. Гайдамака), організовується квартет 

бандуристів, республіканська капела кобзарів, створюється навчально-

педагогічний та концертний репертуар для бандури, комплексна програма 

викладання, опановується гра на бандурах харківського типу вдосконаленої 

конструкції, що надавало нові можливості для створення певних художніх 

ефектів; 4) 30-ті роки ХХ століття: характеризуються з одного боку, 

зникненням традиційного кобзарства (репресивні заходи), з іншого – 

інтенсивною професіоналізацію та державним стимулюванням розвитку 

концертного бандурного виконавства і педагогіки, публікується 

фундаментальна органологічна праця Г. Хоткевича «Музичні інструменти 

українського народу»; 5) 50-ті роки ХХ століття: відбувається поновлення в 

Харківському інституті мистецтв роботи класу бандури, який очолює П. 

Іванов, за ініціативою якого у вечірній музичній школі Харкова було 

відкрито клас бандури, а наприкінці 50-х років організовано оркестр 

українських народних інструментів, до складу якого входила також бандурна 

група; 6) 50-ті роки -  70-ті роки ХХ століття позначені активізацією 

діяльності аматорів бандуристів, серед яких – слобожанський бандурист, 

соліст Харківської філармонії В. Лобас; 7) з початку 80-х років ХХ століття 

до 1989 року – клас бандури в Харківському інституті мистецтв поновлює 

свою роботу під керівництвом В. Лобаса та Н. Брояко; 8) з кінця 80-х років 

ХХ століття й до теперішнього часу відбувається: розквіт бандурного класу 

в Харківському університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського, пов'язаний з 

викладанням Л. Мандзюк, яка опікується підготовкою висококваліфікованих 

кадрів для подальшої виконавської та педагогічної роботи; проведення в 

Харкові Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних 

інструментах ім. Г. Хоткевича; участь й перемога харківських бандуристів на 

міжнародних змаганнях свідчить про визнання харківської виконавської 

школи не тільки в нашій країні, а й за її межами. 
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3.4. Розвиток бандурного виконавства в ансамблевих та  

оркестрових формах на Слобідській Україні   

 

Перші спроби об‘єднати бандуристів в одну ансамблеву форму належать 

Г.Хоткевичу, який в 1902 р. в Харкові на ХII Археологічному з‘їзді 

продемонстрував нову виконавську форму – ансамблеву, в різних його 

проявах (дуетах, тріо, квартетах тощо). 

Становлення та розвиток ансамблевих (малих та великих) форм в 

бандурному виконавстві України припадає на кінець 10-х - 20-тих років ХХ 

століття. У цей час ансамблеві форми функціонують як на самодіяльному, 

так і на професійному рівнях у різних містах України: Києві, Миргороді, 

Конотопі, Умані, Запоріжжі, Житомирі, Борисполі та ін., зокрема й в Харкові. 

Концертна діяльність бандуристів розповсюджується окрім нашої країни й за 

її межі – виступи колективів відбуваються в Воронежі, Ростові-на Дону та ін. 

Завдяки мистецькій діяльності та ініціативі Г. Хоткевича, в 20-ті роки 

ХХ століття були організовані квартет бандуристів (при 23 артилерійському 

полку) та капела бандуристів (при 25 стрілковій Чапаєвській дивізії), що є 

свідченням в цей період популярності ансамблевих форм в творчості 

самодіяльних колективів бандуристів. 

У другій половині 20-х років ХХ століття на базі Харківського музично-

драматичного інституту створюється перший студентський квартет 

бандуристів на чолі з Г.Хоткевичем у складі І.Олешка, П.Гаєвського, 

Л. Гайдамаки та О. Геращенка. Колектив вирізнявся активною мистецькою 

діяльністю, спрямованою на популяризацію як бандурного виконавства, так і 

народноінструментального мистецтва в цілому. Серед вихованців 

Г. Хоткевича були й солісти-виконавці. Так, бандурист – віртуоз 

І. Фінкельберг, в 30-ті роки ХХ століття був солістом Державної капели 

бандуристів України [167, с. 30]. 

Поштовхом до створення в цей період численних самодіяльних та 

професійних ансамблів та капел бандуристів, за визначенням П. Г. Іванова, 



 157  

стала організація та творча діяльність в 1919 р. Першої київської капели 

кобзарів (нині – Національна народна чоловіча капела бандуристів України), 

в 1922 р. на Миргородщині організовано капелу бандуристів 

ім. М. Кравченка [54]. 

З 1925–1928 рр. капели бандуристів було організовано в багатьох містах 

та селах України: Конотопі, Умані, Одесі, Борисполі та ін. 

Активного розвитку капели бандуристів набувають і на Слобідській 

Україні. Так, з 1925 р. в Харкові, за ініціативою колишнього артиста 

Київської капели бандуристів М.Кошуби, було організовано капелу 

бандуристів, в якій брав участь відомий бандурист-віртуоз Харківщини 

І.Кучугура-Кучеренко [148; 167, с. 25]. 

В 20-ті роки ХХ століття діяльність ансамблів та капел бандуристів 

самодіяльного та професійного рівнів разом з іншими самодіяльними 

ансамблями (сопілкарів та ін.), троїсті музики сприяла організації як 

самодіяльних (на прикладі діяльності оркестру українських народних 

інструментів клубу «Металіст» м. Харків та ін.), так і професійних оркестрів 

українських народних інструментів, які набувають більш інтенсивного 

розвитку в повоєнні роки у складі державних народних хорів та ансамблів 

пісні і танцю [54, с. 56]. Таким чином, діяльність бандуристів стає 

поштовхом до створення більш великих форм інструментальних груп, а 

бандурна група стає невід‘ємною складовою оркестрів українських народних 

інструментів. 

В зазначений період завдяки творчій діяльності Г.Хоткевича в Україні, 

зокрема на Слобідській Україні, було створено чимало різноманітних 

ансамблів народних інструментів однорідного складу (суто бандурний) та 

мішаного (бандуристів та лірників та ін.), також перший етнографічний 

оркестр з бандуристів, лірників та троїсті музики (участь в проведенні 

ХII Археологічного з‘їзду в м. Харкові). Поява новостворених виконавських 

форм засвідчила якісні зміни в народно-інструментальному виконавстві 

довоєнного періоду. 
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За визначенням П. Г. Іванова, Гнат Хоткевич перший заклав основи для 

організації сучасного оркестру українських народних інструментів, 

компоненти якого сформувалися у складі етнографічних оркестрів, 

організованих у Харкові та Полтаві. Незважаючи на те, що провідною 

групою в цих оркестрах були смичкові інструменти троїстих музик, бандурна 

група, завдяки своєрідному неповторному тембру, надавала звучанню 

глибоко національного колориту [54, с.20]. 

Становленню ансамблевого, капельного та оркестрового виконавства в 

20–30-ті роки ХХ столітті не тільки в Харкові, а й загалом в Україні сприяла 

творча діяльність Л. Гайдамаки. Так, в 1922 р. відомий бандурист створив 

ансамбль бандуристів (при клубі «Металіст»), до складу якого входило 

10 виконавців. На думку В. Ю. Мішалова, цей колектив можна вважати 

першою капелою бандуристів, сформованою за часів радянської влади, 

оскільки Київська капела бандуристів відновила свою діяльність лише в 

1923 р. (після її ліквідації в 1919 р.) [99, с. 107]. 

Завдяки творчим пошукам харківських майстрів-бандуристів                   

Л. Г. Гайдамаки та С. П. Снігірьова в удосконаленні українського музичного 

інструментарію, протягом 1922–1925 років було розроблено конструкцію 

оркестрових бандур (пікколо, пріму і бас), які в 1927 р. в Харкові знайшли 

практичне застосування в ансамблі бандуристів клубу «Металіст». В 1928 р. 

на базі цього ансамблю під керівництвом Л.Г.Гайдамаки був створений 

вперше в історії народно-інструментального мистецтва самодіяльний оркестр 

українських народних інструментів, в якому бандурна група посідала 

провідне місце. Розробкою конструювання оркестрових бандур займався 

також Г.Хоткевич [54, с. 23]. 

Слід зауважити, що в наприкінці 20-х років ХХ століття оркестр 

українських народних інструментів клубу «Металіст» займався активною 

концертною діяльністю. 

Підвищенню виконавської майстерності музикантів наприкінці 20-х 

років ХХ століття, залученню до творчої діяльності, зростанню естетичних 
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смаків широких мас та пожвавленню музичного життя сприяло проведення з 

1930-х років в Україні республіканських олімпіад художньої самодіяльності. 

Передумовою проведення олімпіад сприяла діяльність чималих ансамблів та 

оркестрів народних інструментів самодіяльного та професійного рівнів. 

Перша Республіканська олімпіада художньої самодіяльності була проведена 

1931 р. в Харкові, переможцем якої стала полтавська капела бандуристів, яка 

належала до Української філармонії м. Харкова, в 1932 р. капела здобула 

премію на Всесоюзній музичній олімпіаді в Москві [167, с. 24]. 

У Харкові мистецьку діяльність представляли такі колективи, як 

харківська кобзарська капела та оркестр українських народних інструментів 

(Харківського клубу «Металіст» та ін.). 

На межі 30-х – 40-х років ХХ століття бандурне виконавство набуває 

масової популярності серед різних верств населення, свідченням чого було  

існування в 1940 році на Україні близько 300-х ансамблів бандуристів, в яких 

брало участь до п‘яти тисяч осіб. На думку П. Г. Іванова, про масове 

залучення до виконавства на бандурі на Україні свідчить той факт, що під час 

оголошення конкурсу Київською зразковою капелою бандуристів було 

подано 1110 заявок від самодіяльних бандуристів-виконавців [54, с. 24]. 

Провідними представниками народно-інструментального мистецтва 

Слобідської України 50-х – 80-х років ХХ століття були педагоги 

Є. О .Бортник, Л. М. Горенко, В. О. Гризодуб, К. Л. Дорошенко, 

Д. Т. Журавльов, В. А. Комаренко, В. Г. Коровай, М. Т. Лисенко, 

В. І. Міхеліс, В. Я. Подгорний, В. Ф. Савіних, М. М. Ткачов та інші.  

Важливу роль в популяризації ансамблевого та оркестрового 

виконавства в 50-ті – середині 80-х років ХХ століття відіграла творча 

діяльність бандуристів П. Іванова та В. Лобаса. Під керівництвом П. Іванова 

було організовано оркестр українських народних інструментів, до складу 

якого входили струнні інструменти (скрипки, сопілки, цимбали та ін.), 

баянна група, ударні й бандурна група). Діяльність В. Лобаса сприяла 
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поширенню ансамблевих колективів (Харківський інститут мистецтв, 

Харківська інститут культури та ін.). 

 Зазначений період в оркестровому виконавстві Слобідської України 

представляє український оркестр народних інструментів, який було створено 

в 1955 р. (с. Наталине Красноградського району Харківської області) на базі 

ансамблю бандуристів на чолі з засновником харківської школи на народних 

інструментах В. Комаренком. Наслідуючи досвід українського народного 

оркестру клубу «Металіст», В. Комаренко укомплектував колектив за таким 

принципом: духові (дві сопілки, два кларнети, два баяни), струнні (дві ліри – 

сопрано і баритон, скрипка, басоля, дев'ять бандур, двоє цимбалів – прима й 

альт, домра-контрабас) та ударні (бубон, трикутник, великий барабан). 

Особливістю діяльності цього колективу було використання групи 

співаків-бандуристів із дев‘яти виконавців (тенорів перших – два, тенорів 

других – два, басів перших – два, басів других – три). До репертуару 

оркестру входили не лише інструментальні твори, а й народні пісні в обробці 

для хору та хорові твори українських і російських композиторів.  

У 1956 р. український оркестр народних інструментів с. Наталине став 

переможцем Республіканського огляду сільської художньої самодіяльності в 

м. Києві. У 1959 р. за творчі успіхи та широку концертно-виконавську 

діяльність оркестру с. Наталине було присвоєно почесне звання – 

«Народний».  

Слід відзначити, що створення українського народного оркестру с. 

Наталине сприяло розвитку колективів подібного типу. Тут В. Комаренко 

здійснив спроби вирішити проблеми інструментального складу українського 

народного оркестру. Провідною групою українського оркестру народних 

інструментів с. Наталине була група бандур, разом із цим до складу 

колективу входили сім'ї цимбалів, лір і сопілок, кларнети, баяни, епізодичні 

інструменти (волинка, брьолка, цівниця). Отже, цей колектив, на відміну від 

оркестру клубу «Металіст», уже мав більш досконалу групу духових 

(сопілки, кларнети), київські бандури-прими з хроматичним звукорядом. Це 
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сприяло розширенню оркестрового діапазону, урівноваженню регістрів і 

створенню певного динамічного балансу. Натомість слід відзначити, що 

оркестр, основою якого є група бандур, має обмежені технічні і музично-

виражальні можливості. Саме тому, очевидно, із середини 1960-х років 

український народний оркестр с. Наталине перетворився у своєрідну капелу 

бандуристів, яка мала розширену оркестрову групу (до її складу входили, 

крім бандур, інші українські народні інструменти). 

Справжнього розквіту ансамблеве виконавство отримало тільки в 90-ті 

роки ХХ століття, коли до класів бандури в музичне училище і інститут 

мистецтв на постійну роботу прийшли кваліфіковані фахівці-бандуристи 

Л. Панова і Л. Мандзюк. Завдяки їх педагогічній діяльності ансамблеве 

виконавство набуло широкого розповсюдження. У музичних школах, 

училищі культури, академії культури класи бандури очолили фахівці-

бандуристи. 

На сучасному етапі ансамблеве бандурне виконавство Слобідської 

України  функціонує в різних формах (великі, малі та змішані). До великої 

форми ансамблевого виконавства належить Красноградська чоловіча капела 

бандуристів, капела бандуристів Харківського національного університету 

мистецтв ім. І. П. Котляревського тощо.  

Синтез традиційних виконавських форм з сучасними елементами 

музикування знайшли своє втілення у творчості капели бандуристів ХНУМ 

ім. І. П. Котляревського під керівництвом талановитого викладача, яка 

представляє середню генерацію бандуристів сучасності, Н. Мельник. У 1997 

р. з метою підготовки кваліфікованих бандуристів-диригентів за ініціативою 

В. І. Ніколаєва, Л. С. Мандзюк та за підтримкою професора Б. Міхєєва була і 

створена капела. 

З початку 2000-х років студентська капела бандуристів активно 

займається концертною діяльністю, презентуючи ансамблеве бандурне 

виконавство Слобідської України як на місцевому рівні, регіональному 

(Дніпро, Київ, Сєвєродонецьк та ін.), так і на міжнародному (Польща, Росія, 
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Чехія). Важливим кроком в популяризації бандурного виконавства серед 

молоді було створення вперше в бандурній практиці Слобідської України на 

базі капели бандуристів ХДУМ збірної капели бандуристів, в якій взяли 

участь студенти-бандуристи ХДАК, ХПУ, ХМУ та ін. У такому складі капела 

вперше представляла ансамблеве бандурне виконавство Слобідської України 

великих форм в 2001 р. на звіті Харківської області в Києві. 

Капела бандуристів бере активну участь у фестивалях та конкурсних 

змаганнях. Лауреатське звання капели свідчить про високий професійний 

(виконавський) рівень колективу – I місце на всеукраїнському конкурсі 

«Дзвени, бандуро» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.) та здобуття Гран-Прі на 

Міжнародному конкурсі-фестивалі виконавців на народних інструментах 

«Самородки» (м. Севастополь, 2009 р.). 

Одним із провідних ансамблів бандуристів Слобідської України є тріо 

бандуристок «Купава» у складі народних артисток України: Ю. Меліхової 

(Курочки), Т. Слюсаренко та О. Гізімчук (Слюсаренко). Колектив був 

створений в 1996 р. у складі Ю. Курочки, Т. Таран (яка працювала в 

колективі до 2000 р.), Т. та О. Слюсаренко – студенток Харківського 

інституту мистецтв імені І.П.Котляревського (клас бандури Мандзюк Л.С.). 

З 1998 р. своєю мистецькою діяльністю ансамбль «Купава» представляє 

Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в області 

та на державному рівні.  

За час свого існування тріо «Купава» неодноразово було переможцем та 

учасником престижних конкурсів, фестивалів, святкових програм та 

урочистих подій в багатьох містах та регіонах України, Росії та дальнього 

зарубіжжя. Так, «Купава» стала лауреатом Всеукраїнського огляду-конкурсу 

«Нові імена України» (м. Київ, 1997 р.). Як почесний гість ансамбль брав 

участь у фестивалі «Перлини сезону» (м. Дніпропетровськ, 1997 р.), на святі 

слов‘янської писемності (м. Бєлгород, 1998 р.), у відкритті фестивалю 

«Зимові фантазії» та в святкуванні 1100 років м. Полтави (1999 р.). У 1999 р. 

ансамбль був учасником у проведенні акцій «Дні Харкова у Нюрнберзі» 
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(Німеччина) та «Тиждень Харкова в Ліллі» (Франція). У 2000 р. як гість 

колектив брав участь у фестивалі «Полтавська весна – 2000», в 2001 р. у святі 

слов‘янської писемності та культури (Астрахань, Росія, 2001 р.). Колектив 

неодноразово виступав на провідних сценах країни – у Національній 

філармонії (участь у заключному концерті лауреатів огляду-конкурсу «Нові 

імена України», 1997 р.), кіноконцертному залі «Україна» в програмі 

«Слобожанські передзвони» (у рамках Всеукраїнського огляду художніх 

колективів області, 1999 р.), також брали участь в гала-концерті художніх 

колективів України (м. Київ, 1999 р.). У 2001 р. «Купава» була учасником 

акцій «Дні України в Литві», в 2003 р. «Дні Харкова в Цинцинатті» (США). З 

сольною програмою колектив виступав у Харкові, в різних регіонах України, 

Москві (Росія), Вірменії та інших країнах. В 2007 р. тріо бандуристок брало 

участь у проведенні «Харківських зустрічей в Санкт-Петербурзі», в 2009 р. 

«Дні Харкова в Порто» (Португалія). 

З 2003 р. тріо є артистками-вокалістками професійного театру-студії 

Палацу студентів Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого.  

У палітрі ансамблевого бандурного виконавства Слобідської України 

тріо «Купава» має своє неповторне багатогранне «творче обличчя». Творча 

діяльність вирізняється оригінальним та нетрадиційним підходом до підбору 

репертуару, засобів виконавської виразності, постановки концертних програм 

та окремих номерів, костюмів, назви колективу. 

По-перше, елементом нетрадиційності було виконання маловідомих 

творів, особливо наприкінці 90-х років ХХ століття, період, коли в репертуарі 

багатьох ансамблів бандуристів переважали відомі українські народні пісні. 

До маловідомих творів тріо належать такі: український романс «Очі синії, 

сині», «Хор русалок» з опери «На русалчин Великдень» В. Леонтовича, 

«Рожеві маки» і «Зимонька-зима» М. Стецюна, «Мама» В. Гавриліна та ін. 

По-друге, нетрадиційним було виконання творів самодіяльних композиторів: 

«Харківський вальс» А. Чілутьяна, «Ти – половець» і «Ой, Васильку» 
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О. Богомолець., один з яких став «візитною карткою» колективу («Потаємне» 

муз. А. Чілутьяна, сл. Н. Матюх). Однак, до репертуару ансамблю входять як 

твори класичних і сучасних відомих українських композиторів, російських 

композиторів, переважно ліричного характеру, так і твори самодіяльних 

українських композиторів сучасності, а також народні пісні (як у супроводі 

бандур, так і в а-капельному виконанні). Є у доробку колективу і вокальні 

твори іноземною мовою. До концертних програм тріо «Купава» входять і 

твори сучасних харківських митців: «Зажурилась при долині» М. Стецюна, 

«Я повертаюсь до міста», «Тримаю обличчя» В. Шаровської, «Хлібне поле» 

В. Водолажського.  

Ще однією творчою ознакою репертуару тріо було виконання творів 

ритуально-обрядового характеру (без супроводу) – театралізоване дійство 

«Коляда», пісні увійшли до презентації сольної програми ансамблю 

(м. Харків, 1998 р.), а також до телевізійної програми, присвяченої 

новорічним святам. Важливим є і той факт, що серед колективів бандуристів 

Слобідської України, ансамбль «Купава» уперше виконав твори новорічного 

циклу у своїх концертних виступах. 

Репертуар ансамблю жанрово різноманітний, до нього входять: 

історичні, патріотичні пісні, вальси та ліричні пісні, які складають основу 

репертуару тріо. 

Однією з особливостей виконавського стилю ансамблю є різнобарвна 

вокальна палітра. Якщо для більшості тріо бандуристів властива наявність у 

складі високого сопрано, середнього й альта або меццо-сопрано, то для  

«Купави» є характерним гармонійне поєднання в трьох тембрально схожих 

голосів – лірико-драматичного сопрано (Ю. Меліхова), ліричного й лірико-

колоратурного (Т. Слюсаренко) та меццо-сопрано (О. Гізімчук). Завдяки 

однорідності тембральної палітри голосів утворюється яскрава плотність й 

насиченість акордового звучання. Також оригінальним у виконавському 

стилі учасниць є поєднання сольного та ансамблевого співу. 
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Слід зауважити, що на межі 90-х – початку 2000-х років, пов‘язаних з 

активним розвитком естрадного жанру в музичному просторі України, тріо 

«Купава» одним із перших поєднало бандурну гру з сучасним естрадним 

аранжуванням, демонструючи гармонійне співзвуччя бандурного супроводу з 

електронними інструментами. Цей синтез знайшов відображення в таких 

творах як: «А я тебе люблю» О. Богомолець на слова Л. Костенко, «Твоє 

ім‘я» А. Чілутьяна на слова Н. Матюх, «Ходить ніч» О. Богомолець на слова 

М. Вінграновського, «Не питай чому» І. Поклада на слова О. Ткача. 

Бандурний супровід ансамблю також має свої характерні риси: 

використання як прозорості бандурної фактури, так і насиченості 

інструментальних партій залежно від характеру та індивідуального бачення 

художнього образу учасниць тріо. Колектив також тяжіє до створення 

власних обробок, аранжувань та перекладень творів, які складають більшість 

в репертуарі. 

Нетиповим та нетрадиційним для малих форм ансамблів є створення 

своєрідної «драматургії» виступів. Для більш глибокого розкриття 

художнього образу твору бандуристки звертаються до віршів сучасних 

українських поетів (Н. Супруненко, Н. Матюх та інші), які або передують 

музичному твору, або звучать в його середині речитативом. Ще однією з 

особливостей виконавського стилю тріо є створення під час концертного 

виступу елементів театралізації: використання виразних засобів виконавства 

– рухів, рецитації тощо. 

Однією з особливостей «творчого обличчя» тріо є сценічне вбрання. 

Самобутність, стилізація і неповторність притаманна концертним костюмам 

ансамблю: від українських національних костюмів та їх стилізації до 

сучасних модних й актуальних в наш час вечірніх суконь й концертних 

костюмів. Більшість костюмів в колективі є ексклюзивними, завдяки 

активній співпраці з талановитим, провідним дизайнером-модельєром 

України, заслуженим художником України Н. Швець. 
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Ще однією із характерних особливостей тріо «Купава» є нетрадиційний 

підхід до способу виконання, а саме використання підставок для бандур. Таке 

використання інструменту учасницями колективу здійснено в історії 

ансамблевого виконавства уперше (історично склалася традиція бандурної 

гри у положенні сидячи) й надає чимало позитивних рис: вільність рухів й 

тіла, легкість в керуванні диханням. На сьогодні такий спосіб виконання 

використовують й інші колективи бандуристок. 

У 2003 р. вийшов компакт-диск «Потаємне», до якого увійшли найкращі 

твори колективу.  

Тріо «Купава» постійно знаходиться в творчому пошуку. Активно 

співпрацює з різними творчими колективами: духовим оркестром Палацу 

студентів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 

під керівництвом заслуженого артиста України В. Скрипчука, заслуженими 

артистами України О. Подус та Г. Сєтьяном, з відомими українськими 

виконавцями. У концертних номерах ансамблю беруть участь хореографічні 

колективи, нерідко бандуристки співають у супроводі народних 

інструментів, роялю, роялю і саксофону. 

Ансамбль бандуристок вирізняє активна мистецька діяльність. Колектив 

бере участь в багатьох урочистих заходах місцевого, обласного, а також 

державного рівнів, їх виступи транслюються по телебаченню, у відомих 

місцевих телевізійних програмах («Акцент», «Vivat lex», та інші). 

Тріо «Купава» постійно працює над оновленням репертуару, 

знаходиться в творчому пошуку розкриття та удосконалення вокально-

інструментальної майстерності, свого багатогранного «творчого обличчя». За 

роки існування ансамбль продемонстрував високу виконавську майстерність, 

презентуючи своє мистецтво як на державному, так і на світовому рівнях, 

утверджуючи престиж бандури як національного українського інструменту. 

Творча діяльність колективу пропагує не тільки ансамблеве виконавство 

Слобожанщини, але й сприяє подальшій популяризації бандурного мистецтва 

в цілому як в Україні, так і за її межами. 
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Також ансамблеве бандурне виконавство Слобідської України 

представляють різноманітні за формою колективи. Серед них: капела 

бандуристів «Сонце», ансамбль «Квітка-душа», квартет бандуристок 

«Добрый ангел», дует «Вайда», квартет бандуристок «Ладо» (Харківський 

університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, керівник – Н. Мельник), 

ансамбль бандуристок «Лілея», квартет бандуристок «Полум‘я», тріо 

бандуристок «Чудасія», змішані ансамблі «ЦимБанДо» і «Посіпаки»  

(Харківська державна академіяКкультури, керівник – Н. Мельник), лауреати 

міжнародного конкурсу-фестивалю дует бандуристок «СтоДвадцятьЧотири» 

(м. Харків), лауреат конкурсу-фестивалю «Самородки – 2010», ансамбль 

бандуристів (12 человек) ДМШ (спеціальна гімназія-інтернат для сліпих 

дітей В. Г. Короленка) та інші. 

Сучасну ансамблеву бандурну палітру Слобідської України складають й 

самодіяльні колективи бандуристів, які беруть активну участь в урочистих 

заходах місцевого та всеукраїнського значення. Серед них аматорський 

ансамбль бандуристів Красноградського РБК (керівник – заслуженний 

працівник культури Украини В. М. Волощук), ансамбль бандуристів 

«Весняночка» (с. Комсомольське Харківської області) тощо. 

На сучасному етапі в культурному житті Харкова бандура активно 

використовується в різноманітних за формою (малих та великих) народно-

інструментальних коллективах.  

Так, протягом 90-х років ХХ століття – 2000-х років бандура 

використовується в ансамблі народної музики «Надія» (Харківський палац 

культури дитячої та юнацької творчості). З 2000-х років бандура 

застосовується в Театрі ансамблю народної музики «Обереги». Також 

бандура входить до складу колективів з однорідними інструментами (на 

прикладі інструментального ансамблю «ЦимБанДо» Харківської державної 

академії культури (керівник О. Савицька).  

Підсумовуючи аналіз особливостей розвитку слобідського ансамблевого 

бандурного виконавства кінця 90-х років ХХ – початку XXI століття (на 
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прикладі творчої діяльності тріо бандуристок «Купава»), можна засвідчити 

певні новаційні тенденції в розвитку сучасного бандурного мистецтва 

Слобожанщини: 1) новаторським серед колективів бандуристів в мистецькій 

діяльності «Купави» є побудова композиційних номерів: поєднання 

музичного твору з віршованим текстом, а також театралізація концертних 

виступів; 2) поєднання бандурної гри з сучасним естрадним аранжуванням; 

3) виконання творів ритуально-обрядового характеру, які є нетрадиційними 

для виконання бандуристів Слобожанщини й України в цілому; 4) активна 

співпраця з харківськими митцями щодо популяризації їх творчості як в 

регіоні, так і в Україні; 5) використання підставок для бандури, що надає 

особливої виконавської свободи. 

 

3.5. Конкурсний рух як засіб популяризації академічного  

бандурного виконавства Слобідської України 

 

 Інтенсивний розвиток мистецтва бандуристів на Слобожанщині 

засвідчує традиційне проведення конкурсних змагань професійних 

виконавців на українських народних інструментах. Започаткування та 

проведення конкурсних змагань серед виконавців-бандуристів середньої та 

вищої ланки музичної освіти припадає на кінець 90-х років ХХ століття. 

Важливою віхою в розвитку вітчизняного професійного бандурного 

мистецтва стало започаткування в 1998 р. і проведення раз на три роки в м. 

Харкові Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних 

інструментах імені Гната Хоткевича, в якому центральне місце посідає 

мистецтво бандуристів. 

Як акцентує П. Черемський, вивчаючи бандурне мистецтво, Гнат 

Хоткевич приділяв увагу й активно пропагував всі поширені в Україні 

народні інструменти [92]. «Засновники конкурсу мали на меті сприяння 

розвитку і заохочення виконавства на різних українських народних 

інструментах, відкриття нових імен майстрів і підтримку здібних молодих 
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виконавців, виховання естетичних смаків, активізацію культурного життя в 

Україні, насамперед на Слобожанщині» [92, с. 3]. 

До складу журі конкурсу входили видатні музиканти України: 

заслужений діяч мистецтв України Б. О. Міхєєв; заслужений артист України 

В. М. Івко; народний артист Україні Г. І. Агратіна; народний артист України 

С. В. Баштан; заслужений діяч мистецтв України В. Я. Герасименко та інші. 

За умовами конкурсу змагання проводяться зі спеціальностей: бандура 

(вокально-інструментальне та інструментальне виконавство); цимбали, 

сопілка, домра 4-х струнна; ансамблі бандуристів (склад учасників – не 

більше 6 виконавців). Складаються конкурсні змагання з трьох турів, для 

ансамблів бандуристів – з двох турів. 

Конкурсні вимоги передбачали виконання обов‘язкової програми: для 

бандуристів-співаків (перший тур) – інструментальний твір великої форми 

композиторів XVIII–XIX століть, український класичний романс, вокальний 

твір великої форми, народні пісні різного характеру; другий тур – твір Гната 

Хоткевича, арія композитора XVI–XVIII століть, романс сучасного 

композитора, оригінальний інструментальний твір великої форми, 2 – 3 

різнохарактерні вокальні твори; третій тур – вокальний твір великої форми 

сучасного українського автора, інструментальний твір, 2 – 3 різнохарактерні 

твори. 

Для бандуристів-інструменталістів програма складалась з виконання: 

перший тур – прелюдія та фуга (на 3–4 голоси), віртуозний твір, 

оригінальний твір великої форми, обов‘язковий твір – «Концертний триптих» 

В. Зубицького; другий тур – циклічний твір композитора XVIII–XIX століть, 

твір кантиленного характеру, твір на народні теми, 2 – 3 різнохарактерних 

твори, один з яких – на основі народних мелодій; третій тур – «Концертіно 

№ 2 (d-moll)» К.М‘яскова для бандури з оркестром (обов‘язковий твір).  

Ансамблі бандуристів виконували на першому турі: інструментальний 

твір, обробку української народної пісні (без супроводу), твір Гната 

Хоткевича, вокальний ансамбль композитора-класика, 2 – 3 пісні різного 
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характеру; на другому турі – інструментальний твір, обробку української 

народної пісні (без супроводу), український романс, твір композитора 

регіону, який представляє учасник, 2 – 3 пісні різного характеру. 

Складність програми для виконавців в усіх номінаціях, на думку 

автора, свідчить про високі вимоги до конкурсантів щодо рівня майстерності 

гри, засвоєння масштабних і складних музичних форм, різноманітних за 

жанрами і стилістикою. 

На перший конкурс, за матеріалами змагання, було подано 35 заявок 

(серед них – 6 ансамблів бандуристів) з різних регіонів України. Більшість 

бандуристів-інструменталістів і бандуристів-співаків представляли київський 

регіон. Харківська бандурна школа також гідно була представлена в усіх 

конкурсних номінаціях, особливо в номінації «ансамблі бандуристів», в якій 

з 6 колективів 3 представляли м. Харків, 2 з яких отримали звання лауреатів. 

Менш численною була участь у змаганні конкурсантів з Одеси, Львова, 

Донецька, Рівне. Незначна кількість виконавців представляла Луганськ і 

Запоріжжя. 

Перший Міжнародний конкурс виявив  високий виконавський рівень 

Харківської бандурної школи, про що свідчить успіх харківських виконавців 

в 2-х номінаціях: бандурист-інструменталіст і ансамблі бандуристів [92]. 

Репертуар конкурсантів складався переважно з творів композиторів-

класиків і сучасних українських композиторів й засвідчив тяжіння 

виконавців до творів вітчизняних композиторів. 

 Засобом популяризації української музики на першому конкурсі стало 

виконання бандуристами-інструменталістами на другому турі обов‘язкового 

твору київського композитора В. Зубицького «Концертний триптих» і на 

третьому турі – «Концертіно № 1» К. М‘яскова (для бандури з оркестром). 

Лауреатами конкурсу в номінації «бандурист-інструменталіст» стали: 

Т. Столяр (I премія, м. Київ), Л. Головня (II премія, м. Донецьк), 

О. Слюсаренко (м. Харків) і І. Панасюк (м. Київ) одержали III премію. В 

номінації «бандурист-співак» I премію одержали Н.Ковальова (м. Львів) і 
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О. Степанюк (м. Київ), II премію – В. Придаток (м. Київ), III премію – 

О. Хирхиль (м. Київ). II премію одержав квартет бандуристок «Купава»  

(м. Харків), перша премія ансамблям бандуристів не присуджувалась, III 

премію присудили тріо бандуристок (м. Харків), диплом отримали тріо 

Сокальських (м. Івано-Франківськ). На конкурсі була призначена премія за 

краще виконання творів Гната Хоткевича, яку одержало тріо бандуристок 

Харківського інституту мистецтв у складі: Л. Мандзюк, Н. Мельник і 

М. Заїченко [92]. 

У творчому змаганні брали участь майже 100 конкурсантів, було 

представлено 14 областей України (Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк, 

Луганськ, Рівне, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Тернопільська обл., Вінниця 

та ін.) та республіку Бєларусь [55]. Учасниками конкурсу були переважно 

студенти вищих навчальних музичних закладів. 

«Головна тенденція в доборі репертуару, – підкреслює дослідник, –  

виявилася в перевазі спеціально написаних творів для бандури чи ансамблю, 

з використанням специфічних засобів та прийомів для кожного інструмента» 

[64, с. 5]. За твердженням фахівців, «рівень майстерності конкурсантів 

виявився надзвичайно високим та продемонстрував великі, але далеко не всі 

можливості національного інструментарію» [56, с. 6]. 

На жаль, Перший міжнародний конкурс виконавців на українських 

народних інструментах імені Гната Хоткевича в м. Харкові не знайшов 

належного висвітлення та аналізу у відповідних виданнях.  

Проведення Другого міжнародного конкурсу виконавців (м. Харків, 

2001 р.) продемонструвало і засвідчило «суспільну потребу в подібних 

заходах. Незважаючи на складний соціально-економічний стан у державі, це 

було наслідком природного потягу до непідробних цінностей музичної 

культури і подає надію на позитивні перспективи» [93, с. 3].  

Інформація про проведення Другого конкурсу і загальні положення 

(умови конкурсу, конкурсні вимоги тощо) були подані в музично-
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літературному журналі «Бандура» (№ 73/74, 2000 р.), що свідчить про 

широкий суспільний резонанс даної культурної події. 

Величезну роль у започаткуванні та проведенні Міжнародного 

конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната 

Хоткевича, зазначає С. Бушак, відіграла діяльність доньки Г. Хоткевича – 

Галини Гнатівни (Франція) – ініціатора цього творчого змагання [13, c. 112]. 

Істотне збільшення кількості учасників, серед яких – молоді 

музиканти-виконавці, студенти, випускники та аспіранти переважно вищих і 

середніх навчальних музичних закладів Києва, Харкова, Львова, Донецька, 

Луцька, Одеси, Івано-Франківська, Запоріжжя, Тернополя, Житомира (128 

заявок), зафіксоване оргкомітетом конкурсу, виявилось у збільшенні 

кількості виконавців-бандуристів в усіх номінаціях. Всього було заявлено до 

участі 51 виконавець, серед яких за кількістю лідирували київський, 

львівський, донецький і харківський регіони. На участь у конкурсі 

переважали заявки ансамблів бандуристів із західних регіонів України (з 9 

колективів 5 представляють Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль і Львів) у 

порівнянні з попереднім, на якому більшість була представлена 

Слобожанщиною.  

У репертуарі бандуристів у всіх номінаціях домінували  твори 

українських композиторів (як класиків, так і сучасних). Обов‘язковими 

творами на конкурсі також стали твори І. Гайденка («Старий млин») і 

М. Дремлюги («Концерт для бандури з оркестром»). 

Переможцями даного конкурсу в номінації «бандуристи-співаки» 

стали: І. Притолюк (I премія, м. Львів), Л. Амбросова (II премія, м. Київ), 

М. Рибаковська (III премія, м. Київ). Диплом конкурсу отримали С. Благодир 

(м. Київ) і О. Кушнір (м. Львів). У номінації «бандурист-інструменталіст» I 

премію одержав І. Панасюк (м. Київ), II премію розділили Р. Ткач (м. Київ) і 

В. Войт (м. Київ), III премію отримала Б. Стандара (м. Харків). Дипломи 

конкурсу присудили Т. Марковській (м. Одеса) і Т. Яницькому (м. Київ). 

Серед ансамблей бандуристів I, II, III премії на творчому змаганні не 
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присуджувались. Диплом конкурсу одержав квартет бандуристок Львівської 

державної музичної академії ім. М. В. Лисенка у складі: Н. Ференц, 

Л. Нікітіної, І. Григорчук, О. Кушнір. 

У межах проведення Другого міжнародного конкурсу виконавців на 

українських народних інструментах було проведено Другий всеукраїнський 

огляд автентичного виконавства на традиційних кобзарських інструментах,  

який відбувся згідно з Положенням про конкурс. У ньому брали участь 

виконавці, які володіли прийомами гри на традиційних кобзарських 

діатонічних інструментах – старосвітській бандурі, пан-бандурі, кобзі, 

торбані, гуслях, колісній лірі та інші. С.Бушак подає детальну інформацію 

про учасників огляду, аналізує специфіку їх виконавства та особливості 

репертуару [13].  

Проведення Третього конкурсу (м. Харків, 2004 р.) на жаль, не 

знайшло висвітлення в публікаціях дослідників бандурного мистецтва. 

Сьогодні інформація про проведення цього конкурсу подається лише в 

буклетах конкурсу [94]. 

До участі в цьому творчому змаганні оргкомітет уперше запрошує 

виконавців на традиційних кобзарських інструментах (старосвітська бандура, 

вересаївська кобза, колісна ліра), виокремивши їх виступи під самостійною 

номінацією. Це відбиває наявність окремого самостійного виконавського 

спрямування у вітчизняному музичному мистецтві, «яке після тривалого 

небуття почало відроджуватися у різних проявах виключно завдяки 

ентузіастам» [94].  

До участі у творчому змаганні було подано 130 заявок (більше ніж на  

всі попередні змагання). Переважно на конкурсі були представлені Київ, 

Львів, Харків, Донецьк, Одеса, Рівне, Луцьк.  

Конкурс розпочався святковим концертом в залі обласної філармонії за 

участю лауреатів попередніх 2-х конкурсів і провідних колективів міста. У 

концерті брали участь О. Савицька (цимбали, Харківська академія культури), 

ансамбль бандуристок «Купава» (Національна юридична академія України 
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імені Ярослава Мудрого), оркестр народних інструментів Харківського 

державного інституту мистецтв ім. І. П. Котляревського (головний диригент  

– завідувач кафедри народних інструментів, професор, заслужений діяч 

мистецтв України Б. О. Міхєєв), капела бандуристів Харківського 

державного інституту мистецтв ім. І. П. Котляревського (диригент: 

Н. Мельник), ансамбль «3 плюс 2» обласної філармонії та ін.  

Звання лауреатів Третього міжнародного конкурсу виконавців на 

українських народних інструментах імені Гната Хоткевича в номінації 

«бандуристи-співаки» здобули: І. Клюба (I премія, м. Львів) і Д. Кулаш-

Черниш (I премія, м. Київ), М. Рибаковська (II премія, м. Київ) і Я. Яркіна     

(II премія, м. Донецьк), III премія – не присуджувалась, диплом конкурсу 

одержала Г. Гвоздікевич (м. Київ). У номінації «бандуристи-

інструменталісти» перемогу отримали: Р. Войт (I премія, м. Київ), 

Д. Голуб‘як (II премія, м. Львів) і І. Лісняк (II премія, м. Київ), К. Соболєва 

(III премія, м. Харків) і О.Розколотько (III премія, м. Київ). Дипломи 

одержали: Т. Яницький (м. Київ) і Т. Прокопенко (м. Харків). В номінації 

«ансамблі бандуристів» II премію присудили тріо бандуристок Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ), I премія не 

присуджувалась, III премію одержав квартет бандуристок «Львів‘янки» 

(м. Львів).  

Третій конкурс був відзначений увагою до творів харківських 

композиторів. Обов‘язковими творами були «Etude-impromtu» М.Стецюна і  

концерт для бандури з оркестром А. Гайденка «Перебендя». 

Четвертий міжнародний конкурс виконавців на українських народних 

інструментах імені Гната Хоткевича (квітень 2007 р.) розпочався урочистим 

відкриттям у великій залі Харківського державного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського. В урочистостях брали участь ректор державного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Т. Б. Вєркіна, начальник 

обласного управління культури – Н. А. Супруненко та інші представники 

влади, переможці попередніх конкурсів і творчі колективи міста. Серед них – 
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Н. Костенко (домра), оркестр народних інструментів Харківського 

державного університету мистецтв під керівництвом професора, заслуженого 

діяча мистецтв Б. О. Міхєєва, квартет «Цимбандо і компанія» Харківської 

академії культури, заслужений артист України В. Мішалов (бандура), капела 

бандуристів Харківського державного університету мистецтв під 

керівництвом Н. Мельник. У виконанні учасників концерту прозвучали твори 

зарубіжних, російських і українських композиторів, зокрема, харківських 

(М. Стецюна, Б. Міхєєва) [95]. 

У Четвертому міжнародному конкурсі брали участь виконавці Києва, 

Харкова, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська. Більшість учасників 

представляла київський регіон, на другому місці по кількості виконавців – 

Львів і Харків. 

У репертуарі конкурсантів переважали твори українських й зарубіжних 

композиторів. З метою ознайомлення й популяризації серед виконавців 

творчості сучасних українських композиторів різних регіонів України 

обов‘язковими на конкурсі були твори харківського композитора Ю. Грицун 

«Inspiracia» і  композитора І. Гайденка «Концерт для бандури з оркестром 

«Харківський» [95]. 

Переможцями цього конкурсу в номінації «бандурист-співак» стали: 

Н. Чечель (III премія, м. Одеса), I і II премії не присуджувались, дипломи 

отримали К. Соболєва (м. Харків), К. Коврик і Т. Чабан (м. Київ). Серед 

бандуристів-інструменталістів: II премію отримав Д. Губ‘як (м.Львів), 

I премія не присуджувалась, III премію – Л. Король (м. Київ), дипломи 

конкурсу одержали Н. Ведмедюк (м. Львів) і О. Хмирова (м. Харків). 

Т. Старенков (м. Київ) отримав диплом за краще виконання обов‘язкового 

твору. В номінації «ансамблі бандуристів» III премію отримав квартет 

бандуристок «Львів‘янки» (м. Львів), I і II премії не присуджувались, диплом 

і премію за краще виконання обов‘язкового твору одержав квартет 

бандуристок «Млада» (м. Одеса). «Регулярне проведення в Харкові 

Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах 
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ім. Гната Хоткевича, на думку Л. Мандзюк, свідчить про визнання у нашій 

країні та за її межами харківської виконавської школи взагалі й бандурної 

зокрема» [89, с. 225]. Проведення Четвертого конкурсу продемонструвало, на 

жаль, зменшення кількості учасників-бандуристів (у порівнянні з 

попередніми конкурсами) в усіх номінаціях.  

Проведення дитячих музичних конкурсів в Україні за останні роки 

набуває в мистецькому житті країни важливого значення у вихованні 

обдарованої молоді і залучення її до високих духовно-мистецьких цінностей. 

Уже стало традицією проведення дитячих конкурсів бандуристів в 

Миргороді, Волині, Охтирці та ін.  

З метою удосконалення виконавської майстерності юних музикантів-

бандуристів з 2003 р. в Харкові започатковано проведення Відкритого 

конкурсу юних бандуристів імені Гната Хоткевича, який проходить раз на 

2 роки. Ініціатором проведення конкурсу є відома бандуристка, лауреат 

Міжнародного конкурсу ім. Гната Хоткевича, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри народних інструментів Харківського державного 

університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Л. С. Мандзюк. До складу 

журі конкурсу, на чолі з Л. С. Мандзюк, входять провідні викладачі классу 

бандур из різних регіонів України (Дніпропетровськ, Донецьк, Суми, Волинь, 

Полтава, Харків). Автором проекту є заслужений діяч мистецтв України 

Р. І. Савіних. Організатор конкурсу – Харківський ліцей мистецтв при 

підтримці Управління культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації, Управління Департаменту з гуманітарних та соціальних питань 

Харківської міської ради, Обласного навчально-методичного центру 

підвищення кваліфікації працівників культосвітних закладів. 

Мета конкурсу полягає у створенні нового сучасного погляду на 

виконавські можливості бандурної гри, зосередженні уваги на рівні 

академічної майстерності юних виконавців, збагаченні концертного та 

педагогічного репертуару сучасними творами. Реалізацію цих завдань було 

покладено в основу конкурсних вимог. Самі вимоги сприяють поширенню 



 177  

класичного репертуару бандуристів, пошукам нових технічних і виразних 

засобів гри, що й обумовлює рівень академічної культури виконання 

[162, с. 10]. 

Також одним із завдань конкурсу є не тільки удосконалення 

академічного рівня виконавської майстерності юних музикантів, а 

впровадження головної ідеї змагання – «Ми діти України. Ми – діти XXI ст.» 

– продовжувачі традицій академічного бандурного виконавства, закладених 

Гнатом Хоткевичем. 

У конкурсі беруть участь бандуристи музичних шкіл та ліцеїв мистецтв 

різних регіонів України: Київ, Вінниця, Житомирщина, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, Луцьк, Одеса, Суми, Херсон, Черкаси, Чернівці, Полтавщина та 

ін. 

Змагання складаються з 2-х турів, на яких представлено дві номінації 

«бандурист-вокаліст» і «бандурист-інструменталіст». До вимог конкурсу 

входять виконання нового твору, написаного за останні 2 – 3 роки, що сприяє 

активізації діяльності як викладача в розширенні концертного бандурного 

репертуару, так і співпрацю з сучасними вітчизняними композиторами. 

Водночас, обов‘язкове виконання нового твору підкреслює особливість 

проведення даного конкурсу, яка полягає у виданні нотної збірки для 

бандури «Юний бандурист» з новими оригінальними творами сучасних 

композиторів, які прозвучали на конкурсі. 

Також особливістю конкурсу юних бандуристів є участь усіх учасників 

змагання в другому турі. На думку Л. Мандзюк, такий підхід до участі в 

конкурсі дає можливість більш повно розкрити потенціал та виконавські 

можливості учасників змагання. 

Основу конкурсних програм учасників складає традиційний репертуар 

юнака-бандуриста, до якого входять твори українських та зарубіжних 

композиторів (М. Дремлюга, К. Мясков, С. Баштан, О. Герасименко, 

О. Незовибатько, Г. Гендель, Л. Бетховен, Ф. Шуберт та інші), а також 

українські народні пісні. Переважна кількість музичних творів, виконуваних 
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на конкурсі – переклади, обробки народних пісень, переклади сучасної 

музики Р. Лісової (м. Охтирка), М. Стецюна (м. Харків), О. Діхтяр 

(м. Полтава), І. Гайденка (м. Київ) та інші. 

За визначенням Л. Мандзюк (голова журі), рівень учасників конкурсу 

засвідчує виконавське зростання бандуристів й спрямованість до 

професійного виконання творів (інтерв‘ю). Водночас, Л. Мандзюк відзначає, 

що проведення останнього конкурсу (2009 р.) продемонструвало тяжіння 

учасників змагання, при виконання конкурсної програми, до втілення 

технічних різноманітних засобів виразності, ніж на створення цілісного 

художньо-виражального образу творів. Тому на останньому змаганні 

перевага вокального жанру, як провідного і поширеного в бандурному 

мистецтві, була незначною (30 вокалістів і 24 інструменталіста), що було 

виявом інтересу та зростання популярності інструментальної музики серед 

юнацтва. 

Слід зазначити, що юні представники харківської бандурної школи з 

відкриття конкурсу (2003 р.) й до проведення останнього четвертого (2009 р.) 

ставали його переможцями. Серед них: О. Хмирова (Гран-прі, 2003 р., 

викладач І. О. Маєвська), Н. Хохлова (III місце, 2003 р., викладач 

І. О. Маєвська), М. Чабанова (III місце, 2005 р., викладач О. В. Кочедикова) 

та інші. Лауреатські звання харківських юних бандуристів засвідчують 

високий професійний рівень підготовки викладачів музичних шкіл, а також 

обдарованість та високий потенціал майбутніх бандуристів-фахівців [162]. 

Важливим мистецькими заходами в межах дитячого конкурсного 

змагання є проведення майстер-класів відомих бандуристів-солістів та 

викладачів класу бандури з України та зарубіжжя (Р. Гриньків, Л. Мандзюк,     

В. Мішалов). 

Також проведення зазначеного мистецького заходу сприяє підвищенню 

професійної майстерності та розширенню виконавського  надбання 

викладачів завдяки обміну досвідом та творчому спілкуванню педагогів. 
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Важливим кроком в популяризації бандурної вітчизняної літератури в 

проведенні змагання є традиційне отримання кожним учасником нотного 

збірника з оригінальними творами, які виконувались на конкурсі. 

Таким чином, проведення конкурсів серед виконавців на українських 

народних інструментах засвідчує позитивні досягнення, які характеризують 

бандурне мистецтво на сучасному етапі:  

1. Формування нового покоління здібних і талановитих виконавців. 

2. Зростання виконавської майстерності не тільки бандуристів-

студентів  вищих музичних навчальних закладів, які переважно беруть участь 

у конкурсах, але й підвищення рівня майстерності студентів середніх 

музичних навчальних закладів.  

3. Активна популяризація бандурного мистецтва в різних регіонах 

України.  

4. Широке розповсюдження мистецтва бандуристів в Києві, Харкові, 

Львові, Одесі і Донецьку, в регіонах, де є вищі музичні навчальні заклади і 

підготовка фахівців-бандуристів відбувається на всіх рівнях професійної 

освіти. 

5. Активізація роботи фахівців-бандуристів щодо пропагування й 

популяризації творів для бандури українських сучасних композиторів й 

ознайомлення бандуристів з творами композиторів з різних регіонів України. 

Завдяки цьому більш інтенсивною  стає співпраця вітчизняних композиторів 

з виконавцями.  

6. Розширення репертуару бандуристів творами зарубіжних й 

вітчизняних композиторів-класиків, обробками українських народних пісень 

українських сучасних композиторів. 

7. Зростання уваги сучасних вітчизняних митців до бандурного 

виконавства, що відбивається у створенні оригінальних творів для даного 

інструменту. 

8. Конкурсні змагання сьогодні є стимулюючим фактором у 

підвищенні виконавської майстерності бандуристів-фахівців. 
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9. Повноправне входження бандури до панорами сучасного музичного 

життя України як інструмента з надзвичайно унікальним неповторним 

звучанням, виконавсько-технічними можливостями та перспективністю в 

подальшому розвитку. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

        Бандурне мистецтво Слобідської України є невід‘ємною складовою 

народно-інструментального виконавства України і розвивається в 

нерозривній єдності з загальнокультурними мистецькими процесами в країні 

на всіх рівнях музичної освіти.  

Музично-освітній рух, який було розпочато в Україні в XVIII столітті з 

метою підвищення загального мистецько-культурного рівня різних верств 

населення продемонстрував зацікавленість професіоналів народною 

музикою, в тому числі, народним інструментальним виконавством, зокрема, 

бандурним, що суттєво вплинуло на становлення академічного виконавства 

Слобідської України (поява музичних предметів, музичних класів й згодом, 

класів бандури).  

Підсумовуючи розгляд особливостей становлення та розвитку 

харківської бандурної школи, можна виокремити основні  його періоди: 

        1) рубіж XIX – ХХ століть, пов'язаний зі створенням передумов 

виникнення академічно-сценічного напряму в мистецтві бандуристів завдяки 

діяльності Г. Хоткевича, який гастролював як соліст-бандурист з концертами 

по різних регіонах України; 2) з початку ХХ століття - до середини 20-х 

років ХХ століття: концертно-громадська діяльність Г.Хоткевича сприяла 

появі перших «сценічних» кобзарів, різних ансамблевих форм (дуети, тріо, 

квартети, капели та ін.), у цей час запроваджується серійне виробництво 

бандур і навчання грі на бандурі за спеціально створеними підручниками; 

коли в бандурному виконавстві сформувалася систематизована «зіньківська» 

школа гри (яка в цей час отримала назву «харківської») та удосконалювалася 
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конструкція інструменту; 3) від середини 20-х до середини 30-х років ХХ 

століття: під керівництвом Г. Хоткевича в Харківському музично-

драматичному інституті відкривається клас бандури, де виховуються 

майбутні послідовники видатного майстра (зокрема, Л. Гайдамака), 

організовується квартет бандуристів, республіканська капела кобзарів, 

створюється навчально-педагогічний та концертний репертуар для бандури, 

комплексна програма викладання, опановується гра на бандурах харківського 

типу вдосконаленої конструкції, що надавало нові можливості для створення 

певних художніх ефектів; 4) 30-ті роки ХХ століття: характеризуються з 

одного боку, зникненням традиційного кобзарства (репресивні заходи), з 

іншого – інтенсивною професіоналізацію та державним стимулюванням 

розвитку концертного бандурного виконавства і педагогіки, публікується 

фундаментальна органологічна праця Г. Хоткевича «Музичні інструменти 

українського народу»; 5) 50-ті роки ХХ століття: відбувається поновлення в 

Харківському інституті мистецтв роботи класу бандури, який очолює П. 

Іванов, за ініціативою якого у вечірній музичній школі Харкова було 

відкрито клас бандури, а наприкінці 50-х років організовано оркестр 

українських народних інструментів, до складу якого входила також бандурна 

група; 6) 50-ті роки -  70-ті роки ХХ століття позначені активізацією 

діяльності аматорів бандуристів, серед яких – слобожанський бандурист, 

соліст Харківської філармонії В. Лобас; 7) з початку 80-х років ХХ століття 

до 1989 року – клас бандури в Харківському інституті мистецтв поновлює 

свою роботу під керівництвом В. Лобаса та Н. Брояко; 8) з кінця 80-х років 

ХХ століття й до теперішнього часу відбувається: розквіт бандурного класу 

в Харківському університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського, пов'язаний з 

викладанням Л. Мандзюк, яка опікується підготовкою висококваліфікованих 

кадрів для подальшої виконавської та педагогічної роботи; проведення в 

Харкові Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних 

інструментах ім. Г. Хоткевича; участь й перемога харківських бандуристів на 

міжнародних змаганнях свідчить про визнання харківської виконавської 
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школи не тільки в нашій країні, а й за її межами. Ознаками новаторства 

характеризується специфіка бандурного виконавства Слобідської України 

останнього періоду (зокрема, у творчій діяльності «Купави»), що виявляється 

у нових принципах композиційної будови, театралізації концертних виступів, 

поєднанні бандурної гри із сучасним естрадним аранжуванням, виконанні 

творів ритуально-обрядового характеру, активізації співпраці з харківськими 

композиторами, використанні підставок для бандури, що створює нові 

виконавські можливості. 

Підсумовуючи аналіз особливостей розвитку слобідського ансамблевого 

бандурного виконавства кінця 90-х років ХХ – початку XXI століття (на 

прикладі творчої діяльності тріо бандуристок «Купава»), можна засвідчити 

певні новаційні тенденції й водночас специфіку розвитку сучасного 

бандурного мистецтва Слобідської України: 1) відбуваються зміни 

композиційної побудови номерів, музичний твір поєднується з віршованими 

текстами, а також театралізуються концертні виступи; 2) поєднується 

бандурна гра з сучасним естрадним аранжуванням; 3) виконуються твори 

ритуально-обрядового характеру, які є нетрадиційними для виконання 

бандуристами Слобідської України й України в цілому; 4) активізується 

співпраця з харківськими митцями щодо популяризації їх творчості як в 

регіоні, так і в Україні; 5) упроваджується використання підставок для 

бандури, що надає особливої виконавської свободи. 

Проведення конкурсів серед виконавців на українських народних 

інструментах засвідчує позитивні досягнення, які характеризують бандурне 

мистецтво на сучасному етапі: 1) формування нового покоління здібних і 

талановитих виконавців;2) зростання виконавської майстерності не тільки 

бандуристів-студентів  вищих музичних навчальних закладів, які переважно 

беруть участь у конкурсах, але й підвищення рівня майстерності студентів 

середніх та початкових музичних навчальних закладів; 3) активізація роботи 

фахівців-бандуристів щодо пропагування й популяризації творів для бандури 

українських сучасних композиторів й ознайомлення бандуристів з творами 
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композиторів з різних регіонів України. Завдяки цьому більш інтенсивною  

стає співпраця вітчизняних композиторів з виконавцями; 4) зростання уваги 

сучасних вітчизняних митців до бандурного виконавства, що відбивається у 

створенні оригінальних творів для даного інструменту; 5) повноправне 

входження бандури до панорами сучасного музичного життя України як 

інструмента з надзвичайно унікальним неповторним звучанням, виконавсько-

технічними можливостями та перспективністю в подальшому розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

 

Розвиток бандурного виконавства у двох вимірах – традиційному та 

академічному – віддзеркалює глибинні історико-культурні процеси, пов‘язані 

з національною самосвідомістю, з одного боку, та універсалізацією 

народного інструменту, входженням його в широкий простір 

інструментальної культури, з іншого. Еволюція бандури проявляється у 

змінах її конструкції, репертуару та стрижневих засадах виконавства. 

Бандурне виконавство не відсторонене від інших інструментальних стилів 

(наприклад, гітари, баяну), які також пройшли шлях від народного 

побутування до академізації.  

Діяльність сучасного концертного бандуриста, представляючи 

універсальний інструменталізм є частиною національної культури. Вона 

віддзеркалює українську «картину світу» і має глибинні історичні корені. 

Підтвердженням цього можна вважати зацікавленість бандурою відомих 

діячів української культури, серед яких П. Куліш, М. Лисенко, О. Кошиць, 

Г. Хоткевич та ін. Крім того, спостерігається єдність композиторської та 

етнографічної діяльності, що відбилося у фольклористичному стилі 

українських композиторів, які відтворювали у своїй творчості «звуковий 

образ» кобзи-бандури (М. Лисенко, Г. Хоткевич). 

В еволюції наукових досліджень бандурного мистецтва виділяється 

чотири періоди, що обумовлено розвитком музикознавчої думки у єдності зі 

становленням бандурного виконавства, поступовим переходом інструменту 

із фольклорної форми музикування в концертну. Відзначається поглиблення 

та розширення знань про бандуру, їх перехід з одної галузі науки в іншу. Так, 

можна відзначити переосмислення інформації, зібраної першими 

дослідниками-етнографами, у новій площині досліджень з історії української 

культури, історії української музики. Як наслідок, з‘являються великі 

монографії, присвячені українській інструментальній культурі, а також 



 185  

дисертаційні дослідження, де у фокусі уваги знаходяться окремі проблемні 

напрямки бандурознавства. 

Бандурне виконавство в українській культурі безперечно є історично-

культурним, мистецьким явищем, яке складає вітчизняну духовну спадщину 

в традиційному й академічному вимірах. Аналіз досліджень та публікацій, 

присвячених висвітленню аспектів буття бандурного виконавства в різні 

історичні періоди засвідчує активний науковий інтерес етнографів, 

фольклористів, культурологів, музикознавців, теоретиків та практиків 

бандурного мистецтва до вищезазначеного явища в українській культурі. 

 На основі комплексного музикознавчого аналізу бандурного 

виконавства умовно можна виділити основні етапи його розвитку: до XVI –

XIX століть можна віднести діяльність кобзарів та бандуристів, пов'язану з 

наслідуванням співочих традицій, які зародилися в козацькому середовищі. 

Представники зазначених традиційних виконавських форм розглядаються в 

наукових розвідках переважно як носії давнього епічного жанру думи. 

Мистецтво кобзарів-бандуристів розглядалося в науковій літературі у 

декількох аспектах: соціальному, виконавському та репертуарному. Перша 

половина ХХ століття засвідчує нову хвилю зацікавленості бандурною 

творчістю після виступу кобзарів на XII Археологічному з'їзді в Харкові 

(1902 р.) та появою в виконавській практиці нового типу кобзаря-бандуриста 

як концертного виконавця, що відбилося в науковій літературі цього часу. 50-

ті – 80-ті роки ХХ століття характеризуються посиленням ролі 

академічного спрямування в бандурному виконавстві (активізація київської 

та львівської бандурних шкіл, розробка навчально-методичної літератури, 

створення оригінальних творів для бандури, поява в бандурній практиці 

солістів-бандуристів, різних ансамблевих форм, проведення конкурсних 

змагань та фестивалів), водночас, розвитком традиційного кобзарського 

напряму та детальним вивченням життєвого й творчого шляху кобзарів-

бандуристів ХХ століття. Також цей час відзначається появою науково-

теоретичних засад в дослідженні кобзарського й бандурного мистецтва в 
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різні історичні епохи. 90-ті роки ХХ – перше десятиліття XXI століття в 

розвитку виконавської бандурної практики засвідчують упорядкування 

розгалуженої системи бандурної освіти, активізацію усіх бандурних шкіл в 

Україні (дніпропетровської, київської, львівської, одеської, харківської), 

урізноманітнення ансамблевих форм, розширення жанрового діапазону в 

репертуарі бандуристів (від релігійно-обрядового до естрадного), зростання 

уваги теоретиків та практиків бандурного мистецтва до широкого спектру 

функціонування бандурного мистецтва та його осмислення в ряді 

дисертаційних досліджень. 

Висвітлення шляхів розвитку ансамблевого бандурного виконавства 

України другої половини ХХ – початку XXI століть засвідчило певні 

позитивні досягнення в розвитку сучасного бандурного мистецтва: 

 інтенсивне розповсюдження вокально-інструментального різновиду в 

Україні (функціонування численних за формою і складом колективів) 

на професійному та самодіяльному рівнях в різних регіонах України; 

 презентація та визнання ансамблевого бандурного виконавства в 

світовому музичному просторі (участь та перемога провідних 

колективів України в престижних міжнародних конкурсах та 

фестивалях); 

 активна співпраця колективів бандуристів з вітчизняними сучасними 

композиторами з різних регіонів країни щодо пропагування їх 

творчості й української музичної спадщини в цілому; 

 відбуваються творчі пошуки та якісні зміни як у підході до репертуару 

(виконання в концертних програмах колективів українських та 

зарубіжних естрадних творів), так і у використанні в супроводі інших 

музичних інструментів (струнних та ін.) і сучасних електронних 

інструментів (електрогітара, електроклавіші та ін.); 

 новітнім в репертуарі ансамблів бандуристів є виконання вокальних 

творів з естрадним аранжуванням. 

 



 187  

 

Аналізуючи та порівнюючи стильові виконавські особливості трьох 

провідних колективів України («Вербена», «Купава» та «Чарівниці»), ми 

продемонстрували різні виконавські підходи для створення художнього 

образу твору: форма виконання, побудова драматургії, різне художнє бачення 

концепції твору, значення  інструментальної партії в вокально-

інструментальній композиції показали як  були використані художньо-

виражальні засоби для створення художнього образу. 

Проведення конкурсів серед виконавців на українських народних 

інструментах засвідчує позитивні досягнення, які характеризують бандурне 

мистецтво на сучасному етапі: 

 формування нового покоління здібних і талановитих виконавців; 

 зростання виконавської майстерності не тільки бандуристів - студентів 

вищих музичних навчальних закладів, які переважно беруть участь у 

конкурсах, але й підвищення рівня майстерності студентів середніх та 

початкових музичних навчальних закладів; 

 активна популяризація бандурного мистецтва в різних регіонах 

України; 

 широке розповсюдження мистецтва бандуристів в Києві, Харкові, 

Львові, Одесі і Донецьку, в регіонах, де є вищі музичні навчальні 

заклади і підготовка фахівців-бандуристів відбувається на всіх рівнях 

професійної освіти; 

 активізація діяльності фахівців-бандуристів щодо пропагування й 

популяризації творів для бандури українських сучасних композиторів й  

ознайомлення бандуристів з творами композиторів різних регіонів 

України. Завдяки цьому більш інтенсивною стає співпраця вітчизняних 

композиторів з виконавцями; 

 розширення репертуару бандуристів творами зарубіжних й  

вітчизняних композиторів-класиків, обробками українських народних 

пісень українських сучасних композиторів; 
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 збільшення уваги сучасних вітчизняних митців до бандурного 

виконавства, що відбивається у створенні оригінальних творів для 

даного інструменту; 

 конкурсні змагання сьогодні є стимулюючим фактором у підвищенні 

виконавської майстерності бандуристів-фахівців; 

 повноправне входження бандури до панорами сучасного музичного 

життя України як інструмента з надзвичайно унікальним неповторним 

звучанням, виконавсько-технічними можливостями та перспективністю 

в подальшому розвитку; 

 активне використання інтернет-технологій в популяризації бандурного 

виконавства. 

Бандурне мистецтво Слобідської України органічно увійшло до складу 

національних надбань і є однєю з найбільш цікавих в історичному і 

сучасному розрізі регіональних шкіл, котра має великі традиції у народно-

пісенному виконавстві, які були переосмислені в академічній сфері 

бандурного мистецтва. Це відбулося, насамперед, завдяки діяльності 

Г. Хоткевича, чиї органологічні розробки, виконавська та композиторська 

творчість і сьогодні є методологічною базою в науковій, педагогічній та 

концертній практиці. Композиторські твори цього видатного діяча мистецтва 

вже стали предметом уваги науковців і їх освоєння є найважливішим 

завданням для сучасних бандуристів. 

Отже, особливе значення мала харківська бандурна школа, яка 

сформувала один із перших осередків професійної бандурної освіти і 

послідовно розвиває свої традиції й сьогодні. 

Аналіз шляхів становлення та розвитку харківської бандурної школи 

дозволяє виокремити основні його періоди: 

1) рубіж XIX – ХХ століть, пов'язаний зі створенням передумов 

виникнення академічно-сценічного напряму в мистецтві бандуристів завдяки 

діяльності Г. Хоткевича, який гастролював як соліст-бандурист з концертами 

по різних регіонах України; 2) з початку ХХ століття - до середини 20-х 
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років ХХ століття: концертно-громадська діяльність Г.Хоткевича сприяла 

появі перших «сценічних» кобзарів, різних ансамблевих форм (дуети, тріо, 

квартети, капели та ін.), у цей час запроваджується серійне виробництво 

бандур і навчання грі на бандурі за спеціально створеними підручниками; 

коли в бандурному виконавстві сформувалася систематизована «зіньківська» 

школа гри (яка в цей час отримала назву «харківської») та удосконалювалася 

конструкція інструменту; 3) від середини 20-х до середини 30-х років ХХ 

століття: під керівництвом Г. Хоткевича в Харківському музично-

драматичному інституті відкривається клас бандури, де виховуються 

майбутні послідовники видатного майстра (зокрема, Л. Гайдамака), 

організовується квартет бандуристів, республіканська капела кобзарів, 

створюється навчально-педагогічний та концертний репертуар для бандури, 

комплексна програма викладання, опановується гра на бандурах харківського 

типу вдосконаленої конструкції, що надавало нові можливості для створення 

певних художніх ефектів; 4) 30-ті роки ХХ століття: характеризуються з 

одного боку, зникненням традиційного кобзарства (репресивні заходи), з 

іншого – інтенсивною професіоналізацію та державним стимулюванням 

розвитку концертного бандурного виконавства і педагогіки, публікується 

фундаментальна органологічна праця Г. Хоткевича «Музичні інструменти 

українського народу»; 5) 50-ті роки ХХ століття: відбувається поновлення в 

Харківському інституті мистецтв роботи класу бандури, який очолює П. 

Іванов, за ініціативою якого у вечірній музичній школі Харкова було 

відкрито клас бандури, а наприкінці 50-х років організовано оркестр 

українських народних інструментів, до складу якого входила також бандурна 

група; 6) 50-ті роки -  70-ті роки ХХ століття позначені активізацією 

діяльності аматорів бандуристів, серед яких – слобожанський бандурист, 

соліст Харківської філармонії В. Лобас; 7) з початку 80-х років ХХ століття 

до 1989 року – клас бандури в Харківському інституті мистецтв поновлює 

свою роботу під керівництвом В. Лобаса та Н. Брояко; 8) з кінця 80-х років 

ХХ століття й до теперішнього часу відбувається: розквіт бандурного класу 
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в Харківському університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського, пов'язаний з 

викладанням Л. Мандзюк, яка опікується підготовкою висококваліфікованих 

кадрів для подальшої виконавської та педагогічної роботи; проведення в 

Харкові Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних 

інструментах ім. Г. Хоткевича; участь й перемога харківських бандуристів на 

міжнародних змаганнях свідчить про визнання харківської виконавської 

школи не тільки в нашій країні, а й за її межами. Ознаками новаторства 

характеризується специфіка бандурного виконавства Слобідської України 

останнього періоду (зокрема, у творчій діяльності «Купави»), що виявляється 

у нових принципах композиційної будови, театралізації концертних виступів, 

поєднанні бандурної гри із сучасним естрадним аранжуванням, виконанні 

творів ритуально-обрядового характеру, активізації співпраці з харківськими 

композиторами, використанні підставок для бандури, що створює нові 

виконавські можливості. 



 191  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аббасов А. М. Опанас Сластьон: життя і творчість : нарис 

/ А. М. Аббасов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 42 с. 

2. Бандуристе, орле сизий… : віночок спогадів про Володимира Кабачка 

/ упоряд.: С. В. Баштан, Л. Я. Івахненко. – Київ : Муз. Україна, 1995. – 

136 с. 

3. Барвінський В. О. Музика / В. Барвінський // Історія української 

культури : побут, письменництво, мистецтво, театр, музика / за заг. 

ред. І. П. Крип‘якевича. – Київ, 1994. – С. 621–648. 

4. Баштан С. В. З історії жанру сольно-інструментального виконавства 

на бандурі / С. Баштан // Українське кобзарство в музичному світі: 

традиції і сучасність : тези до всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 1997. 

– С. 3–4. 

5. Баштан С. В. Методика роботи з ансамблем бандуристів 

/ С. В. Баштан. – Київ : Муз. Україна, 1984. – 112 с. 

6. Баштан С. В. Розвиток традицій народного музикування в творчості 

бандуристів-професіоналів / С. Баштан // Кобзарсько-лірницькі 

традиції та їх сучасний розвиток : матеріали наук.-практ. конф. – 

Київ, 1999. – С. 1–3. 

7. Белозерский Н. В. Правила при записывании народных дум, песен, 

сказок, преданий и т. п. / Н. Белозерский // Народные южнорусские 

песни / изд. А. Метлинского. – Киев, 1854. – С. 3. 

8. Береза Р. П. Ансамблеве виконавство Львівщини як форма 

популяризації бандурного мистецтва / Р. П. Береза // Кобзарство в 

контексті становлення української професійної музичної культури : 

зб. матеріалів між нар. наук.-практ. конф., Київ, 14 жовт. 2005 р. – 

Київ, 2005. – С. 74–77. 

9. Білан А. Ніжно-гарячий доторк «Вербени» / А. Білан // Українська 

культура. – 2004. – № 1. – С. 3–4. 



 192  

10. Бобечко О. Ю. Бандурне мистецтво ХХ століття в контексті професів 

фемінізації : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 /     

О. Ю. Бобечко ; Львівська Нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Л., 

2013. – 20 с. 

11. Бортник Є. О. Струнний інструментарій Cлобідської України в 

минулому і сучасному (до проблеми кобзи – бандури) / Є. О. Бортник 

// Музична Харківщина : зб. наук. пр. – Харків, 1992. – С. 191–206. 

12. Брояко Н. Б. Теоретичні аспекти формування виконавської техніки 

бандуриста : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 

/ Н. Б. Брояко ; Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. – М., 1997. – 

17 с. 

13. Бушак С. Народні музиканти вшановують пам‘ять Гната Хоткевича 

/ С. Бушак // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 5/6. – 

С. 111–112. 

14. Ваврик О. Кобзарські школи в Україні / О. Ваврик. – Тернопіль : 

Збруч, 2006. – 221 с. 

15. Василенко З. З історії української музичної фольклористики кінця 

ХVIII – середини XIX ст. / З. Василенко // Живі сторінки української 

музики : ст., дослідж., публ. – Київ, 1965. – С. 9–55. 

16. Васюта О. П. Музичне життя на Чернігівщині у XVIII–XIX ст.: 

історикокультуролоічне дослідження / О. П. Васюта. – Чернігів : 

Деснян. правда, 1997. – 212 с. 

17. Велика історія України : у 2 т. / передм. І. П. Крип‘якевича ; зладив 

М. Голубець. – Київ : Глобус, 1993. – Т. 1. – 352 с. 

18. Вишневська С. В. Еволюція феномену співу в бандурній виконавській 

традиції : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 /          

С. В. Вишневська ; Львівська Нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Л., 

2011. – 16 с. 

19. Гаврюшенко О. А. Історія культури : навч. посіб. / О. А. Гаврюшенко, 

В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – Київ : Кондор, 2004. – 763 с. 



 193  

20. Гнат Хоткевич. Музичні твори та мистецтвознавчі матеріали з 

особистого архіву : джерелознав. покажч. / НАН України, Львів. наук. 

б-ка ім. В. Стефаника ; упоряд. та вст. ст. М. Семенюк ; відп. ред. 

Р. Осадця. – Львів : Фенікс, 2004. – 182 с. 

21. Головащенко М. Бандура виходить на авансцену / М. Головащенко 

// Бандура. – 1994. – № 47/48. – С. 18–21. 

22. Гринчук І. Бандурне мистецтво і Тернопілля / І. Гринчук, 

М. Євгенієва // Бандура. – 2000. – № 71/72. – С. 52–54. 

23. Гриньків Р. Конструкція бандури (київсько-харківська, полтавська) 

/ Р. Гриньків // Академічне народно-інструментальне мистецтво 

України ХХ–ХХI століть : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (23–

28 берез. 2003 р.). – Київ, 2003. – С. 103–105. 

24. Грінченко М. О. Історія української музики / М. О. Грінченко. – Київ : 

Спілка, 1922. – 278 с. 

25. Губ‘як В. Кобзарство на теренах Галичини / В. Губ‘як // Народна 

творчість та етнографія. – 1998. – № 4. – С. 33–39. 

26. Гуменюк А. І. Українські народні музичні інструменти 

/ А. І. Гуменюк. – Київ : Наук. думка, 1967. – 243 с. 

27. Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах 

(Українська академічна школа) : підручник / М. А. Давидов. – Київ : 

НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с. 

28. Давидов М. А. Проблеми розвитку академічного народно-

інструментального мистецтва в Україні : зб. ст. / М. А. Давидов. – 

Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 112 с. 

29. Давидов М. А. Українське струнно-щипкове академічне мистецтво: 

функціонування, проблеми збереження та розвитку / М. А. Давидов 

// Академічне мистецтво оркестрів народних інструментів і капел 

бандуристів спеціальних музичних вузів України : тези всеукр. наук.-

теорет. конф. (2 груд. 2005 р.). – Київ, 2005. – С. 72–78. 



 194  

30. Давня історія України : навч. посіб. : у 2 кн. / кер. авт. кол. 

П. П. Толочко ; голов. ред. С. В. Головко. – Київ : Либідь, 1995. – 

Кн. 2. – 224 с. 

31. Д-вин Н. Песня про Морозенка / Д-вин Н. // Этнографическое 

обозрение. – 1903. – № 1. – С. 115–116. 

32. Дедюх Л. Роман Гриньків / Л. Дедюх // Давидов М. А. Історія 

виконавства на народних інструментах (Українська академічна 

школа) : підручник / М. А. Давидов. – Київ, 2005. – C. 284. 

33. Дивосвіт Гната Хоткевича: аспекти творчої спадщини : матеріали 

наук.-практ. конф. «Творча спадщина Г. Хоткевича», присвяч. 120-

річчю від дня народж. Г. Хоткевича, Харків, грудень 1997 р. / упоряд. 

і ред. М. Черемський. – Харків : Форт, 1998. – 160 с. 

34. Дмитренко М. Всеукраїнський фестиваль «Хортиця» / М. Дмитренко 

// Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 6. – С. 72–75. 

35. Дмитрук І. І. Жанр перекладу та його різновиди в сучасному 

бандурному мистецтві : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 

17.00.03  /  І. І. Дмитрук ; Львівська Нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. 

– Л., 2009. – 19 с. 

36. Домонотович М. Самонавчитель до гри на кобзі або бандурі 

/ М. Домонотович. – Одеса : Діло, 1913. – 49 с. 

37. Другий міжнародний конкурс виконавців на українських народних 

інструментах // Бандура. – 2000. – № 73/74. – С. 57. 

38. Дубас О. І. Становлення та розвиток кобзарських шкіл в Україні 

(XVII – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. 

Мистецтвознавства : 17.00.03 / О. І. Дубас ; Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики, та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2002. –     

14 с. 

39. Дума Л. Творчий вечір Ю. Олійника / Л. Дума // Бандура. – 1996. – 

№ 55/56. – С. 56. 



 195  

40. Думи: історико-героїчний цикл : зб. / упоряд. та прим. О. І. Дея ; ; 

вступ. ст. М. П. Стельмаха. – Київ : Дніпро, 1982. – 159 с. 

41. Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в 

національному музично-культурному процесі ХХ – початку XXI 

століть [Текст] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / 

В. Г. Дутчак ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 2014. – 40 с. 

42. Дутчак В. Г. Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 1970–

1990 років: творчість і виконавство : автореф. дис. ... 

мистецтвознавства : 17.00.03 / В. Г. Дутчак ; Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1996. – 25 с.  

43. Дутчак В. Г. Традиція ансамблевого виконавства на бандурі 

/ В. Г. Дутчак // Традиція і національно-культурний поступ : зб. наук. 

пр. – Харків, 2005. – С. 172. 

44. Дутчак В. Г. Українська бандура: минуле і майбутнє / В. Г. Дутчак 

// Музика. – 1993. –  № 4. – С. 20–21. 

45. Жемчужников Л. Объяснение к рисункам «Живописной Украины» 

/ Л. Жемчужников // Основа : юж.-рус. лит.-ученый. весн. – СПб, 

1861. – № 4, август. – С. 2–3. 

46. Жемчужников Л. Полтавщина : (из записной книжки 1856 г.) 

/ Л. Жемчужников // Основа : юж.-рус. лит.-ученый. весн. – СПб., 

1861. – № 10, октябрь. – С. 88 

47. Жеплинський Б. М. Кобзарськими стежинами / Б. Жеплинський ; 

НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : ЛНБ, 2002. 

– 277 с. 

48. Жеплинський Б. Коротка історія кобзарства в Україні 

/ Б. Жеплинський. – Львів : Край, 2000. – 195 с. 

49. Жерздев А. В. Специфика фактуры в музыке для шестиструнной 

(классической) гитары соло : дис. … канд. искусствоведения : 



 196  

17.00.03 / А. В. Жерздев ; Харк. нац. ун-т искусств им. 

И. П. Котляревского. – Харьков, 2007. – 212 с. 

50. Житецкий П. Творцы и певцы народных малорусских дум 

/ П. Житецкий // Киевская старина. – 1892. – Т. 39, октябрь – декабрь. 

– С. 213–231. 

51. Зеленюк В. Музична професійна освіта в Харкові та розвиток 

народно-інструментального мистецтва / В. Зеленюк // Давидов М. А. 

Історія виконавства на народних інструментах (Українська 

академічна школа) : підручник / М. А. Давидов. – Київ, 2005. – С. 32–

37. 

52. Зіньків І. Я. Бандура як історичний феномен : автореф. дис. … д-ра 

мистецтвознавства : 17.00.03 / І. Я. Зіньків ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 

– К., 2014. – 35 с. 

53. Зорін Я. Чорнобриве тріо / Я. Зорін // Вітчизна. – 1975. – № 8. – 

С. 215–216. 

54. Іванов П. Г. Оркестр українських народних інструментів 

/ П. Г. Іванов. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 111 с. 

55. Ігнатченко Г. Конкурс виконавців ім. Гната Хоткевича: підсумки, 

проблеми, перспективи / Г. Ігнатченко // Панорама. – 1998. – № 27. – 

С. 14. 

56. Ігнатченко Г. Міжнародний конкурс виконавців Гната Хоткевича 

/ Г. Ігнатченко // Музика. – 1998. – № 5. – С. 5–6. 

57. Історія народно-інструментального виконавства : метод. матеріали до 

курсу / Харків. держ. акад. культури ; уклад. Л. В. Шемет. – Харків : 

ХДАК, 2003. – 60 с. 

58. Історія України : курс лекцій : у 2 кн. / Л. Г. Мельник, В. Д. Баран, 

О. І. Гуржій [та ін.]. – Київ : Либідь, 1991. – Кн. 1 : Від найдавніших 

часів до кінця XIX ст. – 573 с. 



 197  

59. Йовенко З. Друга молодість бандури / З. Йовенко // Музика. – 1978. – 

№ 4. – С. 24. 

60. Квітка К. Професійні народні співці й музиканти на Україні : прогр. 

для досліду їх діяльності й побуту / Климент Квітка ; Укр. акад. наук. 

– Київ : Друк. У.А.Н., 1924. – 114 с. 

61. Кирдан Б. П. Народні співці-музиканти на Україні / Б. Кирдан, 

А. Омельченко. – Київ : Муз. Україна, 1980. – 183 с. 

62. Кияновська Л. О. Василь Герасименко – майстер бандури 

/ Л. Кияновська, О. Герасименко // Давидов М. А. Історія виконавства 

на народних інструментах (Українська академічна школа) : підручник 

/ М. А. Давидов. – Київ, 2005. – C. 275. 

63. Кияновська Л. О. Від серця до серця / Л. Кияновська // Українська 

культура – 2006. – № 1/2. – С. 25. 

64. Козицький П. Симфонічний ансамбль з українських народних 

інструментів клубу «Металіст» / П. Козицький // Вісти. – 1929. – 

24 лют. – С. 11. 

65. Колесса Ф. М. Мелодії українських народних дум / Ф. М. Колесса. – 

2-е вид. – Київ : Наук. думка, 1969. – 598 с. 

66. Колесса Ф. М. Ритміка українських народних пісень / Ф. М. Колесса. 

– Львів, 1907. – 24 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка ; 

т. 76). 

67. Колесса Ф. М. Українські народні думи / Ф. Колесса ; Т-во 

«Просвіта». – Львів : Друк. Ставропиг. ін.-ту, 1920. – 368 с. 

68. Кононова О. В. Музична культура Харкова кінця XVIII – початку XX 

століття / О. В. Кононова. – Харків : Основа, 2004. – 176 с. 

69. Конопленко-Запорожець П. Кобза і бандура : кобзар / Павло 

Конопленко-Запорожець. – Вінніпег, Канада, 1963. – 168 с. 

70. Кримський А. О музыке дум и песен Остапа Вересая / А. К-ский 

// Киевская старина. – 1882. – Т. 1, август. – С. 283–287. 



 198  

71. Крист Є. Кобзари и лирники Харьковской губернии / Є. Крист. – 

Харьков : Печат. дело, 1902. – 15 с. 

72. Куліш П. О. Досвітки : думи і поеми / П. Куліш. – Київ : Тип. 

К. Н. Милевского, 1876. – 256 с. 

73. Кулиш П. А. Записки о Южной Руси / П. Кулиш. – СПб. : [б. и.], 1856. 

– Т. 1. – XXVI, 354, [1] с. 

74. Кулиш П. А. Записки о Южной Руси / П. Кулиш. – СПб. : [б. и.], 1857. 

– Т. 2. – XIII, [3], 354 с. 

75. Кулиш П. А. Письма к Остапу Вересаю / П. А. Кулиш, 

Л. М. Жемчужников ; предисл. О. Пчилки // Киевская старина. – 1904. 

– Т. 84, февраль. – С. 211–228. 

76. Куровська І. Р. Кобзарство як феномен української духовності (на 

матеріалі кримського регіону) : автореф. дис. … канд. 

мистецтвознавства : 17.00.03 / І. Р. Куровська ; Харків. нац. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2012. – 19 с. 

77. Лавров Ф. І. Кобзарі : нариси з історії кобзарства України 

/ Ф. І. Лавров. – Київ : Мистецтво, 1980. – 254 с. 

78. Лисенко М. В. Народні музичні інструменти на Україні / Микола 

Лисенко. – Київ : Мистецтво, 1955. – 62 с. 

79. Лисенко М. В. Характеристика музичних особливостей українських 

дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М. В. Лисенко. – Київ : 

Муз. Україна, 1978. – 95 с. 

80. Лісняк І. Становлення академізму у бандурному мистецтві ХХ 

століття / І. Лісняк // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. – 

Київ : Муз. Україна, 2006. – Вип. 1 : Еволюційні процеси у музичному 

мистецтві: від минулого до майбутнього (Київ-Донецьк). – С. 142–

150. 

81. Лозко Г. Українське язичництво / Г. Лозко. – Київ : Укр. центр дух. 

культури, 1994. – 96 с. 



 199  

82. Лукашевич П. А. Малороссийские и червонорусские народные думы 

и песни / П. А. Лукашевич. – СПб. : Тип. Э. Праца, 1836. – 170 с. 

83. Людкевич С. П. Дослідження, статті, рецензії, виступи : [у 2 т.] 

/ С. П. Людкевич ; упоряд., ред.., пер., прим. і бібліогр. З. Штундер. – 

Львів : Коць , 2000. – Т. 2. – 816 с. – (Історія української музики ; 

вип. 5). 

84. Максимович М. А. Малороссийские песни / М. Максимович. – М. : 

Тип. Августа Семена при Императ. медико-хирирург. акад., 1827. – 

286 с. 

85. Максимович М. А. Сборник украинских песен / М. Максимович. – 

Киев : Тип. Феофила Глигсберга, 1849. – Ч. 1. – 416 с. 

86. Максимович М. А. Украинские народные песни / М. Максимович. – 

М. : Унив. тип., 1834. – Ч. 1, кн. 1–3. – 180 с. 

87. Мандзюк Л. С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: 

мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти : автореф. дис. 

… канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Л. С. Мандзюк ; Харків. держ. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2007. –18 с. 

88. Мандзюк Л. С. Внесок харківських митців у розвиток виконавського 

репертуару бандуристів / Л. С. Мандзюк // Проблеми 

сучасності:культура, мистецтво, педагогіка: Зб. наук. праць. Вип. 14.  

– Харків-Луганськ: СтильІздат, 2010. – С. 176-186. 

89. Мандзюк Л. С. Сучасний стан розвитку бандурного мистецтва на 

Слобожанщині / Л. С. Мандзюк // Кобзарство в контексті становлення 

української професіональної музичної культури : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф., 14 жовт. 2005 р. – Київ, 2005. – С. 222–226. 

90. Мандзюк Л. С. Тернистий шлях становлення та існування класу 

бандури в Харківському державному інституті мистецтв / 

Л. С. Мандзюк // Бандура. – 2002. – № 78. – С. 38. 



 200  

91. Матеріали Першого Міжнародного конкурсу бандуристів імені Гната 

Хоткевича (20–29 квітня 1993 р., м. Київ). – Київ : Муз. Україна, 1993. 

– 56 с. 

92. Матеріали Першого Міжнародного конкурсу виконавців на 

українських інструментах імені Гната Хоткевича (20–29 квітня 1993 

р., м. Харків). – Харків, 1998. – 53 с.  

93. Матеріали Другого Міжнародного конкурсу виконавців на 

українських інструментах імені Гната Хоткевича (20–30 квітня 

2001 р., м. Харків). – Харків, 2001. – 86 с.  

94. Матеріали Третього Міжнародного конкурсу виконавців на 

українських інструментах імені Гната Хоткевича (18–30 квітня 

2004 р., м. Харків). – Харків, 2004. – 71с. . 

95. Матеріали Четвертого Міжнародного конкурсу виконавців на 

українських інструментах імені Гната Хоткевича (19–30 квітня 

2007 р., м. Харків). – Харків, 2007. – 56 с. 

96. Миклашевський Й. М. Музична і театральна культура Харкова кінця 

XVIII – першої половини XIX століття / Й. М. Миклашевський. – Київ 

: Наук. думка, 1967. – 160 с. 

97. Михальова Є. Сучасні еволюційні процеси у виконавстві на народних 

інструментах (на прикладі конкурсів юних музикантів у Луганську) / 

Є. Михальова, В. Воєводін // Сучасні проблеми художньої освіти в 

Україні. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Еволюційні процеси у музичному 

мистецтві: від минулого до майбутнього (Київ – Донецьк). – С. 183–

189. 

98. Мішалов В. Ю. Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку 

виконавства на харківській бандурі : автореф. дис. …  канд. 

мистецтвознавства : 26.00.01 / В. Ю. Мішалов ; Харків. держ. акад.. 

культури. – Харків, 2008. – 20 с. 

99. Мішалов В. Ю. Леонід Гайдамака та його роль у становленні 

харківської бандури / В. Ю. Мішалов // Культура України : зб. наук. 



 201  

пр. – Харків, 2007. – Вип. 19 : Мистецтвознавство. Філософія. – 

С. 106–114. 

100. Мокрогуз І. М. Теорія аплікатури в сучасному бандурному 

виконавстві : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / 

І. М. Мокрогуз ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляреського – 

Харків, 2011. – 16 с. 

101. Морозевич Н. В. Бандурне мистецтво як культурне надбання 

сьогодення : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / 

Н. В. Морозевич ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – 

Одеса, 2003. – 16 с. 

102. Морозевич Н. В. Вокальність бандурного мистецтва / 

Н. В. Морозевич // Науковий вісник Національної музичної академії 

України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2004. – Вип. 40, кн. 10 : 

Музичне виконавство. – С. 66–73. 

103. Музыкальная культура Украины / Л. Архимович, А. Шреер-Ткаченко, 

Т. Шеффер, Т. Карышева. – М. : Музгиз, 1961. – 215 с. 

104. Нариси з історії української музики / Л. Архімович, Т. Каришева, 

Т. Шиффер, О. Шреєр-Ткаченко. – Київ : Мистецтво: 1964. – Ч. 1. – 

309 с. 

105. Народні думи, пісні, балади / вступ. ст., упоряд. та прим. 

В. В. Яременко. – Київ : Молодь, 1970. – 336 с. – (Шкільна 

бібліотека). 

106. Науменко В. Происхождение малороссийской думы о Самуиле Кошке 

/ В. Науменко // Киевская старина. – 1883. – Т. 6, июнь. – С. 212–232. 

107. Немирович І. Взяв би я бандуру / І. Немирович. – Київ : Т-во 

«Україна», 1986. – 94 с. 

108. Nevermore. З рук жебрака на послугу радянській культурі : (про кобзу 

й кобзар. мистецтво) / Nevermore // Музика. – 1927. – № 4. – С. 27–31. 

109. Никитюк Н. Особливості творчої і концертної діяльності волинського 

тріо бандуристок у культурологічному просторі Волині (80–90 рр. 



 202  

ХХ ст.) / Н. Никитюк // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. 

Серія: Мистецтвознавство. – 2006. – № 1. – С. 63–69. 

110. Ніколенко О. І. Оригінальна інструментальна бандурна творчість в 

аспекті жанрово-стильової еволюції : автореф. дис. … канд.. 

мистецтвознавства : 17.00.03 / О. І. Ніколенко ; Нац. муз. акад. 

України ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2011. – 16 с. 

111. Носов Л. Перший Всесоюзний огляд виконавців на народних 

інструментах / Л. Носов // Народна творчість та етнографія. – 1940. – 

№ 1. – С. 51–60. 

112. Олексієнко О. В. Творчість Миколи Дремлюги і процес становлення 

бандрурного репертуару : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 

17.00.03 / О. В. Олексієнко ; Нац. муз. акад. України ім. 

П. І. Чайковського. – Київ, 2003. – 16 с.  

113. Омельченко А. Мистецтво бандуристів на піднесенні / А. Омельченко 

// Народна творчість та етнографія. – 1967. – № 6. – С. 33–35. 

114. Омельченко А. Ф. Развитие кобзарского искусства на Украине : 

автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 821 / А. Ф. Омельченко ; 

АН УССР, Отд-ние лит., яз. и искусств. – Киев, 1968. – 25 с. 

115. Панасюк І. В. Творча діяльність С.В.Баштана в контексті становлення 

київської школи академічного бандурного виконавства : автореф. дис. 

… канд. Мистецтвознавства : 17.00.03  /  І. В. Панасюк  ;  Нац.  муз. 

акад.  України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2008. – 16 с.  

116. Панасюк І. Професор С. В. Баштан – фундатор кобзарського 

академізму / І. Панасюк // Давидов М. Історія виконавства на 

народних інструментах (Українська академічна школа) : підручник / 

М. Давидов. – Київ, 2005. – С. 272. 

117. Панасюк І. Кобзарство і бандурництво – ретроспектива традицій 

функціонування  / І. П  // Науковий вісник НМАУ ім. 



 203  

П. І. Чайковського. Музичне мистецтво : проблеми сучасності. – К. : 

НМАУ, 2006. – Вип. 64, кн. 1. – С. 167-175.  

118. Пересада А. І. Конкурс виконавців на народних інструментах 

/ А. І. Пересада // Народна творчість та етнографія. – 1982. – № 5. – 

С. 93–94. 

119. Пирогова Н. З історії музичного життя Харкова / Н. Пирогова 

// Українське музикознавство : наук. міжвідом. щоріч. – Київ, 1968. – 

Вип. 3. – С.199. 

120. Пономаренко М. І. З літопису музичної самодіяльності на Ровенщині / 

М. І. Пономаренко // Народна творчість та етнографія. – 1973. – № 1. 

– С. 89–90. 

121. Ревуцький Д. М. Українські думи та пісні історичні / Д. Ревуцький. – 

Київ : Т-во «Час», 1919. – 300 с. 

122. Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России ее народе 

и козаках вообще / А. И. Ригельман. – М. : Унив. тип., 1876. – 818 с. 

123. Роман Н. М. До історії збереження та розвитку мистецтва бандуристів 

в умовах глобалізації / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах 

глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної 

спадщини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 серп. 2008 р. 

– Харків, 2008. – С. 32. 

124. Роман Н. М. Творча та педагогічна діяльність Перекопа Іванова 

/ Н. М. Роман // Харків у контексті світової музичної культури: події 

та люди : матеріали міжнар. наук-теорет конф., 3–4 квіт. 2008 р. – 

Харків, 2008. – С. 189. 

125. Роман Н. М. Формування музичної культури молоді в творчій і 

педагогічній діяльності Г. Хоткевича на Слобожанщині : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Роман ; Харків. держ. пед. ун-

т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2000. – 20 с. 

126. Романюк І. А. «Картина світу» в системі категорій аналізу музики (на 

прикладі української музичної культури) : автореф. дис. … канд. 



 204  

мистецтвознавства : 17.00.03 / І. А. Романюк ; Харків. держ. ун-т 

мистецтв ім. І. П. Котляревського – Харків, 2009. – 17 с. 

127. Романюк І. А. Спадкоємність як критерій української картини світу 

(на прикладі псальми «Олексій, чоловік Божий» О. Кошиця) / 

І. А. Романюк // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і 

практики освіти : зб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 3–16. 

128. Русов А. А. Остап Вересай, один из последних кобзарей малорусских 

/ А. А. Русов // Записки Юго-Западного отдела Императорского 

русского географического общества. – Киев, 1874. – Т. 1. – С. 309–

366. 

129. Скляр І. М. Київсько-харківська бандура / І. М. Скляр. – Київ : Муз. 

Україна, 1971. – 114 с. 

130. Сластьон А. Г. Кобзарь Михайло Кравченко и его думы 

/ А. Г. Сластьон // Киевская старина. – 1902. – Т. 77, май. – С. 301–

331. 

131. Сперанський М. Н. Южно-русская народная песня и современные ее 

носители : (по поводу бандуриста Т. М. Пархоменка) // Сборник 

Историко-филологического общества при Институте князя 

Безбородко в Нежине. – Киев, 1904. – Т. 5. – С. 97–230. 

132. Срезневский И. И. Запорожская старина : в 2 ч. / изд. 

И. И. Срезневский. – Харьков, 1838. – Ч. 2, кн. 3. – 168 с. 

133. Сташевський А. Я. Баянне мистецтво України: тенденції розвитку 

оригінальної музики та індивідуальне втілення жанрово-стильового 

аспекту у творчості Володимира Рунчака : автореф. дис. … канд. 

мистецтвознавства : 17.00.03 / А. Я. Сташевський ; Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського – Київ, 2004. – 20 с. 

134. Сумцов М. Ф. Записки о кобзарях и лирниках / М. Ф. Сумцов 

// Киевская старина. – 1903. – Т. 80, январь – март. – С. 63–101.  

135. Сумцов М. Ф. Старі зразки української народної словесності 

/ М. Ф. Сумцов. – Харків : Печатне діло, 1910. – 20 с. 



 205  

136. Сумцов М. Ф. Українські співці й байкарі / М. Ф. Сумцов. – Харків : 

Печатне діло, 1910. – 19 с. 

137. Супрун Н. О. Гнат Хоткевич – музикант / Н. О. Супрун. – Рівне : 

Ліста, 1997. – 280 с. 

138. Супрун Н. О. Музично-організаторська діяльність Гната Хоткевича в 

Харкові // Музична Харківщина : зб. наук. пр. – Харків, 1992. – 

С. 124–138. 

139. Супрун-Яремко Н. О. Музикозавчі праці : зб. наук. ст. / Н. О. Супрун-

Яремко.– Рівне : О. Зень, 2010. – 574 с. : ноти. – (Українознавча 

наукова бібліотека НТШ / Наук. т-во ім. Шевченка ; число 27). 

140. Уманець В. Відродження державної капели бандуристів України 

/ В. Уманець // Бандура. – 1997. – № 4. – С. 4–8. 

141. Уманець В. Стародавнє і вічно юне / В. Уманець // Мистецтво. – 1964. 

– № 2. – С. 27–29. 

142. Ухач-Охорович К. Ф. Кобзарь Остап Вересай, его песни и думы 

/ К. Ф. У. О. // Киевская старина. – 1882. – Т 1, август. – С. 259–282. 

143. Ухач-Охорович К. Ф. Коденская книга и три бандуриста / К. Ф. Ухач-

Охорович // Киевская старина. – 1882. – № 4. – С. 161–166. 

144. Файнштейн Л. Ой гей, та й хто горя не знає / Л. Файнштейн 

// Бандуристе, орле сизий : віночок спогадів про Володимира Кабачка 

/ упоряд.: С. В. Баштан, Л. Я. Іваненко. – Київ, 1995. – C. 11. 

145. Фаминцын А. С. Домра и сродные ей музыкальные инструменты 

русского народа (балалайка, кобза, бандура, торбан, гитара) : ист. 

очерк / А. С. Фаминцын. – СПб. : Э. Арнгольд, 1891. – 218, 14 с. 

146. Фігурний Ю. С. Історичні витоки українського лицарства : нариси 

про зародження і розвиток козац. традиц. культури та нац. військове 

мистецтво в українознав. вимірі / Ю. С. Фігурний. – Київ : Стилос, 

2004. – 308 с.  

147. Хай М. Музично інструментальна культура українців (фольклорна 

традиція) : монографія / М. Хай. – Київ ; Дрогобич, 2007. – 537 с. 



 206  

148. Харківський кобзар Іван Іович Кучугура-Кучеренко (1878–1937): 

ювіл. зб. до 130-річчя від дня народж. / упоряд.: К. П. Черемський, 

В. Ю. Мішалов, О. О. Савчук. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 

100 с. 

149. Хоткевич Г. М. Бандура та її можливості : рукопис / Г. Хоткевич. – 

ЦДІА у Львові, ф. 688ф. оп. 1, спр. 188, 173 арк. 

150. Хоткевич Г. М. Бандура та її можливості / Гнат Хоткевич ; заг. ред. 

В. Мішалов. – Торонто : Глас ; Харків : Майдан, 2007. – 92 с. – 

(Музична спадщина Гната Хоткевича ; вип. 1). 

151. Хоткевич Г. М. Музичні інструменти українського народу / Гнат 

Хоткевич. – Репринт. вид. – Харків, 2002. – 288 с.  

152. Хоткевич Г. М. Несколько слов об украинских бандуристах и 

лирниках / Гнат Хоткевич // Этнографическое обозрение. – 1903. – 

№ 2. – С. 87–106. 

153. Хоткевич Г. М. Підручник гри на бандурі / Гнат Хоткевич. – Харків : 

Глас, 2004. – 240 с. 

154. Хоткевич Г. М. Твори для харківської бандури / Гнат Хоткевич ; заг. 

ред. В. Мішалов. – Харків : Ексклюзив, 2007. – 302 с. – (Музична 

спадщина Гната Хоткевича ; вип. 2). 

155. Цертелев Н. А. Опыт собрания старинных малороссийских песен 

/ Н. А. Цертелев. – СПб. : [б. и.], 1819. – 47 с. 

156. Черемський К. П. Генеза і розвиток традиційних форм українського 

співоцтва підходи : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 

17.00.03 / К. П. Черемський ; Харків. держ. акад. культури – Харків, 

2005. – 20 с. 

157. Черемський К. П. Повернення традицій: з історії нищення кобзарства 

/ К. П. Черемський. – Харків : Центр Леся Курбаса, 1999. – 288 с.  

158. Черемський К. П. Шлях звичаю / К. П. Черемський. – Харків : Глас, 

2002. – 445 с. 



 207  

159. Черемський К. П. Традиційне співоцтво. Українські співці-музиканти 

в контексті світової культури / Кость Черемський. – Харків : Атос, 

2008. – 248 с. 

160. Черепанин М. В. Музична культура Галичини (друга половина XIX – 

перша половина XX століття) : монографія / М. В. Черепанин. – Київ : 

Вежа, 1997. – 328 с. 

161. Чернецька Н. Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної культури 

Волині ХХ – початок XXI ст. : автореф. дис. … канд. 

Мистецтвознавства : 26.00.01 / Н. ГШ. Чернецька ; Нац. унив. культ. І 

мистецтв  – Київ, 2912. – 21 с. 

162. Четвертий Відкритий конкурс юних бандуристів ім. Гната Хоткевича, 

21–24 квітня 2009 року, м. Харків : буклет – Харків, 2009. – 20 c. 

163. Чубук М. І. Закохані в пісню / М. І. Чубук // Народна творчість та 

етнографія. – 1973. – № 5. – С. 79–82. 

164. Чуркіна В. Г. Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на 

Слобідській Україні (кінець XIX – початок XX ст. ) : автореф. дис. … 

канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / В. Г. Чуркіна ; Нац. акад. кер. 

кадрів культури і мистецтв – Харків, 2011. – 16 с. 

165. Шульгіна В. Д. Музична україніка / В. Д. Шульгіна. – Київ : НМАУ, 

2000. – 230 с.  

166. Яремко Н. О. Народнопісенна культура українців Кубані (на матеріалі 

польових досліджень історичної Чорноморії) : дис. … д-ра 

мистецтвознавства : 17.00.03 / Н. О. Яремко ; Харків. держ. акад. 

культури. – Харків, 2006. – 470 с. 

167. Ященко Л. І. Державна заслужена капела бандуристів Української 

РСР / Л. І. Ященко. – Київ : Муз. Україна, 1970. – 84 с. – (Виконавські 

колективи України). 

 

 

 



 208  

 

ДОДАТКИ  

 

ДОДАТОК А 

 

Аудиозаписи, що містять інструментальні та  

вокально-інструментальні твори (аудіо диск): 

 

1. Р. Гриньків. «Веснянка»  

2. Р. Гриньків «Коломийка» 

          3. І. Поклад, сл. Д. Луценка «Як я люблю тебе» у виконанні ансамблів      

бандуристів «Вербена», «Купава» і «Чарівниці» 

        4. І. Поклад, сл. Ю. Рибчинського «Чарівна скрипка» у виконанні 

ансамблів бандуристів «Вербена», «Купава» і «Чарівниці»). 

 

 

 

 

ДОДАТОК В 

 

              Репертуар провідних ансамблів бандуристів України 

 

«Вербена»: 

1.«Чом, чом не прийшов» (музика і слова народні) 

2.«Коломийка» (музика і слова народні) 

3.«Стояла-м під грушком» (музика і слова народні) 

4.«Дубочак зелененький» (музика і слова народні) 

5.«Циганочка» (музика і слова народні) 

6.«Біла казка» ( муз. О.Соприко,сл. Л.Сапи) 

7.«Я розкажу» (муз. О.Осадчого, сл.І.Чубача) 

8.«Пісня любові» (муз.Т. Олєнєва, сл. М.Сингаївського) 

9.«Літо зоряне» (муз. О. Семенова, сл. В.Герасимова) 

10.«Барвінкова» (муз. І. Сльоти, сл. В.Юхимович) 

11.«Сповідь» (музика і слова А. Довганя) 

12.«Лукашева сопілка» (муз. А.Кос-Анатольського, сл. Й.Струцюка) 

13. «Де ти, пташино» (муз. Ю.Ланюка, сл. Р.Лубківського) 

14.«Нас поєднає вальс» (муз. А.Горчинського, сл. М.Луківа) 

15.«Як я люблю тебе» (муз. І.Поклада, сл. Д.Луценка) 
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«Купава»: 

 

1.«Хор русалок» з опери «На русалчин Великдень» (муз.В. Леонтовича) 

2.«Моя Україно» (муз. І.Поклада, сл. О.Ткача) 

3.«Осіннє золото» (муз. І.Шамо, сл. Д.Луценка)  

4.«Рожеві маки»    (муз.М.Стецюна, сл. О.Марченка) 

5.«Мама» (муз. В.Гавриліна, сл. А.Шульгіної) 

6.«Потаємне» (муз. А.Чілутьяна, сл.Н.Матюх). 

7.«Ти – половець» (муз. О. Богомолець, сл. Л.Костенко) 

8.«Я повертаюсь до міста» (муз. В. Шаровської, сл. Н.Виноградської) 

9.«Чарівне танго» (муз. Л.Затуловського, сл. Т.Севернюк) 

10.«Батьку мій» (невідомі автори) 

11.«Як я люблю тебе» (муз. І.Поклада, сл. Д.Луценка) 

12.«Пісня матері» (муз. В.Стеценка, сл. В.Мирного) 

13.«Эхо любви» (муз. Є.Птічкіна, сл. Р.Рождєнственського) 

14. «Чарівна скрипка» (муз. І.Поклада, сл.. Ю.Рибчинського) 

 

 

 «Львів‘янки» 

1.«Дощ» (муз. О. Герасименко, сл. Т.Угрин) 

2.«Якби мені» (муз. І. Кириліна, сл. Л.Українки) 

3.«Сповідь»  (муз. О. Герасименко  

4. «Калино, покровителько любові» (муз. І.Кушплера, сл.М.Петренка) 

5.«Зачароване джерело» 

6. «Зоряний Львів» (муз. О.Герасименко, сл. М. Сумарної)  

7. «Львів‘янки» (муз. Є.Козака, сл. Р.Ратуня) 

 

 

 «Чарівниці» 

1.«Як я люблю тебе» (муз. І.Поклада, сл. Д.Луценка) 

2. «Чарівна скрипка» (муз. І.Поклада, сл. Ю.Рибчинського) 

3. «По садочку ходжу» (музика і слова народні) 

4. «Порізала пальчик» (музика і слова народні) 

5. «Анничка» (музика і слова народні) 

6. «Чом ти не прийшов» (музика і слова народні) 

7. «На вулиці скрипка грає» (музика і слова народні) 

8. «Баллада про мальви» (муз. В.Івасюка, сл. Б. Гури) 

9. «Била мене мати» (музика і слова народні) 

10. «Вишиванка» (муз. О.Сандлера, сл. М.Сома) 

11. «О, милий мій» (музика і слова народні) 

12. «Троянди на пероні» (муз. А.Горчинського, сл. О.Богачука) 


