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У статті розглѐнуто фортепіанні твори українських композиторів кінцѐ ХІХ – 

початку ХХІ століть з метоя їх вкляченнѐ у репертуар студентів-піаністів вищих 
педагогічних навчальних закладів у процесі опануваннѐ ними курсу «Інструментальне 
виконавство». Фортепіанні цикли, альбоми, збірки та окремі п’юси українських 
композиторів систематизовано за різними рівнѐми інструментальної підготовки 
студентів – майбутніх учителів музичного мистецтва. Проаналізовано інтонаційні, 
ладові, метроритмічні, фактурні та інші особливості фортепіанних творів 
вітчизнѐних авторів традиційного й авангардного спрѐмувань. Висвітлено основні 
методи роботи над п’юсами в процесі виконавської інтерпретації.  

Ключові слова: фортепіанний репертуар, інструментальна підготовка, 
майбутній учитель музичного мистецтва, п’юси українських композиторів. 

 

Постановка проблеми. Відродженнѐ національних традицій, спрѐмо-
ваність на актуалізація та розвиток національного культурного потенціалу 
надаять сьогодні особливої значущості питаннѐм підготовки висококва-
ліфікованих педагогів-учителів, зокрема, учителів музичного мистецтва.  

Фахова підготовка у вищому педагогічному навчальному закладі 
майбутніх учителів музичного мистецтва входить до структури їх професійної 
підготовки й передбачаю набуттѐ студентами відповідних компетентностей із 
дисциплін історико-теоретичного, вокально-хорового та інструментального 
циклів. Особливого значеннѐ в межах фахової підготовки набуваю навчальна 
дисципліна «Інструментальне виконавство» (фортепіано).  

Метоя викладаннѐ даної дисципліни ю вихованнѐ широко 
досвідчених фахівців, ѐкі здатні вільно використовувати музичний 
інструмент (фортепіано) при проведенні уроку музичного мистецтва та 
позакласної музично-виховної роботи в загальноосвітній школі, здібні 
розкрити художній зміст музичних творів, маять необхідний досвід 
самостійної роботи з педагогічним та концертним репертуаром і готові до 
практично-виконавської та педагогічної діѐльності.    

Одним з основних завдань дисципліни «Інструментальне виконавство» 
ю формуваннѐ особистості майбутнього вчителѐ музичного мистецтва, 
розвиток його професійно-виконавських здібностей на засадах національних 
музичних традицій, національного репертуару. Тому питаннѐ вкляченнѐ 
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творів українських композиторів минулого й сучасності в навчальний 
репертуар студентів із даної дисципліни ю сьогодні найактуальнішими.  

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичному осмислення 
фортепіанної творчості вітчизнѐних композиторів кінцѐ ХІХ – другої половини 
ХХ століттѐ присвѐчено багато праць у культурологічній та музикознавчій 
науковій літературі. Це дослідженнѐ М. Дремляги, Ю. Вахраньова, 
В. Тимофююва, В. Клина, Л. Ланцути, О. Фрайт, О. Пономаренко та інших. 
Вагомими систематизованими працѐми з питань вивченнѐ фортепіанної 
музики українських композиторів длѐ дітей, її значеннѐ в музично-
естетичному вихованні молодої генерації ю роботи Б. Милича, О. Олійник, 
Б. Фільц. Автори не тільки надаять загальну класифікація видів та жанрів 
української музики длѐ дітей *6+, але й розглѐдаять музичні твори за 
образноя сфероя, фактуроя, рівнем складності, порівняять їх із 
досѐгненнѐми в даній галузі зарубіжних композиторів *5+, аналізуять витоки 
й етапи становленнѐ українського фортепіанного репертуару, досліджуять 
розвиток фортепіанної дидактичної літератури *4+. Методико-виконавському 
аналізу окремих фортепіанних збірників вітчизнѐних композиторів 
присвѐчено праці В. Бюлікової, З. Єременко, Н. Сулій.  

Не менш важливоя ю низка статей щодо навчального фортепіанного 
репертуару. У статті В. Киреювої та Н. Логвиненко розглѐдаятьсѐ чинники 
оновленнѐ фортепіанного репертуару в початкових музичних закладах, 
аналізуятьсѐ твори сучасних українських композиторів з позиції їх 
художнього й виховного потенціалу *3+. Дослідженнѐ З. Юзяк, що 
присвѐчено характеристиці образної сфери, кола жанрів, засобів музичної 
виразності авторських збірників фортепіанних творів длѐ дітей та янацтва 
композиторів України та української діаспори другої половини ХХ століттѐ, 
спрѐмовано на опрацяваннѐ цих творів учнѐми-школѐрами. Поза увагоя 
вчених залишаютьсѐ проблема впровадженнѐ вітчизнѐного фортепіанного 
репертуару в процесі викладаннѐ дисципліни «Інструментальне 
виконавство» у вищому педагогічному навчальному закладі з позиції не 
тільки жанрової приналежності творів, але й ураховуячи різні рівні 
музичної підготовки студентів-піаністів. 

Метою статті ю систематизаціѐ фортепіанних творів українських 
композиторів минулого та сучасності, а саме – циклів, альбомів, збірок та 
окремих п’юс за різними рівнѐми інструментальної підготовки студентів – 
майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Методи дослідження: аналіз та узагальненнѐ культурологічної й 
педагогічної літератури з питань дослідженнѐ, музикознавчий аналіз 
фортепіанних творів, систематизаціѐ фортепіанних альбомів, циклів, збірок 
та окремих п’юс українських композиторів кінцѐ ХІХ – початку ХХІ століть.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до навчального плану вищого 
педагогічного навчального закладу курс «Інструментальне виконавство» 
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(фортепіано) вивчаютьсѐ студентами з першого по восьмий семестр. 
Унаслідок різнорівневої музичної підготовки студенти при вивченні даної 
дисципліни розподілѐятьсѐ по групах. До першої групи (група «А» – прим. 
автора) належать студенти, що маять низький рівень інструментальної 
підготовки. Вони володіять фортепіано на рівні першого-третього класів 
дитѐчої музичної школи. Другу групу (група «В») складаять студенти, що 
маять середній рівень музичної підготовки. До них відносѐтьсѐ піаністи, ѐкі 
закінчили музичну студія, дитѐчу музичну школу, або дитѐчу школу мистецтв. 
До третьої групи (група «С») відносѐтьсѐ студенти з високим рівнем 
фортепіанної підготовки і ѐкі маять середня спеціальну освіту, тобто до 
вступу в університет закінчили музичне або педагогічне училище чи пройшли 
повний курс навчаннѐ в культурно-освітньому навчальному закладі. 
Унаслідок такого розподілу кожна група студентів-піаністів протѐгом всього 
періоду навчаннѐ маю власні за складністя репертуарні вимоги. 

Програму кожного курсу обов’ѐзково складаять твори художньо-
інструктивного, художнього й шкільного репертуарів. За рік студент 
повинен ознайомитисѐ з одним поліфонічним твором, з твором великої 
форми, двома-трьома етядами, а також з різнохарактерними п’юсами, 
серед ѐких основне місце займаять п’юси з репертуару по слухання 
музики в загальноосвітній школі. Кількість п’юс, що опрацьовую студент на 
занѐттѐх з «Інструментального виконавства», установляютьсѐ викладачем у 
залежності від рівнѐ підготовки студента. Кількістя пройдених творів 
студент напрацьовую основні навички, прийоми гри на фортепіано, що 
позитивно впливаю на ѐкість виконаннѐ. 

По-перше, розглѐнемо окремі п’юси, цикли та збірки п’юс, ѐкі ми 
можемо рекомендувати длѐ опрацяваннѐ на індивідуальних занѐттѐх з 
«Інструментального виконавства» студентами групи «А».   

Заслуговуять на увагу фортепіанні твори на фольклорній основі, або 
твори з оріюнтаціюя на фольклорну тематику. Багато таких творів можна 
знайти у «Школі гри на фортепіано» І. Берковича. Цѐ збірка містить безліч 
композицій, написаних на основі українських народних мелодій. «Школа 
гри на фортепіано»  складаютьсѐ з п’ѐти розділів: пісні (нескладні мелодії зі 
словами) та п’юси, варіації, етяди, ансамблі длѐ фортепіано в чотири руки й 
таблицѐ гам, арпеджіо і акордів. Багато п’юс та пісень з ціюї збірки 
спрѐмовано на розвиток координації рухів й збільшеннѐ обсѐгу музичної 
пам’ѐті студентів. Це, наприклад, такі п’юси, ѐк: «По дорозі жук, жук», «Ой, 
лопнув обруч», «Два півники». Длѐ активізації слуху й набуттѐ досвіду гри в 
ансамблі студентам можна порекомендувати пограти з цього збірника 
разом із викладачем твори длѐ фортепіано в чотири руки.   

Цікавоя длѐ опрацяваннѐ студентами початкового рівнѐ навчаннѐ ю 
збірка О. Кравців «Нова радість стала», що містить українські колѐдки в 
легкому викладенні длѐ фортепіано. Цѐ збірка може бути корисноя длѐ 
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майбутніх учителів музичного мистецтва при підготовці уроків у 
загальноосвітній школі за темоя «Різдвѐні свѐта» і «Новий рік».  

Музична мова більшості п’юс зі збірки В.Косенка «24 п’юси длѐ 
фортепіано» пронизана фольклорними інтонаціѐми. Працяячи над 
п’юсами «Українська народна піснѐ», «Мелодіѐ», «Танцявальна», «За 
метеликом», «Дощик», студент знайомитьсѐ з ритмоінтонаціѐми, 
ладовими барвами української народної музики, елементами варіаційності 
та куплетної форми.  

Серед фортепіанних творів композиторів другої половини ХХ століттѐ 
длѐ студентів початкового рівнѐ навчаннѐ можна рекомендувати цикли 
«Строкаті аркуші» Л. Грабовського і «Музику длѐ дітей» В. Бібіка. Обидва 
збірника вийшли в світ у 1983 році. Хоча цикл Л. Грабовського написаний у 
традиційному напрѐмі, деѐкі п’юси свідчать про вплив авангардизму. Так, 
нотний запис «Мініатярного маршу» нагадую взірець пуантилістичної 
манери письма; у вертикальних акордових комплексах «Маленької 
урочистої сарабанди» композитор застосовую альтеровані септ- та 
нонакорди, у п’юсі «У сутінках» – блязові ритмоінтонації та гармонії.   

Про модерністичну спрѐмованість свідчить цикл В. Бібіка «Музика 
длѐ дітей». У всіх п’юсах циклу композитор використовую сучасні 
позначеннѐ техніки педалізації, графічно вказую напрѐм голосоведіннѐ. 
Нотні тексти багатьох творів містѐть численні авторські ремарки. Так, 
наприкінці п’юси «Кривлѐка» композитор указую: «клавішу натиснути 
беззвучно»; на початку п’юси «Розмріѐлась. Уѐвний танець з принцем» – 
«грати, імітуячи звучаннѐ клавесину», у п’юсі «Мерехтіннѐ зірок» – 
«Glissando» струнами у цьому регістрі».  

У п’юсах «Про давнину», «Звуки в полѐх», ѐкі маять ілястративно-
розповідний характер, студенти знайомлѐтьсѐ з прийомами 
сонористичного письма. Кластерні співзвуччѐ, тонке няансуваннѐ, 
авторські вказівки служать длѐ створеннѐ ефекту звучаннѐ дзвону у п’юсі 
«Про давнину», або ефекту відлуннѐ – у п’юсі «Звуки в полѐх».  

Студенти повинні розуміти, що такі «новації» в циклах 
Л. Грабовського та В. Бібіка не ю самоцілля. Вони спрѐмованні, за словами 
О. Зінькевич, на подоланнѐ обмеженості традиційного стиля, на 
оволодіннѐ «…багатим досвідом сучасної музики, у поюднаннѐ її досѐгнень 
з українськоя музичноя культуроя» *2, 4+.    

Серед творів, ѐкі можна рекомендувати в репертуар студентів із 
середнім рівнем фортепіанної підготовки, заслуговуять на увагу 
композиції М. Лисенка, Я. Степового, Н. Ніжанківського, М. Колесси, Ігорѐ 
та Юріѐ Шамо, В. Сильвестрова, Л. Грабовського, І. Щербакова, Л. Юріної, 
Г. Саська, Ж. Колодуб, О. Нежігаѐ, І. Щербакова, В. Птушкіна, В. Демѐнішіна, 
Б. Фільц та інших композиторів.  
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Фольклорна тематика представлена творами М. Лисенка – 
«Українська сяїта у формі старовинних танців на основі народних пісень», 
М. Колесси – «Три коломийки», Б. Фільц – «Закарпатські новелети», 
І. Шамо – «Українська сяїта», В.Демѐнішіна – обробки українських 
народних пісень «Червона калина», збірками А. Коломійцѐ – шість 
транскрипцій зі збірника «Сонечко» та чотири транскрипції із збірника 
«Українські народні пісні» Л. Ревуцького та творами інших композиторів.  

Номери з «Української сяїти» І. Шамо – «Думка», «Веснѐнка», 
«Танець» – відтворяять різні пісенно-танцявальні жанри українського 
фольклору. Опрацьовуячи на занѐттѐх з «Інструментального виконавства» 
п’юси з «Української сяїти», студент знайомитьсѐ з історіюя виникненнѐ цих 
жанрів, з їх тематикоя, образністя. Так, у веснѐнках, що в давні часи 
супроводжували обрѐди закликаннѐ весни і проводів зими, оспівуютьсѐ 
пробудженнѐ природи, поверненнѐ тепла, надії на врожай, на коханнѐ. 
Відомо, що веснѐнки відзначаятьсѐ світлим ліризмом, життюстверджуячим 
характером, іноді урочистістя. «Веснѐнка» І. Шамо, у композиції ѐкої 
поюднуятьсѐ жанри танця та пісні, відрізнѐютьсѐ виразноя мелодикоя, 
образноя ѐскравістя, розмаїттѐм фортепіанної фактури, багатим 
гармонічним колоритом. 

Жанр коломийки ѐскраво репрезентований у фортепіанних п’юсах 
М. Колесси й М. Скорика. Коломийка, ѐк жанр народної пісні, виникла в кінці 
XVII – на початку XVIII століть і була характерноя длѐ західних областей 
України. Вона викристалізуваласѐ в народному мистецтві й зберегласѐ до 
нашого часу в трьох різних формах: піснѐ, танець та інструментальна п’юса. 
П’юси з циклу «Три коломийки» М. Колесси представлѐять ознаки двох 
жанрових коренів: коломийки-пісні та коломийки-танця. Студент, ѐкий 
знайомитьсѐ з даним циклом, повинен відмітити, що у примхливо-граціозній 
третій п’юсі циклу пісенний і танцявальний тематизм емоційно 
наближуятьсѐ. У другій п’юсі – тематизм різко відмінний: сумний роздум 
музики початкового наспіву завершую форму через смисловий контраст з 
гостро-динамічноя активністя середнього розділу. При виконавській 
інтерпретації всього циклу студент повинен підкреслити вогнѐно-
темпераментний образ першої коломийки, ѐка разом із другоя та третьоя 
п’юсами повинні утворити юдине драматургічне ціле.    

На українській фольклорно-етнографічній основі, а саме – на 
гуцульському фольклорі, базуятьсѐ п’юси з фортепіанного циклу М. Скорика 
«З дитѐчого альбому». Інтонаційні звороти фольклорного походженнѐ, 
дисонуячі співзвуччѐ, синкоповано-імпровізаційна ритміка свідчать про 
використаннѐ композитором модернових засобів виразності. Наприклад, 
остинатність, ѐк засіб відтвореннѐ стихійності танця, використовуютьсѐ в 
«Народному танці». Синкопи на слабких долѐх у мелодичній лінії в партії 
правої руки, чергуваннѐ шостого натурального й шостого підвищеного 
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ступенѐ в остинатній фігурі акомпанементу, часті хроматизовані ходи, 
ѐскравий динамічний план дійсно нагадуять особливості гуцульських танців. 
У п’юсі «Лірник» всі елементи фольклорної стилістики композитор 
підпорѐдковую розкриття змісту твору. Образ старого кобзарѐ передаютьсѐ за 
допомогоя речитативної синкопованої мелодії в партії правої руки, ѐка 
проходить на фоні басових квінт у партії лівої.   

Фортепіанна спадщина М. Лисенка, ѐкий зумів творчо перевтілити на 
національному ґрунті здобутки ювропейської музики, нараховую близько 
шестидесѐти творів. Більша частина цих творів міцно закріпиласѐ в 
педагогічному репертуарі музикантів-піаністів різних рівнів підготовки. 
«Елегіѐ» fis moll не ю винѐтком. В українській інструментальній музиці кінцѐ 
ХІХ століттѐ жанр елегії ѐвлѐв собоя невелику п’юсу, що виражала сум, тугу за 
минулим і характеризуваласѐ повільним темпом, мінорноя забарвленістя 
звучаннѐ, вагомоя ролля мелодійної лінії. При першому знайомстві з 
«Елегіюя» М. Лисенка студент повинен звернути увагу на розширеннѐ 
смислового діапазону цього жанру, що проѐвилосѐ в хвилеподібній 
активності розвитку музичної думки й драматичних спалахах в 
кульмінаційних моментах твору. Незначна емоційна різницѐ між двома 
темами «Елегії» – вступноя та основноя – поглибляютьсѐ саме в 
передкульмінаційних розділах. Тема вступу, що близька до народнопісенних 
джерел і ѐка при другому проведенні збагачуютьсѐ невеликими віртуозними 
фігураціѐми, лише в епілозі твору поюднуютьсѐ з основноя мелодія 
романсового походженнѐ. Студенту треба ретельно попрацявати над 
фактуроя даного твору, у ѐкій мелодіѐ то віддалѐютьсѐ від партії 
акомпанементу (основна тема), то зливаютьсѐ з її фактурним та гармонічним 
фоном, що її огортаю (тема вступу). У формі «Елегії» проѐвиласѐ характерна 
длѐ романтизму плинність, ѐка найчастіше досѐгаютьсѐ варіантним розвитком 
тематизму, властивим і іншим жанрам творчості композитора. 

На сьогоднішній день в українській фортепіанній літературі існую 
багато творів джазового напрѐму, що представлені іменами київських 
композиторів С. Бедусенка («Джаз-сяїта № 1», «Джаз-сяїта № 2» ), 
Г. Саська (фортепіанна сяїта «Грая джаз»), Л. Юріної (цикл «Джаз-фіюста»), 
дніпропетровського композитора О. Нежигаѐ (сяїта «Музичний тиждень», 
збірка «Твори длѐ фортепіано»), львів’ѐнина – М. Скорика (п’юси з циклу «З 
дитѐчого альбому»), харків’ѐнина  –  В. Птушкіна (збірка «Фортепіанна 
музика длѐ дітей») та інших. П’юси з цих циклів можуть бути рекомендовані 
длѐ опрацяваннѐ студентами середнього рівнѐ підготовки.    

Так, кожна з трьох п’юс циклу «Грая джаз» Г. Саська – «Джаз-вальс», 
«Бляз», «Регтайм» написана в доступній длѐ виконавців середнього рівнѐ 
підготовки  формі та фактурі. «Джаз-вальс» ю прикладом синтезуваннѐ 
класичного тридольного вальсу з елементами  сучасного джазу. Цей синтез 
проѐвлѐютьсѐ в поюднанні чіткої структури теми, ѐка складаютьсѐ з чотирьох 
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періодів, з найвідомішими рисами блязового жанру: характерноя 
поліритміюя між партіѐми верхнього та нижнього голосів, наѐвністя 
паралельних квінт та септакордів у супроводі, що утворяять колористичні 
джазові співзвуччѐ. Робота над ціюя п’юсоя сприѐтиме розвитку у студента 
гармонічного та мелодичного слуху, ритмічної гнучкості. При знайомстві з 
«Блязом» увага студента повинна бути спрѐмована на імпровізаційне 
проведеннѐ мелодійної лінії, що прикрашена синкопами, акцентами й 
паузами, і ѐка неспішно рухаютьсѐ в супроводі характерних джазових 
гармоній зі зниженими й підвищеними «блязовими» тонами. Певна 
складність виконаннѐ піаністами із середнім рівнем підготовки «Регтайму» 
криютьсѐ не тільки у великих стрибках між басом та акордами, але й у 
характерній длѐ регтайму поліритмії. У даному творі «конфліктність ритмів» 
виѐвлѐютьсѐ через синхронність двох контрастно-ритмічних пластів. Це, по-
перше, регулѐрна маршова дводольність у басах і, по-друге, «вільний», 
ритмічний рух у верхньому голосі, що навмисне порушую ефект регулѐрності. 

Длѐ студентів, ѐкі прийшли до університету післѐ закінченнѐ 
музичного, педагогічного училищ, або училища культури, можна 
запропоновувати в репертуар твори вітчизнѐних композиторів, ѐкі ставлѐть 
перед виконавцем більш складні художньо-виконавські завданнѐ, 
пов’ѐзані з інтонаційними, фактурними, поліфонічними, метроритмічними, 
агогічними особливостѐми.  

Серед творів фольклорного спрѐмуваннѐ можна рекомендувати длѐ 
опрацяваннѐ ѐк твори композиторів кінцѐ ХІХ – першої третини ХХ століттѐ  –  
«Дві фортепіанні рапсодії на українські народні теми» М. Лисенка, «Дві 
прелядії на основі українських народних пісень» ор. 38 Б. Лѐтошинського, так 
і твори композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть: «Двадцѐть 
чотири колѐдки длѐ фортепіано» І. Польського, «Карпатські фрески» 
Л. Дичко, цикл новел «Тарасові думи», сяїту «Гуцульські акварелі» І. Шамо, 
«Гуцульску сяїту» О. Некрасова, «Київський триптих» Б. Фільц, «Відгомін 
століть» Г. Саська, «Джазові обробки українських народних пісень» 
О. Саратського та інші.  

Фортепіанний цикл Б. Фільц «Київський триптих», що був написаний 
у 1982 році і присвѐчений свѐткування 1500-річчѐ Киюва, знайомить 
студентів зі знаменними сторінками з історії життѐ цього величного міста. 
Мотив передзвону, ѐк музичний знак віддаленої від нас епохи, пронизую 
всі п’юси циклу, виконуячи функція своюрідного наскрізного лейтмотиву. У 
першій п’юсі («Ostinato») студент повинен звернути увагу на фактуру 
крайніх частин, де авторка длѐ створеннѐ ефекту дзвону застосовую акорди 
кварто-квінтового сполученнѐ в зіставленні полѐрних звукових регістрів 
інструменту. У другому номері («Toccata»), що відтворяю драматичні 
сторінки з історії Киюва, мотив передзвону вплетений у стрімливий, 
динамічний плин віртуозних фігурацій та пасажів. За словами 
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мистецтвознавцѐ В. Бюлікової, у даній частині циклу «авторка майстерно 
здійсняю накладаннѐ своюрідного звучаннѐ різних за величиноя груп 
дзвонів і в музичній тканині п’юси дійсно виникаю звучаннѐ церковної 
дзвіниці з великими, середніми та маленькими дзвіночками» *1, 33+.  

Фактура перших тактів третьої частини («Maestoso») заснована на 
складній октавно-акордовій техніці: тут тема дзвонів проходить у низькому 
регістрі гордовито, велично й урочисто. Далі фактура зміняютьсѐ. 
З’ѐвлѐятьсѐ каскади шістнадцѐтих тривалостей, ѐкі перегукуятьсѐ із 
фактуроя вислову другого номеру циклу. Виконаннѐ фінальної п’юси 
вимагаю від студента володіннѐ складними технічними прийомами гри та 
гнучким няансуваннѐм.  

При опрацяванні циклу «Відгомін століть» Г. Саська студенти повинні 
звернути увагу на епіграфи, ѐкі додаю автор до кожної п’юси. Вони 
використовуятьсѐ композитором длѐ посиленнѐ образно-асоціативних 
аспектів, що, у своя чергу, допомагаю студентам-виконавцѐм створити 
певний музичний образ. Важливу роль у конкретизації програмного змісту 
відіграю використаннѐ фольклорної семантики. Інтонації веснѐнок можна 
почути в п’юсі «Веснѐні хороводи на Болонїї», алязії звучаннѐ народного 
оркестру – у номері «Бабин торжок». Музична мова циклу органічно 
вбираю і своюрідно переплавлѐю архаїку давніх слов’ѐнських піснеспівів. 
Так, при розучуванні п’юси «Городище Киѐ» студенту треба ретельно 
прослухати й попрацявати над мелодіюя, ѐкій властиво: обмежений 
діапазон, трихордова ладова основа поспівок, принципи речитації на одній 
ноті. Псалмодіѐ і хоральність використовуятьсѐ композитором у номері 
«Таюмниці лаврських печер». Разом із новітніми прийомами музичної 
виразності вони допомагаять студенту-інтерпретатору відтворити 
атмосферу містичного характеру даної п’юси. Останній номер «Свѐто на 
Всеволодовім пагорбі» містить інтонаційно-фактурні особливості всіх 
попередніх частин, тому може сприйматисѐ виконавцем ѐк образно-
драматургічний підсумок всього циклу.  

Серед творів романтичного спрѐмуваннѐ длѐ студентів із високим 
рівнем музичної підготовки можна рекомендувати длѐ опрацяваннѐ 
прелядії Л. Ревуцького, що посіли почесне місце в фонді української 
музичної класики першої третини ХХ століттѐ. «Три прелядії» ор. 4 ю 
прикладом ліричного відображеннѐ світу. Вони внесли у вітчизнѐну 
фортепіанну літературу романтичну імпульсивність емоцій, нестримне 
пориваннѐ драматично-вольового почуттѐ. Контрастністя образів 
відрізнѐятьсѐ «Дві прелядії» ор. 7: ліро-епічний характер Прелядії Es dur 
зміняютьсѐ бентежноя польотністя Прелядії b moll. Так, при роботі зі 
студентом над Прелядіюя Es dur ор. 7 викладач повинен акцентувати, що 
розгортаннѐ художнього образу в даній п’юсі пов’ѐзане з поступовим 
психологічним переінтонуваннѐм ліричного, наспівного за природоя 
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вислову в його епічне узагальненнѐ. Студенту треба звернути увагу на те, 
що вже в експозиційному розділі, ѐкий маю два періоди, перші два реченнѐ 
в кожному з цих періодів викладаять тематичні проведеннѐ з регістровим, 
фактурним та гармонічним варіяваннѐм. Третю реченнѐ ю не тільки 
своюрідним завершеннѐм, але й передумовоя подальшого музичного 
розвитку. Студент повинен ретельно попрацявати над репризним 
розділом, ѐкий містить головну кульмінація твору із залученнѐм усіх 
регістрів інструменту, та підкреслити поѐву нового тематичного матеріалу, 
примхливо-жорсткуватого за характером, у коді. 

Романтичну спрѐмованість української фортепіанної музики в наші часи 
продовжуять твори сучасного львівського автора Г. Мартиненко. У співпраці 
з поетом В. Чернів-Чернѐвським нея був написаний цикл «Українські 
ноктярни», тематика ѐкого розкриваю вся велич природи – від розбурханої 
веснѐної криги через теплоту та щедрість літа, гармонія і багатоголоссѐ 
«Осінньої пісні» до зимових заметілей із сніговіѐми та морозами. 

Серед творів неокласичного спрѐмуваннѐ длѐ опрацяваннѐ 
студентами-піаністами з високим рівнем підготовки можна рекомендувати 
«Вісім прелядій» О.Некрасова. У даному циклі мініатяр композитор 
знаходить втіленнѐ «вічних» тем і образів, що у стислій драматургічній 
формі відтворяять його баченнѐ проблем буттѐ. Розглѐдаячи п’юси О. 
Некрасова, треба відмітити, що майже всім прелядіѐм властивий 
лаконізм. Тому при розборі студент повинен звертати увагу на всі деталі 
нотного тексту п’юс. У строгій виваженості його елементів – артикулѐційних, 
ритмоінтонаційних, фактурних, регістрових, динамічних, ладово-
гармонічних народжуятьсѐ музичні образи кожної прелядії.     

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Підсумовуячи вищевикладене зазначимо, що фортепіанні цикли, альбоми, 
збірки та окремі п’юси українських композиторів кінцѐ ХІХ – початку ХХІ 
століть займаять значне місце в педагогічному репертуарі майбутнього 
вчителѐ музичного мистецтва. Розглѐд фортепіанних творів вітчизнѐних 
авторів названого періоду дозволив узагальнити їх за жанрово-стильовоя 
належністя, а також систематизувати ці твори, ураховуячи різні рівні 
інструментальної підготовки студентів. 

П’юси романтичного спрѐмуваннѐ залишаятьсѐ незмінноя 
складовоя навчального репертуару студентів будь-ѐкого рівнѐ підготовки. 
Певне місце  належить фортепіанним творам неокласичного спрѐмуваннѐ. 
Імпресіоністичні та експресіоністичні тенденції втілені в низці творів, длѐ 
ѐких характерними ю пошуки в тембрально-регістровій сфері. Неабиѐке 
місце в репертуарі студентів усіх рівнів підготовки займаять п’юси з 
використаннѐм сучасних композиторських технік (сонорика, додекафоніѐ, 
пуантилізм тощо). Окремий музично-естетичний пласт складаять джазові 
композиції.  
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Вагоме місце в навчальному репертуарі належить творам з 
оріюнтаціюя на фольклорну тематику. Великого значеннѐ в них набуваю 
відображеннѐ фольклорних першообразів, передусім, пісні, танця, а також 
народного інструменталізму – частіше у виглѐді імітації гри на традиційних 
народних інструментах. 

Активне використаннѐ в навчальному репертуарі студентів-піаністів 
творів українських композиторів минулого й сучасності не тільки розширяю 
уѐвленнѐ про розвиток вітчизнѐної музичної культури, але й сприѐю 
ефективному формування національно-свідомого типу особистості 
майбутнього вчителѐ музичного мистецтва.  

Пропонована робота може стати підґрунтѐм подальших досліджень у 
напрѐмі систематизації вітчизнѐної фортепіанної літератури, а саме – 
поліфонічних, моторних жанрів, творів великої форми длѐ використаннѐ їх 
на занѐттѐх з «Інструментального виконавства» у вищих педагогічних 
навчальних закладах із студентами різних рівнів музичної підготовки.  
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РЕЗЮМЕ 
Ревенко Наталья. Отечественный фортепианный репертуар как составлѐящаѐ 

инструментальной подготовки будущего учителѐ музыкального искусства.  
В статье рассмотрены фортепианные произведениѐ украинских композиторов 

конца XIX – начала XXI веков с целья их вклячениѐ в репертуар студентов-пианистов 
высших педагогических учебных заведений в процессе освоениѐ ими курса 
«Инструментальное исполнительство». Фортепианные циклы, альбомы, сборники и 
отдельные пьесы украинских композиторов систематизированы по разным уровнѐм 
инструментальной подготовки студентов – будущих учителей музыкального 
искусства. Проанализированы интонационные, ладовые, метроритмические, 
фактурные и другие особенности фортепианных произведений отечественных 
авторов традиционного и авангардного направлений. Освещены основные методы 
работы над пьесами в процессе исполнительской интерпретации. 

Ключевые слова: фортепианный репертуар, инструментальнаѐ подготовка, 
будущий учитель музыкального искусства, пьесы украинских композиторов. 

 
SUMMARY 

Revenko Natalia. National piano repertoire as a main component of instrumental 
training of the future musical art teachers. 

The article deals with the piano pieces of music of Ukrainian composers of the late 
19th – early 21st centuries, which are to be included to the piano students’ repertoire within 
the Instrumental Performance curriculum course in higher educational establishments.  Piano 
cycles, albums, collections and individual pieces by Ukrainian composers are systematized on 
the various levels of instrumental training of students – future teachers of musical art. 
Intonation, modes, beats, rhythm, texture and other features of the piano works by national 
authors of traditional and avant-garde trends are analysed. Main methods, used while 
working with plays in the process of performing interpretation, are illuminated.  

Piano students of all performing (instrumental) levels are provided with a large 
number of piano pieces based on Ukrainian folk songs and focused on national folk themes. 
This trend is represented by the names of M. Lysenko, L. Revutskyi, B. Liatoshinskiy, M. 
Kolessa, I. Berkovich, A. Kolomiiets, V. Kosenko, I. Shamo, B. Filts, V. Demianishin, O. Kravtsiv, 
L. Dychko, H. Sasko. It is proved that a definite place in the heritage of these composers have 
been taken by the theme of history of Ukrainian people, their life, customs and ceremonies; 
song and dance-like genres of folk origin – kolomyika and vesnianka – are widely used, too.  

Ukrainian romanticism in piano art of the late 19th – early 21st centuries is represented by 
many genres of European origin. Preludes by L. Revutskiy, mazurkas, waltzes, elegies, 
impromptus by M. Lysenko, nocturnes by H. Martinenko and works of other composers occupy a 
significant place in the repertoire of students with various levels of performing skills.  

There is an accent made on several jazz compositions, such as: “Music Week” by О. 
Nezhigay,  cycle “Jazz Fiesta” by L. Yurina (beginner), piano suite “I Play Jazz” by H. Saskо, 
plays in the series “From the children’s album” by M. Skorik (intermediate), “Jazz suite №1”, 
“Jazz suite №2” by S. Bedusenko (advanced level). 

It is noted, that the implementation of musical cycles, collections or individual pieces by 
Ukrainian composers of the past and present, not only broadens the view on domestic musical 
culture, but helps form the national-oriented type of personality of the future teacher of music.  

Key words: piano repertoire, instrumental training, future teacher of musical art, 
plays by Ukrainian composers. 

 




