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Шановні колеги! 

Метою створення електронної збірки за підсумками проєкту 
«СУЧАСНІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДЛЯ НАРОДНИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ» (Перекладення та обробки творів другої половини 
ХХ – ХХІ століття), було збагачення навчального репертуару та популяризація 
творів, перекладень, обробок для народних інструментів сучасних українських 
композиторів. 

У проєкті взяли участь учні та викладачі мистецьких шкіл Івано-Франківська, 
Херсону, Кривого Рогу, Черкас, Лозової, Києва, Харкова, Великоолександрівки, 
Панютіна, Нової Водолаги, Богодухова, Новодружеська, Лисичанська, Борисполя, 
Кагарлика, Клеваню, Гніваню, Люботина, Мерефи, Савинців, Шевченково. 

До електронної збірки увійшли ноти, коментарі з методичними рекомендаціями та 
відеозаписи творів, що відповідали вимогам проєкту. 

Методичні побажання, назви творів публікуються в редакції авторів. 
Твори в збірці впорядковано в такій послідовності: 
1. Для бандури. 
2. Для цимбалів. 
3. Для балалайки. 
4. Для сопілки. 
5. Для домри. 
6. Для баяна/акордеона. 
7. Для гітари. 
8. Для ансамблів. 
Кожен відвідувач електронної збірки матиме можливість прослухати надані твори у 

виконанні учасників у довільній послідовності. Такий формат створюватиме більш 
вільне користування наданим матеріалом. 

 
Дякуємо всім учасникам проєкту! 
Сподіваємося, що матеріали збірки стануть в нагоді викладачам мистецьких шкіл 

для подальшого творчого спрямування у вихованні національної свідомості учнів, 
розвитку їх виконавської майстерності. 

Вдячні директору ДНМЦЗКМО Марині БРИЛЬ за схвалення ідеї проєкту та 
інформаційну підтримку. 

 
Організатори проєкту: 
Олена ГОНЧАРОВА, методист ОНМЦПК – ідея проєкту 
Тамара САМОВАРОВА, директор ОНМЦПК 
 
Комп’ютерне оформлення: 
Віталій КОРНІЄНКО – програміст ОНМЦПК 
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1. ТВОРИ ДЛЯ БАНДУРИ 
С. Вакарчук – «І я на небі», аранжування Т. Петрик 

Сук Надія (Клеванська музична школа 
Клеванської селищної ради) 

https://youtu.be/V7mlnbReCEY 

Пісня «Я на небі», слова і музика Святослава Вакарчука, в 
аранжуванні Т. Петрик. 

Святослав Іванович Вакарчук – український музикант, автор 
багатьох пісень, державний і політичний діяч. Народився 
14 травня 1975 року в Мукачево, Закарпатської області. Соліст 
групи "Океан Ельзи", яка була створена в 1994 році. Автор 
більшості текстів і музики, вокаліст, лідер групи. 

Має такі нагороди, як Орден Свободи, заслужений артист 
України. 

Пісня "На небі" ввійшла в альбоми "Земля", 2013 р. 
Аранжування для бандури зробила Тетяна Петрик, пісня 

міститься у збірнику пісень у сучасному аранжуванні для 
бандури "За покликом серця". Видавець і виготовлювач ПАТ 
«Поліграфічно-видавничий комплекс «Десна», м. Чернігів. 

Петрик Тетяна 
Петрик Тетяна навчалась у Кременецькій музичній школі ім. М. Вериківського (клас 

бандури Гаврилюк О.О.) з 2002 по 2007 рік, у 2007 році вступила до Рівненського 
музичного училища по спеціальності «Музичне мистецтво» (клас бандури Свентах 
Т.В.), у 2011 році отримала диплом молодшого спеціаліста і у тому ж році вступила 
до Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (клас бандури 
Посікіра Л.К.). У 2016 році отримала ступінь магістра. 

З 2019 року Тетяна Петрик зайнялась виданням збірок пісень у власному 
аранжуванні а саме: «Мелодії кохання», «З бандурою у серці», «У любові є крила». 

 
Методичні рекомендації: 
Безпосередня робота бандуриста над вокальним твором насамперед починається з 

ознайомлення вокальної партії. Перед вибором пісні треба впевнитись, що вона 
відповідає вокальним даним виконавця, а також є зручною по тональності. 

Роботу над художнім виконанням потрібно починати, коли зроблена робота над 
вивченням вокальної та інструментальної партії, тобто точно грається текст твору, 
ритмічний малюнок, динамічні відтінки, а також знання нотного тексту напам'ять. 

Важливу роль відіграє дикція. Співати потрібно чітко, виразно. Викладачу потрібно 
слідкувати, щоб рот під час співу не тільки добре відкривався, але і був в активному 
русі. Якщо спочатку основним було засвоєння музичного матеріалу, то надалі 
потрібно працювати над цілісним виконанням твору, динамікою. 

Перед виступом обов'язкове виконання в концертному залі, де буде проходити 
виступ 
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«Ранішній дощ» – В. Севастьянов, аранжування Л. Мандзюк 

Піддубна Євгенія (Люботинська ДМШ) 

https://youtu.be/Fz-87h4993o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Борис Олександрович Севастьянов (1 квітня 1983, Харків, Україна) — український 

композитор і аранжувальник, співак, письменник, волонтер, громадський діяч. 
Почав писати музику з раннього дитинства. 

Вивчав у музичній школі композицію та гру на 
фортепіано. 

У 2003 році закінчив Харківське музичне училище 
(спеціальність «Теорія музики», по композиції — 
клас В. М. Птушкіна). 

У 2008 закінчив Харківський державний 
університет мистецтв імені Івана Котляревського 
(консерваторію) за спеціальністю «Композиції» 
(клас В. М. Золотухіна). 

У 2012—2015 роках співпрацював як 
аранжувальник з симфонічним оркестром 
«Віртуози Слобожанщини». Організатор Онлайн 
школи композиції і аранжування. 

В 2020 році оркестр НАОНІ виконав інструментальний твір Бориса Севастьянова 
"Ранковий дощ". 

 
 
Твір Б. Севастьянова в перекладі для бандури Л. Мандзюк «Ранішній дощ». 

Аранжування цього твору для бандури з фортепіано виконала Вікторія Івахненко для 
участі у Всеукраїнському конкурсі виконавців на бандурі ім. Г. Хоткевича у 2021 році. 
П’єса кантиленного характеру для учнів середніх та старших класів музичної школи. 
Розрахована для виконання на бандурі з перемикачами. Тема звучить на фоні 
супроводу фортепіано, її проведення має бути виразним, емоційним та дуже 
проникливим. Багато разів повторюється мелодія, тому особливо важливе динамічне 
різноманіття. В середній частині насиченості твору додають тризвучні акорди. Під час 
виконання п’єси «Ранішній дощ» потрібно слідкувати за якістю звуковидобування. 
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«Ти до мене не ходи» – Слова і музика Н. Май, аранжування 
О. Майбороди 

Еткало Аліна (Люботинська ДМШ) 

https://youtu.be/o1vn7pyAQDQ 

 
Н. Май сучасна композиторка. Народилася 25 травня 

1968 р. Заслужена артистка України. Керівник творчого 
центру Н. Май Полтавського міського будинку культури. 
Перші пісні почала писати в 2000 р. 

 
Надрукована в збірці «Юний бандурист». 

Упорядкування та музична редакція Л. Мандзюк. Випуск 
№ 9, Харків 2019. Аранжування для бандури 
О. Майбороди, зроблене для Всеукраїнського конкурсу 
виконавців на бандурі ім. Г. Хоткевича. 

 
 
 
 
 

Для зручності виконання на бандурі без перемикачів та для зручності співу ми 
перетранспонували пісню в тональність мі-мінор. 

 
Це легка, приємна сучасна пісня для учнів середніх класів. Текст веселого характеру 

дає широку палітру для втілення художньо-образного задуму пісні. Акомпанемент не 
є складним, являє собою гармонічну педаль. Лише у вступі та перегрі яскраво 
проводиться мелодична лінія. Слід звернути увагу на акордовий акомпанемент, який 
не повинен бути важким і зтяжувати всю пісню, акорди повинні гратися легко, не 
обтяжуючи мелодичну лінію вокальної партії. Вокальна партія потребує від учнів 
вірного та чистого інтонування. 
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2. ТВОРИ ДЛЯ ЦИМБАЛІВ 
А. Гайденко – «На святі «Вербунк» 

Гузь Уляна (ДМШ № 9 ім. В.І. Сокальського) 

https://youtu.be/LLATLCp3MrY 

Анатолій Павлович Гайденко – яскравий представник 
харківської композиторської школи. Член Національної Спілки 
композиторів України, Заслужений діяч мистецтв України, 
лауреат премії ім. Б. Лятошинського, ім. Слатіна, міжнародного 
конкурсу в Торонто, професор ХНУМ ім. І.П. Котляревсього. 
Працює в симфонічному, камерно-інструментальному, 
хоровому, вокальному та пісенному жанрах. 

 
Концертна п’єса «На святі Вербунк» в оригіналі була 

написана для баяна солона початку 80-х років ХХ ст. За основу 
твору композитор взяв 2 теми: мелодію зі словацької народної 
пісні «Летів сивий сокіл» та танець з к\ф «Жизнь без конца» 
(ЧССР). Сам Анатолій Павлович робив низку власних редакцій 
цього твору: це і перекладення для дуету баяністів, і 
перекладення для цимбалів з оркестром. Інші музиканти не 
втрачають інтерес до п’єси і сьогодні – в 2021 році Андрій 
Миколайович Стрілець зробив власне перекладення «На святі 
Вербунк» для баяна з оркестром народних інструментів. 

 
 
Перекладення повністю відповідає цимбальній специфіці, а також, окрім технічних 

прийомів у цьому творі гармонійно звучить тембр цимбалів, оскільки вони є 
традиційним інструментом у Словакії. Твір підходить для виконання у старших класах 
музичної школи та середніх спеціалізованих навчальних закладах (музичних 
училищах, коледжах). Для його повноцінного звучання виконавець повинен мати 
високий технічний рівень володіння інструментом, а також високий рівень 
музикальності, оскільки в цьому творі застосовуються майже всі технічні прийоми 
цимбаліста – від тремоло до віртуозних пасажів у швидкій частині. Важливо 
направити учня до передачі пісенності в повільній частині через помірне rubatо 
(спонукати його вільно дихати в середині фраз та виконувати вказівки автора щодо 
різноманітності нюансів). Проблемою при виконанні подвійних нот на тремоло може 
стати нерівномірність звучання правої та лівої руки, тому варто слідкувати, щоб кожен 
інтервал починався з верхнього звуку. Також для більшого розуміння інтонації на 
початкових етапах варто іноді грати лише окремо мелодію. Швидка танцювальна 
частина вимагає легкості та чіткості звучання, при цьому варто звертати увагу на 
акценти, які характерні саме для народних танців. 

 
Нотний матеріал взято з матеріалів збірки "Цимбальний дивосвіт", випуск 1, яка готується до 
друку за сприяння ОНМЦПК. 
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Л. Фучаджи – «В гостях у гномів» 

Ахмаді Глорія (ДМШ № 9 ім. В.І. Сокальського) 

https://youtu.be/GofU9AWMZ0M 

Цей твір був написаний в оригіналі для фортепіано Ларисою 
Костянтинівною Фучаджи.  

 
Композиторка закінчила Запорізьке державне музичне 

училище та Харківський державний університет мистецтв ім. 
І.П. Котляревського по класу фортепіано. Наразі Лариса 
Костянтинівна працює в Харківській хореографічній школі 
викладачем фортепіано та концертмейстером. Є членом 
Харківської обласної організації Національного Союзу 
композиторів України. Призерка низки Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів композиторів. Нею створено 11 збірок 
«В мире музыкальных фантазий» з оригінальними 
фортепіанними п’єсами для дітей, з однієї з них і була взята п’єса 
«В гостях у гномів» з метою перекладу для дуету цимбалів та 
фортепіано. 

 
 
П’єса невелика за об’ємом та проста за формою, але при цьому має свої складнощі. 

В першу чергу –гармонічна мова твору дуже незвична для нашого сприйняття, 
оскільки є нехарактерною для класичної та народної музики. Для молодшого 
шкільного віку досить складно сприймати таку кількість хроматизмів та альтерацій, 
які зустрічаються майже в кожному такті, а, відповідно, і вивчити цей матеріал 
напам’ять, тому варто враховувати рівень загальномузичної підготовки учня при 
виборі цієї п’єси. Наступним моментом є відчуття партії концертмейстера учнем, 
оскільки в перекладі затакт в першій частині віддається фортепіано, тому учень має 
чітко вступати на сильну долю такту. Звернути увагу варто і на різноманітність 
штрихів – стаккато, тенуто. Звісно в цьому творі на всі ці засоби скеровані на головну 
задачу музики – передача художнього образу, і, оскільки п’єса програмна, то дитині 
буде легше уявляти про що саме вона грає, при цьому інтерпретації цього образу 
можуть виявитися найрізноманітнішими, оскільки немає точного уявлення якими 
мають бути ці гноми – добрими чи злими, веселими чи хитрими і т.д. 

 
П’єса «В гостях у гномів» може бути використана як у класі спеціальності так і у 

класі ансамблю, оскільки партії цимбалів та фортепіано є досить рівноправними і 
можуть бути освоєними як учнем з концертмейстером так і лише учнями молодших 
класів. 
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С. Грицаєнко – «Чарівна квітка» 

Задорожна Поліна (Черкаська ДШМ) 

https://youtu.be/dWy9FZm8gs8 

До Вашої уваги демонстрація творів, уже 
відомого композитора Грицаєнко Світлани 
Іванівни, «Чарівна квітка» та варіації на 
українську народну пісню «По садочку 
ходжу» у виконанні учениці 5 класу 
Черкаської дитячої школи мистецтв 
Задорожної Поліни. Твори написані для 
інструменту домра, але твори настільки 
захопили своєю красою викладення, що 
виникло велике бажання відобразити їх на 
інструменті «цимбали». Перш за все, ми 
бачимо наскільки звучання цимбал 
передають задум автора. На сьогодні 
інтеграція інструментів є надзвичайно 
актуально, що дає змогу розкривати 
інструмент ще більшими можливостями. 

 
Твір «Чарівна квітка». Прочитавши назву, Поліна зразу промовила, що цей твір для 

неї. Такий же «тендітний», як вона. Ми знаємо, що інколи твори учні підбирають саме 
під свої почуття. А вони можуть бути різними. «Чарівна квітка» саме те, що необхідно 
саме зараз моїй учениці. Можливо тому так швидко, навіть легко, вдалося вивчити 
його. Перед тим, як вчити твір продивляється загальна картинка твору. А саме: нотний 
текст, динамічні відтінки і ритм-основна складова твору. Як раніше зазначалося, 
композитор Світлана Іванівна, вносить у свої твори різноманітність ритмічного 
малюнку. Цей твір також не дає «розслабитися» виконавцю тримаючи чітку 
мелодійну лінію в процесі рахування. Легкість - це те, до чого ми прагнули у передачі 
характеру твору. Тобто гра не на повну силу удару, а так би мовити «додаючи повітря» 
в жести. А тривалість нот шістнадцятих взагалі мають бути немов «крапельки роси». 
Дійсно багато порівнянь, бо саме так відчувається твір, і працюючи над ним, ми багато 
вживали асоціацій. 

 
Працюючи над творами, які нам надала композитор Світлана Іванівна Грицаєнко 

відчуваєш свіжість у викладенні матеріалу. На мою думку, автор настільки відчуває 
сьогоднішній ритм життя, потреби у духовному розвитку, що діти з великим 
бажанням беруться за виконання цих творів. Хочеться зауважити, що твори 
заставляють розвиватися, прислухатися, думати і навіть малювати уявні картинки для 
повноцінного виконання. В наш час це є надзвичайно цінним прикладом для учнів. І 
твори написані для інструменту домра є прекрасною інтеграцію з інструментом 
цимбали. 

 
Завідувачка відділом народних інструментів, викладачка вищої категорії, старший викладач 
Сніжана ГОЛІНЕЦЬ 
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С. Грицаєнко – Нарис на тему укр. нар. пісні «По садочку ходжу» 

Задорожна Поліна (Черкаська ДШМ) 

https://youtu.be/fqV_9L77JPs 

До Вашої уваги демонстрація творів, уже відомого 
композитора Грицаєнко Світлани Іванівни, «Чарівна 
квітка» та варіації на українську народну пісню «По 
садочку ходжу» у виконанні учениці 5 класу Черкаської 
дитячої школи мистецтв Задорожної Поліни. Твори 
написані для інструменту домра, але твори настільки 
захопили своєю красою викладення, що виникало велике 
бажання відобразити їх на інструменті «цимбали». Перш за 
все, ми бачимо наскільки звучання цимбал передають задум 
автора. На сьогодні інтеграція інструментів є надзвичайно 

актуально, що дає змогу розкривати інструмент ще більшими можливостями. 
«По садочку ходжу» - українська народна пісня, яка передає найпотаємніші почуття 

і в авторському виконанні ми відчуваємо це хвилювання, що ж до передачі 
інструментом, то застосовуючи прийом гри «тремоло» учениця уміло відображає 
початок твору. Підкреслюючи тему інтервальним звучанням, а на цимбалах це 
звучить надзвичайно зворушливо, твір набирає динамічного піднесення. Грати на 
тремоло інтервали не просто на інструменті, все залежить від однакової сили удару і 
густоти тремоло обох рук. Для цього є вправи, які допоможуть впоратися з такою 
задачею. В творі соло не тільки у цимбал, і коли треба продемонструвати підтримку 
теми у фортепіано, то знадобиться легке торкання до струн ,що дасть змогу відчути 
«чистоту» звучання. Хочеться відмітити багатство ритму, який робить твір цікавим, 
збагаченим, а ще краще сказати «бути завжди напоготові», що треба перестроюватися 
і чітко попадати в долю. Так як у творі є кульмінація, до неї треба також підійти за 
допомогою динамічних відтінків, а це в свою чергу потребує від виконавця 
застосувати ще більшу силу звучання, а саме удар, який буде виконуватися за 
допомогою руки. Українські пісні, які звучать протяжно, при грі на інструменті мають 
залишатися в такому ж характері, зберегти цю цінну духовність. І саме при грі на 
цимбалах, а ми знаємо, це є ударний інструмент, і будова є складною (інколи великі 
відстані нот між собою, на відміну від домри) що потребує від учня-виконавця 
швидкої реакції чіткого попадання на струни певної висоти. Закінченні твору є таким 
прикладом. Бажання виконати саме так, як бажав автор, спонукало до відпрацювання 
цього матеріалу. 

Працюючи над творами, які нам надала композитор Світлана Іванівна Грицаєнко 
відчуваєш свіжість у викладенні матеріалу. На мою думку, автор настільки відчуває 
сьогоднішній ритм життя, потреби у духовному розвитку, що діти з великим 
бажанням беруться за виконання цих творів. Хочеться зауважити, що твори 
заставляють розвиватися, прислухатися, думати і навіть малювати уявні картинки для 
повноцінного виконання. В наш час це є надзвичайно цінним прикладом для учнів. І 
твори написані для інструменту домра є прекрасною інтеграцію з інструментом 
цимбали. 

Завідувачка відділом народних інструментів, викладачка вищої категорії, старший викладач 
Сніжана ГОЛІНЕЦЬ 
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3. ТВОРИ ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ 
К. Мясков – «Протяжна» 

Артюх Остап (Київська ДШМ № 2 ім. М.І. Вериківського) 

https://youtu.be/QgY0rRaEnpU 

 
Інформація про те, чи був твір раніше надрукований та 

виданий, не відома. Ноти набрані в електронному вигляді 
з рукопису. 

 
Костянтин Олександрович Мясков (1921-2000) – відомий 

діяч української музичної культури, композитор, автор 
численних творів для народних інструментів. 

Його твори надзвичайно популярні, бо джерело його 
творчості криється в народній музичній стихії, а саме, в 
ліричності української народної пісні. 

В своїх творах Костянтин Мясков розширює основні 
форми розвитку музичного матеріалу, де музикування, як 
типова риса народного інструментального виконавства, 
стає одним з найхарактерніших прийомів його 
композиторської творчості. 

 
 
Твір «Протяжна» – наспівна п’єса, тепла, задушевна. Її ліричні образи інтонаційно 

зрозумілі та водночас ставлять перед виконавцем і певні технічні завдання. 
Твір невеликий, лаконічний, але багатий яскравими засобами виразності. Сміливі 

гармонічні зіставлення, найрізноманітніша фактура і прийоми, характерні для 
балалайки, як у мелодійних, так і в технічних місцях, сприяють формуванню художніх 
образів. Непроста акордова фактура потребує міцного натиску на струни для більш 
якісного звучання. А тремоло – від м’якого, поверхневого, до насиченого, глибокого. 

Друге проведення теми у фортепіано обігрується вигадливим візерунком 
мереживних секстолей у балалайки. А прийом вібрато сприяє гнучкому і динамічно 
виразному підголоску. 

Середня частина твору, трохи рухливіша та емоційніша, приводить до 
імпровізаційної каденції. 

Взагалі, увесь твір наповнений широтою фраз, м’якістю інтонацій, плавністю 
ритміки. Це дуже зручно для набуття учнями свободи мислення у побудові фрази, 
речення. 

 
П’єса може бути цікавою як для концертного, так і конкурсного виконання, і, 

безумовно, для педагогічної практики. Рекомендована для учнів старших класів 
музичних шкіл та студентів початкових курсів середніх спеціалізованих мистецьких 
закладів. 
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О.П. Лукін – Варіації на тему укр. нар. пісні «Ой, ти гарний Семене» 

Тараненко Олександр 
(Лозівська школа мистецтв №1) 

https://youtu.be/6MS5NzPeV_s 

Олександр Павлович Лукін народився 22.06.1935 р., в місті 
Ворошиловську, Краснодарського краю. 

Після закінчення Херсонського музичного училища, у 
1956 р. він поступив в Одеську державну консерваторію 
ім. А. Нежданової. У 1961 р. закінчив її і отримав 
направлення у Хмельницьке музичне училище. 

Починаючи з 1961 р., Олександр Павлович працює в 
Хмельницькому музичному училищі ім. В.І. Заремби на 
відділі народних інструментів викладачем по класу 
балалайки, гітари, оркестрування, диригування та ансамблю. 
Протягом багатьох років Олександр Павлович керував 
оркестром народних інструментів. За його ініціативою було 
створено ансамбль, до складу якого ввійшли викладачі 
відділу народних інструментів. До його репертуару входили 

твори зарубіжних та вітчизняних класиків, українські та російські пісні, а також пісні 
за авторством О.П. Лукіна. 

За 35 років керування ансамблем, О.П. Лукін оркестрував та переклав для народних 
інструментів велику кількість творів світової та народної музики. В той же час було 
написано ряд вокальних творів для солістів у супроводі 
ансамблю. Ще з студентських років Олександр Павлович 
пише інструментальну музику для домри, балалайки, 
баяна. Твори, написані О.П. Лукіним, виконуються як 
аматорськими колективами так і професійними – в 
Україні та за її межами. 

О.П. Лукін – педагог-методист Хмельницького 
музичного училища ім. В.І. Заремби, щедро ділиться 
результатами своєї праці і з колегами, творчою молоддю. 
За роки своєї роботи у музичному училищі 
ім. В.І. Заремби він навчив грі на різноманітних музичних 
інструментах не одне покоління музикантів, які 
продовжили свій творчий шлях у вишах нашої країни та 
за кордоном, які передають по естафеті отримані знання 
учням інших мистецьких закладів. 

Інформація про композитора О.П. Лукіна була люб’язно надіслана пані Тетяною Лукіною, 
викладачем-методистом Хмельницької музичної школи №1. (Представлена зі скороченнями). 
 

Методичні рекомендації викладача учня-виконавця. 
Твір «Варіації на тему української народної пісні "Ой, ти гарний Семене"» вимагає 

від виконавця витримки, технічної майстерності, тому доступний для виконання 
учнями старших класів. В роботі слід увагу приділити варіаціям на подвійне піцикато 
та гітарному прийому. 
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Укр. нар. пісня «Ой, що ж то за шум» в обр. П. Шольца 

Сахновський Михайло (Лозівська школа мистецтв № 1) 

https://youtu.be/CVr6m0eUKEM 

 
 
 
Українська народна пісня «Ой, що ж то за шум» обр. 

П. Шольца (Жуков В.П. Українська мозаїка: Обробки 
українських народних мелодій для балалайки з фортепіано: 
Навчальний посібник / В.П. Жуков. – Х.:…., 2008. – 157 с.) 

 
 
 

 
 
Павло Якович Шольц – радянський скрипаль, педагог та композитор. Роки життя 

точно невідомі, приблизно він жив 90 років із 1908 по 2002 роки. Закінчив Московську 
консерваторію у класі К. Мостраса. 

 
Твір написаний в варіаційній формі, рекомендовано для учнів елементарного 

підрівня початкової мистецької освіти. В роботі над твором звернути увагу на 
подвійне піцикато, звуковидобування при грі прийомом тремоло. На завершальному 
етапі роботи над твором більше уваги приділити досягненню динамічного балансу 
соліста та концертмейстера. 



— 63 — 



— 64 — 



— 65 — 



— 66 — 

 



— 67 — 

4. ТВОРИ ДЛЯ СОПІЛКИ 
Людмила Жульєва – Варіації на укр. нар. пісню 

«Дівка в сінях стояла» 

Савчук Дорофея (Клеванська музична школа 
Клеванської селищної ради) 

https://youtu.be/1WnHm1mL6t0 

 
Людмила Жульєва. Варіації на українську народну 

пісню « Дівка в сінях стояла». 
 
Анатолій Жульєв. Хрестоматія для блокфлейти 1 – 3 

класи. 
 
Нотне видавництво «Мелосвіт». Видавець 

Красовський В.Я. Київ 
 
 

 
 
Музичний твір сприяє розвитку музично-виконавських навичок учнів – 

накопиченню технічних ігрових навичок, удосконаленню слухо-моторної 
координації; сприяє формуванню творчих смаків. 
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5. ТВОРИ ДЛЯ ДОМРИ 
С. Грицаєнко – «Поема світлій пам’яті загиблих синів України» 

Соляник Ірина 
(Івано-Франківська ДМШ №2 ім. В. Барвінського) 

https://youtu.be/z9ZemA7bNHs 

С. Грицаєнко – «Поема світлій пам’яті загиблих синів 
України» зі збірки «На крилах кохання» (Черкаси, 
2021, [б.в.]). Виконує викладач Івано-Франківської 
ДМШ №2 ім. В. Барвінського Ірина Соляник 

 
 
Поема (фр. Poème) – інструментальна п'єса лірико-

драматичного характеру. Відрізняється свободою 
побудови та емоційною насиченістю. Найчастіше 
пишеться для фортепіано, іноді для смичкових 
інструментів із супроводом фортепіано чи оркестру. 

 
 
 
 

«Поема світлій пам’яті загиблих синів України» С. Грицаєнко написана для домри у 
супроводі фортепіано. Виразна, проникнена світло-сумним почуттям втрати мелодія, 
звучить як пісня-реквієм. Виразні мелодичні ходи сплітають журбу та сум в пам’ять 
про загиблих воїнів. Це лірико-епічний твір, зміст якого навіяний нещодавніми 
трагічними подіями в нашій країні. 

Твір написаний в імпровізаційній манері. Мелодика Поеми пронизана інтонаціями 
українських ліричних пісень та балад. Твір написаний у двочастинній формі, яка 
вільно розвивається. У першій частині на фоні арпеджованих пасажів партії 
фортепіано звучить мелодія-розповідь домри. В другій частині зростає напруження, 
музика звучить драматично та трагічно в кульмінаційному моменті. 

Даний твір рекомендовано для використання в репертуарі учнів-домристів старших 
класів дитячих мистецьких шкіл та студентів музичних коледжів, інститутів мистецтв 
та музичних академій. 

Грицаєнко Світлана Іванівна, викладач вищої категорії, методист ДМШ м. Черкаси. 
Керівник ансамблю молодших класів «Фанданго», керівник ансамблю гітаристів 
«Есперансо». Викладач займається педагогічною, методичною та творчою роботою, 
інструментуванням та аранжуванням творів для оркестру народних інструментів, 
ансамблів різних інструментальних складів. 

Композиторський доробок: твори для оркестру, баяна, домри, гітари, ансамблів та 
оркестрів народних інструментів, змішаних ансамблів, дуетів, тріо, вокальні твори для 
соло та хору. 
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М. Скорик – «Мелодія» з музики до кінофільму «Високий перевал» 

Пасічна Вікторія (ДМШ № 7 ім. М.П. Мусоргського) 

https://youtu.be/dkj5plFE_1Y 

Скорик Мирослав Михайлович (13.07.1938 – 
1.06.2020) радянський та український композитор, 
музиковед, педагог. 

Герой України(2008), народний артист, лауреат премії 
ім. Т.Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, 
співголова Спілки композиторів України (2006 – 2010), 
художній керівник Київської опери (2011 – 2016), 
національна легенда, внучатий небіж Соломії 
Крушельницької. 

Перше знайомство з музикою отримав у сім’ї – батьки 
музикували, не будучи професійними музикантами. До 
систематичних занять музикою Мирослава заохотила 
Соломія Крушельницька, яка порадила вступити до 
Львівської муз. десятирічки. 

У 1948 р. родина Скорика була репресована та вислана у Сибір. Там Мирослав 
вчиться грати на фортепіано у учениці С. Рахманінова, їздить на конкурси, опанує гру 
на скрипці. 

Після 1953 р. репресії послабились, Мирославу дозволили повернутися у Львів, до 
сестри батька, там відбувся вступ до консерваторії 1956–1960 рр. – Львівська 
Державна ім. М. Лисенка. 

Потім стажувався в аспірантурі Московської консерваторії у Д. Кабалевського, 
отримав кандидата мистецтв. 

У 1963 – 1966 викладав композицію у Львівській консерваторії, працює у США, в 
1986 – в Австрії. У 1990 повертається на Україну. З 1999 року – завідувач кафедри 
історії і української музики ХМАХ, викладач Львівської консерваторії. 

З 2006 – 2010 р. – співголова КС композиторів. З 2011 по 2016 – художній керівник 
Київської опери. 

 
Мелодія з музики до кінофільму «Високий перевал» була написана на прохання 

режисера В. Денисенко у 1981 р. для флейти з ф-но, пізніше для скрики з ф-но та для 
скрипки з оркестром. 

Композиція написана у розмірі чотири четверті, головна тональність – ля мінор, та 
має виражений ліричний характер. Кульмінація має виконуватися виразно та постійно 
підсилюючись (італ. росо сrescendo ed effettuoso). 

Твір був рекомендований учениці з метою проходження кантилени українського 
композитора. 

Особливості виконання на домрі – гра тремоло – легато, навчання тембрового окрасу 
звука, гра акордів у акомпанементі домри. Головна задача в роботі над кульмінацією 
– виконати її емоційно та природньо. 
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6.1. ТВОРИ ДЛЯ АКОРДЕОНА 
О. Іванько – Обробка укр. нар. пісні «Щиглик оженився» 

Сусідко Кирилл (Богодухівська школа мистецтв 
ім. В.Т. Борисова) 

https://youtu.be/26H1Pk9vbMk 

Олександр Петрович Іванько – український композитор, 
педагог, диригент, виконавець, заслужений працівник 
культури України. Закінчив харківський інститут мистецтв 
імені І.П. Котляревського. Є директором Бахмачської школи 
мистецтв. Більше 30-ти років керує народним оркестром 
баяністів «Дивограй», являється членом журі всеукраїнських 
та обласних конкурсів, багато його учнів стали лауреатами 
конкурсів, студентами музичних училищ та консерваторій. 

До пера композитора належать оркестрові, хорові та 
вокальні твори, твори для камерного оркестру, фортепіано, 
баяна, акордеона, скрипки, гітари, домри, цимбал. Творчість 
О. Іванька багатогранна, його твори відрізняються яскравою 

мелодикою, насиченою фактурою, самобутністю, стилістичною багатообразністю та 
потребують певної професійної майстерності. 

Обробка української народної пісні «Щиглик оженився» входить до посібника 
«Водограй» (Чернігів – 2016), який створений для поповнення педагогічного 
репертуару учнів-баяністів мистецьких шкіл. Твори в ньому добрані таким чином, 
щоб бути зрозумілими учням молодших класів, а також по принципу послідовності в 
педагогічній роботі. Основа збірки – українські народні пісні та танці, їх обробки. Є 
твори українських композиторів максимально наближені до народних та твори 
класиків і зарубіжних композиторів. 

Обробка «Щиглик оженився» знаходиться в кінці посібника, тобто вона розрахована 
на учнів, які вже досить гарно володіють виконавським апаратом та художньо-
виконавською майстерністю. Тут потрібне точне орієнтування на лівій клавіатурі, 
володіння технікою міховедення для досягнення потрібного фразування, технікою 
кистьового дихання в партії правої руки, технікою виконання інтервалів, акордів, 
дрібною моторикою, пальцьовою дикцією, відчуття пульсації та розвитку музичного 
матеріалу від піано до кульмінаційних точок. 

Незважаючи на невеликий розмір обробки (2 речення по 12 тактів кожне), в ній 
закладена дуже потужна енергетика народної жартівливої пісні, смачно прикрашеної 
сучасною свіжістю гармонії з великою кількістю септакордів. В 2-му реченні народна 
мелодика ще більше ховається за джазовою варіацією шістнадцятими тривалостями з 
альтерованими ступенями, які потребують легкості та чіткості виконання. Твір 
написаний для виконання на баяні, але аплікатура також легко адаптується для 
виконання на акордеонній клавіатурі. Якщо дотримуватися вказівок автора, то у 8-му 
такті кожного речення є хроматичний акордовий рух, що підкреслюється зміною руху 
міха на кожний акорд, тому потрібно детально розібрати міховедення, щоб цей 
фрагмент було зручно виконувати починаючи з розжиму. 
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В цілому, обробка може стати окрасою репертуару учнів 3-4 класів. Вона може бути 
як закріпленням вивчених технік, так і ознайомленням з новими. Прищепить повагу 
до українського фольклору через призму сучасного погляду та сучасної музичної 
мови, буде доречною та яскравою на будь-якому концерті. 
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В. Іванов – «Черевички» (в обр. Ганни Ткаченко) 

Ткаченко Ганна Миколаївна (ДМШ № 12 імені К.І. 
Шульженко) 

https://youtu.be/UL_OyXHJqrM 

 
Ганна Ткаченко закінчила Харківський державний 

інститут мистецтв імені І.П. Котляревського, де навчалася 
грі на акордеоні у класі Заслуженого артиста України, 
професора Олександра Міщенка та факультативно 
відвідувала уроки композиції Заслуженого діяча мистецтв 
України Ігоря Ковача. 

 
Ще у роки навчання Ганна набула першого досвіду у написанні власних творів для 

акордеона. У цей період нею були створені перші обробки народних пісень для 
акордеона, декілька етюдів і п’єс. 

На цей час Ганна Ткаченко працює викладачем акордеона та концертмейстером в 
класі академічного і естрадного вокалу в дитячій музичній школі №12 імені 
К.І. Шульженко. 

 
Обробку на тему пісні харківського композитора Валентина Іванова «Черевички», 

було створено у 2015 році для учня-акордеоніста. Вона неодноразово виконувалась 
ним на концертах в школі та за її межами. Мета створення обробки – збагачення 
навчального репертуару, оновлення концертного репертуару та вдосконалення 
технічної бази учнів-акордеоністів. 

 
Автор пропонує свій варіант аплікатури. Оскільки в обробці застосовані 

розповсюджені прийоми гри на акордеоні, аплікатурні формули, вказані автором, не 
тільки допоможуть впоратися учню з даною обробкою, а і придбати навички, якими і 
на далі він зможе користуватися. 

Грати цю обробку кожен може в зручному для нього темпі. Використання регістрів 
також віддається на розсуд виконавця. 

Виконуючи обробку досвідчений акордеоніст зможе вразити публіку своєю 
технікою, а початківець опанує нові прийоми гри та вдосконалить свої навички. 
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М. Різоль – обр. укр. нар. пісні «Копав-копав криниченьку» 

Рибак Аліна (Лозівська школа мистецтв № 1) 

https://youtu.be/WdLus5hNAIA 

Микола Різоль (1919-2007) – видатний український 
композитор, баяніст, педагог, художній керівник 
квартету баяністів Київської філармонії, народний 
артист України, професор національної музичної 
академії України ім. П.І. Чайковського. композитор 
є автором багатьох оригінальних творів для баяну, а 
також численних обробок українських народ них 
пісень та танців, серед яких українська народна 
пісня «Копав-копав криниченьку»» («Сто 
українських народних пісень та танців», 1991, с. 59-
63). 

 
Твір має варіаційну форму та невеликий вступ (2 т.), який вимагає від учня технічної 

підготовки та виконавської витримки. В обробці використовуються різні штрихи у 
партії лівої та правої руки. Звернути увагу на такти, у яких є арпеджіо, подвійні ноти 
твір вимагає виразної динаміки. Рекомендовано учням середніх та старших класів 
мистецької освіти. 
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О. Жужа – «Весела гра» 

Сухина Єгор (Люботинська ДМШ) 

https://youtu.be/M9i4zjg4KaE 

Жужа Олексій Андрійович народився 4 квітня 1970 р. у м. 
Запоріжжі. 

У 1990 закінчив з відзнакою Запорізьке музичне училище по 
класу викладача Дьяченка Віктора Костянтиновича. 

З 1991 по 1996 р. навчався у Харківському інституті мистецтв 
ім. І. Котляревського по класу професора Снідкова Ігоря 
Івановича. 

З 1996 р. працює у Запорізькій дитячій музичній школі №6. 
Робота з дітьми викликала бажання написати твори для учнів 

свого класу, враховуючи їх індивідуальні здібності. 
У 2018 році вийшла збірка «Музичні картинки» п’єси для 

баяна», до якої і входить п’єса «Весела гра» (Київ, видавництво 
«АГАТ ПРІНТ»). 

 
 
П’єса «Весела гра» вчить виконавця прийому оспівування стійких ступенів, 

виконанню гамоподібних пасажів та «репетицій». П’єса має складну тричастинну 
форму, багато різних штрихів, динаміки, фактури, ритмічних рисунків і прийомів 
ведення міха. Твір необхідно виконувати в рухливому темпі, що вимагає від учня 
певних зусиль і гарного володіння різнобічними технічними навичками. 
Рекомендовано учням середнього та старшого шкільного віку. 
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О. Жужа – «Весняний настрій» 

Квочка Марина (Савинська музична школа) 

https://drive.google.com/file/d/1V3ewkOzOM3Oq1-
duQKLzroxQVf0sT3xf/view?usp=drivesdk 

 
 
Жужа Олексій Андрійович народився 04.04.1970 р. в 

м. Запоріжжя. В 1990 р. з відзнакою закінчив Запорізьке 
музичне училище по класу викладача Дьяченка Віктора 
Костянтиновича. 1991-1996 роки навчався в Харківському 
інституті мистецтв імені І. Котляревського по класу проф. 
Снєдкова Ігоря Івановича. З 1996 року працює в Запорізькій 
музичній школі №6. 

 
 
П’єса «Весняний настрій» входить до збірки «Музичні 

картинки» видавництва «АГАТ-ПРІНТ» 2018 р. 
 

 
Характер п’єси – світлий, радісний, форма – проста, тричастинна, з невеликим 

енергійним вступом. Виконується в помірному темпі. Передати настрій твору 
допоможуть чітке виконання зазначеної артикуляції, вказаних штрихів, 
синкопованого ритму, акцентованих звуків та добротне тремоло міхом. 
Акомпанемент має бути легким з опорою на сильну долю. 
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6.2. ТВОРИ ДЛЯ БАЯНА 
Українська народна пісня в обробці Миколи Різоля «Місяць на небі» 

Мельніков Юхим (ДМШ № 1 ім. Л. Бетховена) 

https://drive.google.com/file/d/1-
wtRZThtYm921FYfDsEGGv1qYQ3ekbsq/view?usp=drivesdk 

Мико́ла Іва́нович Різо́ль – видатний український баяніст, 
педагог, композитор, художній керівник квартету баяністів 
Київської філармонії; народний артист України (1982), 
професор. 

1939 року разом із сестрами Раїсою і Марією Білецькими 
та Іваном Журомським Різоль заснував Квартет баяністів, 
який в первісному складі проіснував понад 50 років, 
піднявши ансамблеве народно-інструментальне мистецтво 
до найвищого професійного взірцевого рівня. 

З 1948 року Різоль викладач Київської державної 
консерваторії (із 1973 професор). За багато десятиліть 
педагогічної діяльності в Київській консерваторії ім. П. І. 
Чайковського, професор Микола Іванович Різоль виховав 
понад 100 музикантів-баяністів. З метою підвищення 
виконавської техніки М. І. Різоль розробив «Принципи 

застосування п'ятипальцевої аплікатури на баяні» (М.: «Сов. композитор», 1977); 
також він є автором збірки «Нариси про роботу в ансамблі баяністів» (М.: 
«Сов. композитор», 1986). М. І. Різолю належать концерт для баяна з оркестром, 
чисельні п'єси та обробки народних пісень для баяна. Микола Іванович здійснив 
численні перекладення класичної та сучасної музики для квартету баяністів, 
створивши яскравий, самобутній репертуар. 

Його обробки українських народних пісень, танців, мелодій народів світу стали для 
баяністів багатьох поколінь улюбленими. Їх виконують музиканти всіх рівнів 
навчання, вони увійшли до «золотого» фонду народно-інструментального мистецтва. 

Методичні рекомендації до обробки М. Різоля укр. нар. пісні «Місяць на небі» 
Поліфонічний твір ліричного характеру. 
Мініатюра має лаконічну форму, майстерно вибудована кульмінація (17 – 20 такти). 

Твір чудово підходить учням, які тільки починають знайомитись з поліфонічним 
складом фактури. Ніжну, ліричну мелодію української народної пісні слід виконувати 
штрихом legato. Виконавцю потрібно звернути особливу увагу на визначення та 
дотримання зміни напряму руху міху, яке тісно пов'язане з будовою вокальної фрази. 
Під час роботи над нотним текстом рекомендуємо детально попрацювати над кожним 
голосом окремо. Домогтися виразного, інтонаційно точного, осмисленого звучання 
кожного з голосів. Можна провести асоціацію із хоровим або ансамблевим співом, де 
відбувається розподіл на жіночу та чоловічу групи голосів, для кожної з яких 
характерне унікальне тембральне забарвлення. Для формування в уяві виконавця 
точного художного образу, бажано ознайомити учня з текстом пісні. 

Твір увійшов до збірки «Українські народні пісні в обробці для готово-виборного 
баяну» Вид. «Музична Україна», Київ, 1982 р. 
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О. Жужа – «Літні канікули» 

Мєнін Сергій 
(Новодружеська дитяча школа мистецтв) 

https://youtu.be/9kHDAqULUgs 

 
Олексій Андрійович Жужа – композитор, викладач-

методист Запорізької дитячої музичної школи №6. 
 
У 2018 році видавництво «АГАТ ПРІНТ» була 

надрукована його збірка «Музичні картинки» для баяна. 
До збірки увійшли програмні твори різноманітні за 

технічним і художнім рівнем складності. 
 
 
 
 
 
 
 

П’єса «Літні канікули» написана у формі класичного рондо. «А B A C A». 
П’єса має швидкий темп. Рефрен, який повторюється тричі написаний у тональності 

С – dur. Він оснований на гамаобразних рухах. В технічному плані текст зручний для 
виконання, але учень повинен бути добре підготовлений технічно і всі пасажі повинні 
звучати рівно. 

За характером рефрен контрастує з епізодами. 1 епізод має польотних характер і 
виконується штрихом legato. 

Другий епізод виконується більш рішуче. Епізод написаний в тональності d-moll. 
Складність виконання його пов’язана з великою кількістю акцентів, які проставлені 
як насильні так і слабкі долі. 

Для використання епізодів, краще використовувати п’ятипальцеву аплікатуру. 
П’єса розрахована на учнів старших класів, як для концертного виконання, так і як 

крупна форма для академічного виступу. 
П’єса вимагає від учня доброї технічної підготовки та виконавської витримки 
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А. Марценюк – «Коломийка» 

Черніков Гліб (ДМШ № 9 ім. В.І. Сокальського) 

https://youtu.be/8BopsJvlfLQ 

Марценюк Анатолій Сафонович 
На сьогодні, малодослідженою є творчість Анатолія 

Марценюка — луцького баяніста та композитора, 
аранжувальника, випускника Львівської консерваторії (клас 
баяна Д. Кужелєва, 1991).На даний момент, викладач –
методист класу баяна та акордеона музичної школи № 3 м. 
Луцьк, керівник ансамблю народної музики «Волиняни», 
автор величезної кількості інструментальних творів для 
баяна, акордеона, різноманітних ансамблів, вокальних 
творів для хорів, ансамблів та солістів. Його композиторські 
уподобання зосереджені на віртуозних творах для баяна-
акордеона. Твори та обробки користуються великою 
популярністю серед музично-педагогічної спільноти, вони 
притягують яскравістю гармонічного мовлення, а теми 

поєднують в собі риси народного мелоса з сучасними гармонічними та ритмічними 
малюнками. Його збірки в списку рекомендованих творів Типової Навчальної 
Програми Міністерства культури та інформаційної політики України по класу баяна 
та акордеона за 2020 рік. 

 
 
«Коломийка» – український народний карпатський танець, також однойменна 

танцювальна пісня у супроводженні до танцю або окремо від нього. Традиційний 
жанр української народної музики. 

«Коломийка» Анатолія Марценюка була надрукована у збірнику «Нотарик» – 
педагогічний репертуар учня акордеоніста, навчальний посібник (м. Луцьк, Вежа-
Друк, 2016 р.). Збірник рекомендовано для учнів молодших класів музичних шкіл. 

 
Твір віртуозного характеру, написаний у простій трьохчастинній формі. Технічні 

особливості це швидкий темп, тривалості нот переважно восьмі, важливо 
дотримуватись всіх акцентів, динамічні відтінки переважно F. В мелодії є невеликі 
стрибки, що характерно для танцювальної мелодії. В 1 частині важливо показати 
мелодію в лівій руці. 

Дуже важливо при виконанні танцю дотримуватись ритмічного малюнку, не 
допускати зміни в темпі. Легкість при виконанні басової партії, гарні акценти в правій 
руці, використання правильної аплікатури, динамічно і логічно проведені фрази – все 
це допоможе розкрити художній образ музичного твору. 
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В. Власов – «Німе кіно» 

Іщук Дмитро (ДМШ № 9 ім. В.І. Сокальського) 

https://youtu.be/S6bYWGVbSQs 

 
 
 
 
Власов Віктор Петрович (нар. 1936 р.) – український 

композитор, баяніст, педагог. 
Автор опер, пісень та романсів, музики до кінофільмів. У 

його доробку понад 200 творів для баяна (акордеона). На 
теперішній час працює на посаді професора кафедри 
народних інструментів Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової. 

 
 
 
 

П’єса «Німе кіно» входить до збірки «Джазові мініатюри для баяна (акордеона)» 
(видавництво «Богдан», м. Тернопіль, 2013 р.). Це яскравий приклад сучасного 
естрадного твору для баяна, акордеона написаний у простій трьохчастинній формі. 
П’єса виконується в жвавому темпі, за характером – бадьора, життєрадісна. При 
вивченні твору особливу увагу слід приділити точному виконанню пунктирного 
ритму та синкопованим акцентам. У другій частині важливо рівномірно розподілити 
crescendo від «mf» до «f» у першому та другому реченнях. А також звернути увагу 
учнів на паузи в тактах 20, 22, 24. 

П’єса «Німе кіно» – концертно-віртуозного плану, може бути рекомендована для 
перспективних учнів 4-5 класів учнів 8-річного навчання. 
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А. Гайденко – «Вербунк» 

Крохмаль Ілля ДМШ № 15 ім. В.А. Моцарта) 

https://youtu.be/l1r9RCiqxl4 

Анатолій Павлович Гайденко (1937) – заслужений діяч 
мистецтв України, професор Харківського національного 
університету мистецтв імені І.П. Котляревського, 
композитор, член Національної Спілки композиторів 
України та Національної Всеукраїнської музичної 
Спілки. Лауреат Премій ім. Б. Лятошинського, 
ім. І. Слатіна, ім. О. Масельського, лауреат I премії 
Міжнародного конкурсу композиторів в Торонто 
(Канада), кавалер ордена «За Заслуги» III ступеня. 
Багатогранною є творча діяльність Анатолія Гайденка. 
Він — автор великої кількості симфонічних, камерно-

інструментальних, вокальних, хорових творів. Особливого значення надає роботі над 
творами для баяна та інших народних інструментів. 

«Вербунк» c-moll (1987) – концертна п’єса для баяна. В перекладі слово «вербунк» 
означає свято весни. Стильові особливості «Вербунка» перекликаються з угорським 
чардашом, що підтверджується, зокрема, співставленням двох різних у мелодичному 
відношенні частин: повільної – «ласса» (у темпі Moderato) і швидкої – «фрішка» (у 
темпі Allegro). Твір для виконання складний, потребує достатньої технічної 
підготовки. Вступ заснований на характерній для чардашу ритміці: угрупуваннях 
тріолей та секстолей, що асоціюється з вільним віртуозним стилем скрипкової 
циганської імпровізації. Джерелом написання першої частини для композитора стала 
цитована і оброблена ним словацька народна пісня «Летів сивий сокіл». Для першої 
частини характерні часті відхилення від темпу. Агогіка (agoge — від грецької 
«відводити») представлена у ферматах, які створюють народний колорит твору. 
Секстові інтонації (legato і tenuto) надають звучанню певної об’ємності, а прохідні 
хроматичні звуки роблять співучу тему більш звивистою. Зворотний пунктир, звужена 
динамічна амплітуда (piano – mezzo-forte), елементи аґоґіки в розділі Moderato 
підкреслюють сумний та спокійний характер розділу, тому їх виконання — 
обов’язкове. Фразування, дотримання штрихів, динаміки — все це допоможе глибше 
розкрити національні особливості пісенної мелодики І частини. ІІ частина — 
контрастна за характером, вона відрізняється своєю віртуозністю, життєрадісністю, їй 
притаманна запальна танцювальність. Створити легкий яскравий характер танцю 
допоможе не тільки швидкий темп, але і чергування штрихів legato і staccato, 
форшлагів і мордентів. Ознаками енергійного танцю також є іскрометні пасажі, 
акцентована артикуляція терцій та секст, які відтворюють танцювальні фігури 
«притоптування». Легкість сприйняття твору широкою слухацькою аудиторією 
сприяла його популярності, свідоцтвом якої стали перекладення «Вербунка» для 
баяна з оркестром народних інструментів, та активному залученню п’єси у педагогічні 
та концертні програми. 

Твір був надрукований видавництвом Acco-opus Київ-2004-Kyiv «Концертні твори» 
(редактор-упорядник серії А.Семешко). 
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«Українська танкова» 

Коломієць Максим (Кагарлицька ДШМ) 

https://youtu.be/XhdVuysxllg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Українська танкова» виконується швидко, весело, з настроєм. 
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«Циганочка» в обр. А. Сударикова 

Коломієць Максим (Кагарлицька ДШМ) 

https://youtu.be/Z0kBZpvFltc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Циганочка» (циганська пляска) – старовинна парна пляска відома з кінця XVIII ст. 

В XX ст. виконувалася сольно. Музичний розмір 4/4. Пляска загальнонаціональна. 
Починається танець завжди повільно і поступово прискорюється до кінця. 
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К. Кириченко – «Вальс» 

Кравченко Максим (Кагарлицька ДШМ) 

https://youtu.be/7dAAjotjbV8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
«Вальс» із «Дитячої сюїти» – оригінальний музичний твір, написаний композитором 

Костянтином Кириченко для фортепіано. Вальс – один із любимих жанрів 
композитора. В творчому арсеналі автора не один десяток вальсів, більша частина із 
них написана для симфонічного оркестру. 
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«Їхав козак за Дунай» в обр. А. Іванова 

Кравченко Максим (Кагарлицька ДШМ) 

https://youtu.be/CdanT8DlvQQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Їхав козак за Дунай» – український романс, який написав козак Харківського полку, 

філософ, поет Семен Климовський. Пісня набула великої популярності від середини 
XVIII ст. в Російській імперії та тогочасній Західній Європі, перекладена німецькою й 
французькими мовами. 

 
 
У 1618 році за обробку пісні «Їхав козак за Дунай» узявся німецький композитор 

Людвіг ван Бетховен. В його обробці пісня оновилася: голос, який її виконує, зазвучав 
у супроводі фортепіано, скрипки і віолончелі; притаманна оригіналові маршовість 
поступилася більш повільним і ніжним тонам. 
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А. Гайденко – «Вальс-мюзет» 

Климчак Олексій (Лозівська школа мистецтв № 1) 

https://youtu.be/pTDRnQHnxlE 

 
 
Анатолій Гайденко (1937 р.) Член Національної Спілки 

композиторів України, заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат Премії ім. Б. Лятошинського, ім. 
І. Слатіна, міжнародного конкурсу в Торонто (Канада), 
професор Харківського Державного університету 
мистецтв ім. І. Котляревського. Викладає спец. баян, 
акордеон, оркестровку, читання партитур, 
інструментознавство. 

 
 
Вальс-мюзет – французький танець, музичний розмір – ¾. Темп помірно-швидкий. 

Спочатку мюзет – це старовинний інструмент на зразок волинки. Він дав назву 
однойменному танцю, який у XVIII-XIX столітті став основним на громадських балах 
у Парижі. До кінця XIX століття розвага перекочувала до барів та кафе: бал-мюзет 
обернувся вільним музичним уособленням строкатих вулиць, змішавшись з іншими 
європейськими жанрами, зокрема віденським вальсом. Приблизно у той самий період 
мюзет-волинку замінив акордеон, й у першому десятилітті ХХ століття сформувався 
вальс-мюзет. Кружляння, романтичний настрій, м'які акордеоні схлипи відтворюють 
у звуках шарм Парижа. Об’єднує романтичні кружляння Віденського вальсу і 
природну жвавість французького мюзету. 

 
 «Вальс-мюзет» А. Гайденка доступний для виконання учнями 3–5 років навчання 

середнього (базового) підрівня мистецької освіти і є для них чудовим концертним 
репертуаром. На прикладі вальсу-мюзет виконавець долає проблеми тридольного 
ритму, де є загроза надмірної ритмізації акомпанементу. Легкість і виразність мелодії, 
фразування та поняття форми твору (рондо) допомагають подолати труднощі 
виконання і не скотитися до тактового дроблення. Всі три теми безперервно змінюючи 
одна одну, органічно переплітаються і перетікають одна одну так, що вальс можна 
слухати нескінченно. 
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Укр. нар. пісня «Чом, чом не прийшов» в обр. В. Блащука 

Костенко Іван (Шевченківська ДМШ) 

https://youtu.be/e4uVvCNsNLg 

 
 
 
 
Укр. народна пісня «Чом, чом не 

прийшов» в обр. В. Блащука надрукована 
в навчально-методичному виданні 
№7/2019 «Музична школа», випуск 129, 
(ПП «Компанія «Менеджмент –ХХІ») 

 
 
 
 
 
 
 

 
Василь Іванович Блащук – композитор, викладач. Народився у 1954 р. М. Липовець 

Вінницької обл. Навчався грі на баяні в Липовецькій школі (клас викладача 
М. Нікоро) 

– 1970-1974 рр. – навчання у Вінницькому музичному училищі (клас Я. Воєводіна) 
– 1977-1982 рр. – у Одеській консерваторії (клас Д. Островерхова). 
З 1974 р. Працює на посаді викладача по класу баяна в Липовецькій музичній школі. 
З 1985 р. – завідувач відділом народних інструментів. 
Василь Блащук створив цілу низку оригінальних творів і обробок для баяна. 
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7. ТВОРИ ДЛЯ ГІТАРИ 
Валентин Задоянов – «Фарголл-Тролль» 

Башкіров Денис (Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/l5MyIxS5HCM 

Валентин Задоянов – гітарист, виконавець, 
педагог, поет, композитор. Народився 3 липня 
1981 року в м. Миколаєві. Навчався в 
Миколаївському вищому музичному училищі, 
Миколаївській філії Київського Національного 
Університету культури. 

 
У творчому доробку Задоянова вражаюча 

кількість різноманітних музичних творів. 
 
 

 
Валентин Задоянов є автором 10 музично поетичних видань для класичної гітари, 

10 музичних альбомів різноманітної стилістики: академічна музика, старовинна 
музика, етнічна, рок, блюз, авторська пісня. На всю його творчість вплинула тематика, 
пов’язана із Середньовіччям, древніми культурами кельтів і вікінгів. Така тематика є 
характерною для митців романтичної доби. Звернення до неї було своєрідним 
способом втечі від «сірої» «бездуховної» дійсності. Характерними для цього 
композитора творами можуть слугувати: «Пісні менестрелів», «Лицарська сюїта», 
«Кельтський орнамент», «Пісня про Роланда», «Книга пілігрима», «Пісня 
Конкістадора», «Фарголл-троль». 

 
Виконуючи та слухаючи твори, ми переносимось на кілька століть назад. В уяві 

спливають різні образи та сцени. Твір «Песнь о Роланде» перейнятий героїкою, на що 
вказує те, що при написанні цієї музики композитор використовує усі віртуозні 
можливості гітари, які створюють образ лицаря Роланда, котрий загинув у бою з 
племенами басків. 
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Василь Леоненко – «Спогад» 

Грабовський Артем (Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/H4fTXLFRdy0 

Василь Леоненко – поет, композитор, гітарист-
педагог, виконавець другої половини 20 століття, 
Народився 20 квітня 1958 року у м. Перевальську 
Луганської області. Навчався у Луганському коледжі 
культури і мистецтв та Харківській Академії 
Культури. 

Леоненко – Лауреат обласних та Міжнародних 
конкурсів, фестивалів як автор-виконавець, у складі 
дуету гітаристів «Гармонія» з Валерiєм Ярмоленко. 
Його гітара звучала на сценах м. Києва, у військовій 
частині м. Очакова, на Сумщині, в Західній Україні, 
для мешканців Сватівщини. 

Почесний гість Міжнародних конкурсів гітарного мистецтва «Дніпровські сузір’я», 
(м. Київ), член журі відкритого конкурсу ансамблів «Карабиць-фест» (м. Дзержинськ, 
Донецька обл..), Дипломант 7 Міжнародного конкурсу на кращий твір для дитячих 
музичних шкіл «Сім нот – шість струн» (м. Гомель, Білорусія). У збірку «62 мініатюри 
для гітари» (м. Гомель, 2008 р.) включені п’єси В. Леоненка «Спогад» та «Осінній 
ескіз». П’єса «Осінній ескіз» опублікована в Хрестоматії гітариста В. Ярмоленка, у 
видавництві «Композитор» Санкт-Петербурга. 

У 2008 році В.І. Леоненко був нагороджений медаллю «Будівничий України» 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та медаллю «За 
заслуги перед Луганщиною». 

Помер 11 травня 2012. 
В невеликій творчій спадщині Леоненка – авторські твори для гітари, а також 

переклади для гітари. Твори для гітари неодноразово виконуються на конкурсах 
різних рівнів. 

 
 
«Спогад» – твір ліричного характеру, опанування якого дозволяє освоїти базові 

навики звуковидобування. Щоб передати характер цього твору, виконавець має 
володіти досить тонкою музикальністю та природнім смаком. –При виконані слід 
значну увагу приділяти інтонації та фразуванню, в котрих і закладений основний сенс 
цього твору. Чим точніше відчуття та ведення фраз, тим виразніше прозвучить цей 
музичний твір. 
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Олександр Мітрошин – «Запальна румба» 

Чміль Михайло (Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/zV1MGg8m_lg 

 
 
Олександр Сергійович Мітрошин (м. Київ) – 

український композитор, педагог, гітарист-виконавець, 
Лауреат міжнародних конкурсів, почесний член журі 
гітарних конкурсів, засновник і директор Київського 
оркестру гітаристів (2006 рік). 

Народився 16 травня 1958 року. Навчався в Київському 
державному музичному училищі ім. Глієра. 

 
 
 
П’єса «Запальна румба» – це 3 частина сюїти «Музика Фантом» – одна із шедеврів 

творчого здобутку Олександра, яку композитор присвятив В. Манілову. Цей 
музичний твір зайняв 3 місце у 2 Міжнародному конкурсі композиторів «КомпоГітар» 
у лютому 2020 року. Твір публікувався в нотному збірнику «Калейдоскоп» (твори для 
гітари сучасних українських композиторів) 2015 р. 

 
Музичний твір має запальний характер, виконується в швидкому темпі. При 

виконанні слід притримуватись точного ритму, при цьому виграючи чітко та чисто усі 
пассажі та дожимаючи струни, особливо це стосується 2 частини твору. 
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Володимир Карлаш – «Пончо» 

Янчук Ілля (Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/h_RRlzVxF0s 

Володимир Карлаш – «Poncho» 
 
Володимир Григорович Карлаш – український 

композитор, гітарист другої половини 20 століття, 
член Національної спілки композиторів України. 
Народився 30 липня 1952 року в с. Іванове Селище 
Полтавської області. Навчався в Полтавському 
музичному училищі, Полтавському державному 
педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка. 

 
 
 
 

 
В.Г. Карлаш є автором великої кількості музичних творів для класичної гітари 

учбового характеру, так і для концертного виконання, він являється автором 
численних обробок, перекладів, транскрипцій для гітари, ансамблю гітаристів. 
Неодноразово його пісні публікувались у пісенних збірках, а гітарист Павло Іванніков 
підготував до друку збірник саме гітарних п’єс, який був надрукований у 2006 році, 
до якої й увійшов музичний твір для гітари «Poncho». Сам твір був написаний 
Карлашем у 1996 році. 
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Валентин Задоянов – «Песнь о Роланде» 

Ганжа Микита (Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/buwrqCQwWWE 

Валентин Задоянов – гітарист, виконавець, педагог, 
поет, композитор. Народився 3 липня 1981 року в 
м. Миколаєві. Навчався в Миколаївському вищому 
музичному училищі, Миколаївській філії Київського 
Національного Університету культури. 

У творчому доробку Задоянова вражаюча кількість 
різноманітних музичних творів. 

 
 
 
 

 
Валентин Задоянов є автором 10 музично поетичних видань для класичної гітари, 

10 музичних альбомів різноманітної стилістики: академічна музика, старовинна 
музика, етнічна, рок, блюз, авторська пісня. На всю його творчість вплинула тематика, 
пов’язана із Середньовіччям, древніми культурами кельтів і вікінгів. Така тематика є 
характерною для митців романтичної доби. Звернення до неї було своєрідним 
способом втечі від «сірої» «бездуховної» дійсності. Характерними для цього 
композитора творами можуть слугувати: «Пісні менестрелів», «Лицарська сюїта», 
«Кельтський орнамент», «Пісня про Роланда», «Книга пілігрима», «Пісня 
Конкістадора», «Фарголл-троль». 

 
Виконуючи та слухаючи твори, ми переносимось на кілька століть назад. В уяві 

спливають різні образи та сцени. Твір «Песнь о Роланде» перейнятий героїкою, на що 
вказує те, що при написанні цієї музики композитор використовує усі віртуозні 
можливості гітари, які створюють образ лицаря Роланда, котрий загинув у бою з 
племенами басків. 
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Сергій Селезньов – Подарунок №2 

Рубанов Владислав (Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/1X1x6aakDCk 

 
Селезньов Сергій Миколайович (1963, м. Могилів-

Подільський) – домра, викладач-методист, старший 
викладач. 1982 рік – закінчив Вінницьке музичне 
училище (клас Васильченко А.І.). 1984 – 1989 роки -
Львівська консерваторія ім. М.В. Лисенка (клас 
професора Козакова Г.М.). З 1986 року працює в 
училищі. 

 
 

Селезньов Сергій Миколайович  є автором збірки п’єс для класичної гітари 
«Подарунки» (2006). Ця збірка носить досить символічну назву – «Подарунки». Це. 
дійсно, справжні подарунки для нас усіх – молодих гітаристів, що лише починають 
оволодівати гітарою, їхніх вчителів і батьків, і навіть для концертних виконавців, що 
хочуть осучаснити, урізноманітнити свій репертуар та гідно представити сучасну 
гітарну українську музику за межами нашої держави. 

 
 
Кожен з «Подарунків» – це музичний сувенір на згадку комусь із знайомих, близьких 

та учнів автора. 
Різні за образно-емоційною сферою, ці невеличкі твори дуже різняться і за рівнем 

складності, а тому можуть використовуватись як в навчальному процесі, починаючи 
від середніх класів ДМШ, так і в концертно-виконавській практиці. 

Надзвичайно цінним є те, що п'єси написані автором, що безпосередньо знайомий н 
інструментом, оскільки зручно й професійно грамотно писати для гітари можна, лише 
оволодівши нею на професійному рівні. Лише в такому разі цей специфічний 
інструмент розкриває перед слухачем усі свої потаємні можливості і багатющі фарби. 

Також дуже важливим є той факт, що ці твори перевірені багатолітньою 
викладацькою практикою автора – внаслідок цього вони позбулися всіх незручностей, 
недбалостей, і кожна деталь ретельно вивірена з технічного й технологічного боку, 
завдяки чому більшість п'єс стають посильними для виконання вже учнями ДМШ, не 
втрачаючи від цього свого шарму й колориту. 
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М. Вігула – «Подоляночка» 

Кормілець Аліса-Таїсія (ДМШ № 15 ім. В.А. Моцарта) 

https://youtu.be/glbvfTHAcYY 

Михайло Вігула – гітарист, виконавець та композитор. 
Народився у 1981 році у м. Хуст Закарпатської області в 
сім’ї педагогів музикантів. Грі на класичній гітарі почав 
навчатись з 7-ми річного віку в Ужгородській школі 
мистецтв, продовжив навчання в Ужгородському 
музичному училищі, вищу освіту здобув у Львівській 
Державній Музичній Академії як гітарист, оркестровий 
диригент та композитор. У 2005 році переїздить до 
Угорщини, де отримує посаду педагога у мистецькій школі 
та гітариста у Національному Театрі м. Мішкольц. 

 
 
 

 
П’єса «Подоляночка» увійшла у електрону збірку музичних етно-картин «Кущ 

калини», основаних на українському мелосі. Композитор пропонує сучасне унікальне 
авторське прочитання народних мелодій, використовує оркестрову гармонізацію, 
аранжування мелодії з накладанням власних гармонічних структур, мелодійних 
зворотів, характерних автору. 

П’єса складається зі вступу, основної частини та коди, і перша складність, яку ми 
бачимо – зміни темпів (Andante tranquille, piu mosso, meno mosso, poco rubato). 

Вступ на перший погляд має акордову фактуру, але це з’єднання декількох голосів, 
тому важливо почути голосоведення. Деяку складність може викликати і виконання 
гітарних прийомів арпеджіато та флажолети. 

Основна частина починається одноголосним проведенням теми, яку слід виконати 
проникливо, legato. Далі додаються інші голоси, та важливо звернути увагу на нижній 
голос, додати йому виразності, та ні в якому разі не знімати раніше довгі звуки. У 
другому проведенні теми присутні елементи поліфонічності. Наступного разу тема 
звучить у нижньому голосі, в той час як верхній голос має дуже чітку ритмічну 
структуру та підголосну лінію. В цій частині не так просто досягнути виразності 
мелодійної лінії, бажано окремо попрацювати з пальцем р, добитися густого щільного 
звуку, координації рухів пальців правої руки. 

Кульмінаційна частина являє собою гармонічну арпеджіовану послідовність, 
напруженість додає хроматичний хід басового голосу, висхідний рух арпеджіо. 
Технічна складність виникає через стрибки в лівій руці, які потребують окремого 
опрацювання та з’єднання. 

Кода звучить в характері народного награвання, що підсилює ефект музичної 
картини – замальовки. Композитор використовує пунктирний ритм та форшлаги, які 
можуть викликати труднощі у виконанні. Треба слідкувати, щоб виконання meno 
mosso e poco rubato у коді не розхитало твір, а завершило його у манері народного 
імпровізаційного награвання. 
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Ю. Шинкаренко – «Хмаринка» 

Фролова Людмила (Зміївська школа мистецтв 
Чугуївського району Харківської області) 

https://youtu.be/FB4q1wjZAlY 

Юрій Шинкаренко ––«Хмаринка» 
Журнал «Музична школа» №7/2010, випуск 21 
 
Автор твору – Юрій Олександрович Шинкаренко, 

народився 1957 року в Челябінській області. З 1961 
року живе і працює в Україні. Випускник музичного 
училища у м. Артемівську та Донецького музично-
педагогічного інституту. Викладач та композитор, 
керівник ансамблю народних інструментів 
"Самотня гармонь". Викладає у музичній школі м. 
Червоноармійськ Донецької області. Лауреат 
міжнародних, республіканських та обласних 
конкурсів у номінації "Композиторська творчість" 
(Маріуполь, Донецьк, Дніпропетровськ, Ялта). 

 
 

 
Основний напрямок творчості – авторська музика для дітей, учнів музичних шкіл: 

дитячі сюїти для баяна. гітари, п'єси для духових інструментів, скрипки, фортепіано, 
опрацювання народних творів, ансамблі. Цикли пісень на вірші В. Орлова, О. Ковтуна, 
Є. Євтушенка, пісні для хору. Твори автору друкувались у навчальних виданнях 
Донецька, Києва, Тернополя. 

 
«Хмаринка» – програмна п’єса для гітари соло, передає характер легкості, 

пливучості хмаринки. Твір є програмним, що допомагає розвивати музичну уяву та 
образне мислення у учнів. Головне завдання виконавця полягає в створенні 
особливого настрою у слухачів. 

З цією метою застосовується м’яке звуковидобування. Слід також дотримуватись 
ритмічного виконання акомпанементу з синкопами. Особлива увага приділяється 
художнім динамічним прийомам та відтінкам. Наприкінці твору необхідно зробити 
уповільнення. 

П’єса виконується ученицею Зміївської школи мистецтв Людмилою Фроловою. 
Учениці вдалось передати образність та настрій твору за допомогою опанування таких 
прийомів як легато та арпеджіо, а також динамічних відтінків. 
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І. Дерев’янко – Етюд-сонатина 

Савенко Орина (Лисичанська ДМШ № 2) 

https://youtu.be/aAcfOaOSnqc 

 
 
 
Ігор Дерев’янко, автор твору «Етюд-сонатина», 

має багатий досвід роботи з юними музикантами. 
Він викладач вищої категорії, старший викладач 
Комунального закладу «Лисичанська дитяча 
музична школа №2» м. Лисичанськ Луганської 
області. 

 
 
 
 

Цей твір написано на початку ХХІ сторіччя. Слухаючи його, мимоволі повертаєшся 
у епоху геніальних гітаристів М. Джуліані, Ф. Сора, Д. Агуадо. 

 
Твір розрахований на широке коло виконавців. Присутність мелодійної лінії змушує 

сучасніше сприймати цю музику. 
У технічному плані вона підвладна будь-якому виконавцю. 
Перша частина не становить певної складності. Вона написана в 1 позиції, що знімає 

градус фізіологічної напруги. У середній частині потрібна увага до переходів з першої 
у верхні позиції 

 
Даний твір рекомендується для виконання у 3-х, 4-х, 5-х класах музичних шкіл 
 
 
Твір присвячений Петрову Віталію Костянтиновичу 
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А. Бойко – «Сумний вальс» 

Репецький Євгеній (Люботинська ДМШ) 

https://youtu.be/llaLLhyAB1E 

Аліна Леонідівна Бойко – викладач-методист по класу 
гітари, композитор, виконавець, лауреат міжнародних 
конкурсів, художній керівник Міжнародного конкурсу 
композиторів «КомпоГітар». 

 
Народилася у 1966 р. в м. Києві. З відзнакою закінчила 

Київське державне музичне училище ім. Р.М. Глієра 
(1986) та Львівський вищий державний музичний 
інститут ім. М.В. Лисенка (1994) по класу гітари та 

диригування оркестром народних інструментів. А. Бойко видала 11 збірок авторських 
творів для гітари, фортепіано, бандури, скрипки, ансамблів різних складів за участю 
гітари та оркестру народних інструментів. Більше 10 п’єс для гітари А. Бойко 
отримали призові місця на міжнародних конкурсах композиторів. 12 творів А. Бойко 
були в обов’язковій програмі Міжнародного конкурсу гітаристів в м. Жагань (Польща, 
2004). 

Крім того, А. Бойко займається видавничою 
діяльністю. Вона є автором-упорядником багатьох 
нотних збірок для гітари: «Повій, вітре, на Вкраїну» 
(Київ, 2004); «ГітАс» (Київ, вид-во «Музична 
Україна», 2007); «Калейдоскоп» (Київ, 2015); «Дует 
скрипка – гітара. Твори українських композиторів у 
перекладенні Аліни Бойко. Випуск 1» (Київ, 2018); «І 
Міжнародний конкурс композиторів «КомпоГітар» 
(Київ, 2018) та ін. 

 
 
Під час виконання п’єси «Сумний вальс» необхідно звернути увагу на виконання 

затактів у їх співвідношенні з сильною долею, їх м’яким рухом та ніби то ніжним 
ставленням до неї. Слабкі долі необхідно тримати під постійним слуховим контролем, 
не дозволяючи їм переважати над мелодією, але і не зникати, підтримуючи 
танцювальний рух. Треба звернути увагу на м’яку зміну позицій, а також чітко 
витримати паузу в останньому такті третього рядка. 
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О. Затинченко – «Селена» 

Звонков Роман (Панютинська музична школа) 

https://youtu.be/vRHheKCnIC4 

 
Олександр Затинченко (народився 21 червня 

1937 року у м. Одеса) – відмінник народної освіти 
України, заслужений працівник народної освіти 
України, член асоціації гітаристів України. У 1960 – 
1965 роках навчався в Одеському музичному училищі, 
клас баяна, з 1967 по 1972 навчався в Одеському 
педагогічному інституті ім. К.Д. Ушинського на 
музично-педагогічному факультеті. З 1962 року 
працює в Ізмаїльському Державному Гуманітарному 
Університеті доцентом кафедри музики, за 
сумісництвом викладач-методист по класу гітари у 
ДШМ. Веде активну концертну діяльність як 
виконавець, відбулось понад 40 авторських концертів. 

 
П’єса «Селена» надрукована у збірці «Хрестоматія гітариста» – навчальний 

посібник, шоста частина, видавництво «Валерія Ярмоленко»: виробник 
ФОП Корзунецький В.В., 2021 рік. 

 
«Селена» – альтернативна назва «білий місяць», присвячена Валерію Ярмоленко. 

П'єса романтичного характеру для учнів 3-5 класів, рівень складності вище 
середнього. Має тричастинну форму та каденцію. Розмір твору – тридольний, 
тональність мі мінор. 

 
Технічні особливості – робота над удосконаленням техніки виконання прийомів гри 

«баре» (на ІІ, V, ІХ ладах), «легато» у висхідному русі, «арпеджіато». 
 
Методичні рекомендації – ІІ частина твору контрастна за характером, виконується 

більш жваво, рухомо, схвильовано. У творі багато агогіки – темпових відхилень, 
ritenuto, dolсe, tenuto – треба чітко дотримуватися вказівок автора, разом з тим 
виявляти творчу ініціативу щодо власної інтерпретації. 

 
Мета застосування – формування музично-естетичного смаку на основі твору 

романтичного характеру; розвиток виконавських навичок з усвідомленням взаємодії 
технічної та художньої складових, розкриваючи художній зміст твору за допомогою 
засобів музичної виразності. 
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Аліна Бойко – «Монолог» 

Шейко Олеся (Мереф’янська ДМШ) 

https://youtu.be/eSRyq0IYWGU 

Аліна Леонідівна Бойко – сучасна гітаристка, 
викладачка, авторка чисельних творів для гітари 
соло, гітари в ансамблі з іншими інструментами, 
гітарних ансамблів. Працює викладачем по 
класу гітари в ДМШ м. Києва , має звання 
«викладач-методист», є одною із укладачів 
«Програми для музичної школи» (шестиструнна 
гітара). Член Президії і заступник Голови 
НВМС. 

 
Монолог (грецьк.-monos – один) – довготривала мова дійової особи літературного 

твору (переважно драматичного) звернена до самої себе, до інших дійових осіб або 
глядача; в музиці – одна з найбільш дієвих сольних вокальних форм в опері , в якій 
зазвичай відбитий процес напруженого переживання або роздуму, що приводить до 
будь-якого рішення. Монолог, як правило, будується із декількох нетотожних 
контрастних епізодів. 

Даний твір написано в бар-формі (текстно-музична форма зі строфою типу ААВ, в 
якій складалися пісні мейстерзінгерів). П’єсі передує вступ, який уже визначає її 
настрій (інтервал квінта символізує пустоту, самотність). 

Епізод А – Agitato – схвильовано; епізод В – Andante cantabile – помірно, співуче. 
Виклад твору гомофонно–гармонійний. Мелодію і бас слід грати голосніше, а 
акомпанемент – тихіше. П’єсу завершує кода. 

 
В творі детально проставлено аплікатуру, динаміку, темпи, агогічні відхилення, 

абревіатуру. Твір доволі складний для виконання учнями ДМШ, в ньому використані 
різноманітні прийоми: флажолети, технічне висхідне та несхідне легато, баре. Тому 
треба заздалегідь підготуватись до виконання твору: відпрацювати ці прийоми на 
інструктивному матеріалі. 

Для створення художньо емоційного образу твору рекомендується приділити увагу 
асоціативним зв’язкам. Прослухати твір у виконанні автора. П’єса має художнє 
навчально методичне призначення. 

 
Мета включення даного твору до репертуару учня: розвинення художнього 

мислення, музичної пам’яті, ритму, знання тембрової характеристики інструменту, 
виховання національної свідомості. 

 
Твір було надруковано у збірці Cantabile , автор Аліна Бойко, Київ 2009. 
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Олександр Ходаківський – «Український віночок» 

Петров Іван (Мереф’янська ДМШ) 

https://youtu.be/4A4594-eVa0 

Ходаковській (Ходаківський) Олександр 
Володимирович (1954 – 2018) – педагог, композитор, 
винахідник музичного інструмента, заслужений діяч 
мистецтв України, автор творів, обробок і 
перекладень. 

  
Український віночок № 3 ор. 17 із збірки «Чотири 

українські віночки» присвячений Ірині Українець 
(професійна оперна співачка, акторка, поетеса). П’єса 
має художнє навчально-методичне призначення. 

 
 

В своєму творі автор використовує теми українського фольклору. П’єса складається 
з трьох частин, вступу і коди. На мою думку це програмний твір – Картинка-
замальовка зимового свята (в середній частині використовується відома різдвяна 
українська пісня «Щедрик».) 

I частина «Ніч яка місячна» – завдяки використанню цікавих гармоній, зміні 
тонального плану, використанню типово гітарного тріольного супроводу тема звучить 
по-новому. 

II частина має авторську ремарку балада. Балада – жанр ліро-епічної поезії 
фантастичного, історико-героїчного або соціально побутового характеру з 
драматичним сюжетом. Первісно танцювально-хорова пісня середньовічної поезії 
Західної Європи з чітко строфічною організацією. Також називають муз. жанр, що 
розвинувся в епоху романтизму завдяки впливу літературної балади. З середини XIX 
ст. з’являються інструментальні балади – розгорнуті епічні інструментальні п’єси. 

Тут автор використовує дві теми: пісенного і танцювального характеру. Теми 
розвиваються, протиставляються, трансформуються і приводять до кульмінації твору. 

III частина «Ніч яка місячна». Тут автор знову повертає нас до першої теми. 
 
Твір доволі складний для виконання. Автор використовує різні прийоми гітарної 

техніки: арпеджіато, пасажі, акорди, складні флажолети. Необхідно заздалегідь 
підготуватись до виконання твору відпрацювати ці прийоми на гамах, вправах та 
етюдах. 

У творі ретельно проставлені агогічні відхилення, динаміка, абревіатура, темпи, але 
для зручності виконання необхідно проставити аплікатуру для правої руки. 

 
Мета включення даного твору до репертуару учня: збагачення репертуару, 

розвинення художньо–образного мислення, розвинення творчого потенціалу, 
розвинення художнього смаку, виховання національної свідомості. 

Твір надруковано у збірці « Музична школа» №51, Київ 2013 
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8. ТВОРИ ДЛЯ АНСАМБЛІВ 
Українська народна пісня «Дощик» в обробці Тетяни Мордовіної 

Дует: Желевський Валерій, Олійник Вероніка 
(акордеон) (Бориспільська ДМШ ім. Лариси 

Остапенко 

https://youtu.be/fKE7cfl2-OI 

 
Тетяна Іванівна Мордовіна – викладач вищої 

категорії по класу акордеона, викладач-
методист. У 1985 р. закінчила 
Дніпропетровське державне музичне училище 

ім. М. Глінки (клас викладача Л. Мартиша) та в 1990 р. Державний музично-
педагогічний інститут ім. Гнєсіних (клас професора В. Семьонова). 

В Бориспільський ДМШ ім. Лариси Остапенко працює понад 30 років. Керівник 
зразкового оркестру акордеоністів «Гармоніка». 

 
Методичні рекомендації: 
Мета загальної музичної освіти – зробити музику надбанням не лише обдарованих 

дітей, які надалі виберуть її своєю професією, але і тих, хто навчається в ній. 
Особливу велику роль у навчальному процесі відіграє ансамблева гра. Ансамблеве 

музикування сприяє інтенсивному розвитку здібностей учнів: музичного слуху, 
технічних навичок, ритмічного почуття, пам′яті, навичок читання з листа, розширює 
виконавські можливості учнів та дарує радість колективної творчості. П'єса добре 
адаптована до інструменту, зручна для виконання та неодноразово апробована на 
концертній сцені учнями класу. 

 
Мета – розширення репертуару на заняттях ансамблю, формування інтересу до 

української народної пісенної творчості, виховання музично-естетичного смаку юних 
музикантів. Призначена учням елементарного підрівня мистецької школи. Обробка 
увійшла до збірки «Веселий хоровод», схвалена Державним 
науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти 
(http://arts-library.com.ua/handle/123456789/632). 

 
Українська народна пісня «Дощик» – обробка наповнена легкістю і гумором. Вступ 

і такого ж характеру закінчення налаштовує слухача на веселий характер твору, а 
учасників ансамблю на енергійність виконання. Передати бадьорий настрій п'єси 
допоможуть: чітке виконання вказаних штрихів та динамічної палітри. Особливу 
увагу слід звернути на агогічні відхилення, які потребують особливої ансамблевої 
єдності. 
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С. Грицаєнко – «Ностальгія» 

Дует викладачів: Леся Пазушенко-
Стародубець та Марія Морозова 

(домра, гітара) (Школа мистецтв №1 
Херсонської міської ради) 

https://youtu.be/mEeO663k0IM 

Світлана Іванівна Грицаєнко – викладачка 
Черкаської дитячої школи мистецтв, 
керівниця народно-естрадного ансамблю 
«Світанок», керівниця ансамблю гітаристів 
«Есперансо», спеціалістка вищої категорії, 
викладачка – методистка. Композиторка має 
великий творчий доробок у вигляді творів для 
домри у супроводі гітари, для дуету домр у 

супроводі фортепіано та дуету домр соло, для дуету домри та гітари, ансамблів різних 
складів та форм, тощо. 

 
Твір «Ностальгія» є у електронному виданні Збірки дуетів для домри та гітари 

«Натхнення» 2021 р. Бібліотека викладача закладу мистецької освіти. 
Редакторки: викладачка КЗСМО «Школа мистецтв № 1» Херсонської міської ради 

Марія Сергіївна Морозова, керівниця ансамблю гітаристів, учасниця викладацького 
дуету «Таїна» та інших мистецьких проектів, спеціалістка вищої категорії у званні 
«Старший викладач» та Леся Вікторівна Пазушенко-Стародубець, учасниця 
викладацького дуету «Таїна» та інших проектів, завідувачка відділом народних 
інструментів, викладачка вищої категорії у званні «Старший викладач». 

 
Викладацький проект – дует «Таїна» існує з 2012 року, має на своєму рахунку багато 

творчих перемог, веде активну концертну діяльність офлайн/онлайн, передає свій 
досвід колегам. У скарбниці дуету назбиралося чимало перекладень, аранжувань, 
редакцій музичних творів різних направлень та епох для складу – домра/гітара. 

 
 
 «Ностальгія» - це ліричний твір кантиленного характеру. Від виконавців вимагає 

розуміння програмності твору та грамотного перенесення у загальне звучання дуету 
художнього задуму композиторки – це м’яке, легатне, пісенне та агогічне виконання 
своїх партій. Рекомендовано для учнів старших класів мистецьких шкіл та студентів 
перших курсів музичних коледжів. 
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В. Дмитренко – «Імпровізація і танець» 

Дует викладачів: Леся Пазушенко-
Стародубець та Марія Морозова (домра, 

гітара) (Школа мистецтв №1 Херсонської 
міської ради) 

https://youtu.be/xyh9WRpKUj8 

 
Віктор Дмитренко – з 2010 р. викладач 

Школи мистецтв №6 ім. Жуковського 
м. Києва, керівник/диригент оркестру 
викладачів «Святограй», для якого написав 
понад 60 аранжувань та авторських творів. 
Пізніше в стінах цієї школи був організований 

ансамбль «Авантюра», для якого також були написані численні аранжування. Потім 
була Академія мистецтв ім. П. Чубинського, а з 2019 року інститут мистецтв 
Київського університету ім. Б. Грінченка. В цих навчальних закладах також був 
організований студентський фольклорний ансамбль «Паляниця band» керівником 
якого є Віктор Дмитренко. Та композитор не зупиняється і у вересні 2020 року 
організовує новий колектив – ансамбль «Take Seven», який успішно розвивається. 

 
Перекладачки: викладачка КЗСМО «Школа мистецтв № 1» Херсонської міської ради 

Марія Сергіївна Морозова, керівниця ансамблю гітаристів, учасниця викладацького 
дуету «Таїна» та інших мистецьких проектів , спеціалістка вищої категорії у званні 
«Старший викладач» та Леся Вікторівна Пазушенко-Стародубець, учасниця 
викладацького дуету «Таїна» та інших проектів, завідувачка відділом народних 
інструментів, викладачка вищої категорії у званні «Старший викладач». 
Викладацький проект – дует «Таїна» існує з 2012 року, має на своєму рахунку багато 
творчих перемог, веде активну концертну діяльність офлайн/онлайн, передає свій 
досвід колегам. У скарбниці дуету назбиралося чимало перекладень, аранжувань, 
редакцій музичних творів різних направлень та епох для складу – домра/гітара. 

 
«Імпровізація та танець» – віртуозний твір, написаний для цимбал та фортепіано. 

Складається із двох частин: імпровізації та танцю. Перша частина, згідно своєї назви, 
має імпровізаційний характер, що потребує від виконавців певних навичок: вільного 
володіння знаннями гармонії, ансамблевої узгодженості. Друга частина твору 
«Танець» має віртуозний характер. Насичена складними ритмічними угрупуваннями 
в обох партіях. Мелодійна лінія ускладнена незвичними розмірами та акцентами. 
В партіях домри та гітари використовуються різні специфічні прийоми гри: піцикато, 
гра у підставки, тремоло у гітари, прийом «Тамбурин». Потребує від виконавців 
доброї технічної підготовки. Рекомендовано до виконання для студентів музичних 
коледжів. 
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Світлана Грицаєнко – Циганська рапсодія 

Дует: Толстая Вікторія, Сінгх Софія (домра) 
(Івано-Франківська ДМШ №3 ім. А. Кос-

Анатольського) 

https://youtu.be/6zYMT8x5F9I 

Світлана Грицаєнко – викладачка-методистка 
Черкаської дитячої школи мистецтв, плідна 
композиторка, збагачує сучасний репертуар 
домристів творами, особливістю яких є поєднання 

виконавських можливостей домри і сучасного естрадного стилю. 
«Циганська рапсодія» написана для дуету домр з фортепіано старшої категорії учнів 

музичних шкіл, передбачає досконале володіння різними способами звуковедення, 
вимагає м’якої атаки звуку, виразної динаміки. Звернути увагу на агогіку, яка 
допомагає розкриттю змісту твору. Необхідне чітке усвідомлення форми твору та 
виконавських можливостей учнів. Вимагає розуміння композиційної будови твору та 
інтонаційних і образно-змістових зв’язків між його частинами. Завдяки трьохчастиній 
формі виконавці можуть розкрити свої навики у володінні цілою палітрою штрихів: 
легато, маркато, стакато, спікато, глісандо, а також акордовою технікою. Лірична 
перша частина виконується м’яким наспівним звуком, вимагає широкого, виразного 
фразування, потребує виважено підійти до динамічного розвитку та визначення 
кульмінаційних моментів. Метро-ритмічна будова мелодії вимагає вільного володіння 
різними прийомами гри, тому важливо зосередити увагу учнів на ритмічній чіткості 
та точному дотримання всіх тривалостей звуків і їхньому співвідношенні між собою 
у різних партіях. Відчуттю складного ритму допоможе пульсаціях восьмих нот у 
партії фортепіано. У другій партії трелі треба виконувати ритмічним спікато як 
шістнадцяті ноти. 

У ІІ частині Allegro учні мають чудову нагоду продемонструвати свою технічну 
підготовку, вільне володіння позиційною грою, хорошу координацію рук, глісандо у 
поєднанні з шістнадцятими нотами. Танцювальний характер вимагає чітких і 
активних дій пальців лівої руки та координації обох рук. Необхідно дотримуватися 
штрихової чіткості, відчуття метру та акцентуації нот. Виконавець першої партії має 
добре володіти акордовою технікою. Необхідно, щоб усі шістнадцяті ноти звучали 
злагоджено, розбірливо та добре прослуховувалися, що потребує особливої культури 
виконання, одночасного звучання по вертикалі. Ця частина з пунктирним ритмом, 
тріолями у шістнадцятих та четвертних тривалостях, глісах, потужними 
акцентованими акордами потребує не тільки виконавської витримки, гарного 
володіння інструменту, а й зіграності. 

У Tempo І звернути увагу на густоту тремоло при максимально дозволеній домрою 
гучності, при цьому є небезпека форсування звуку. Заключний пасажоподібний епізод 
у першій партії вимагає попереднього технічного відпрацювання, дотримання чіткості 
аплікатури та злагодженого між усіма учасниками ансамблю ritenuto. На загал 
необхідно зосередити увагу учнів на вироблені спільного з фортепіано ритмічного 
пульсу та метро-ритмічної стійкості. 
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Цей твір потрібен в репертуарі музичної школи для здобуття вміння учнями 
відтворювати колористику твору завдяки швидкій зміні характерів, штрихів та 
прийомів гри. 
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Юрій Островський – «Гопачок» 

Дует сопілкарів: Бородейко Богдана, 
Савчук Дорофея (Сопілки) 

(Клеванська музична школа 
Клеванської селищної ради) 

https://youtu.be/PkXn1hOmLr0 

Юрій Островський «Гопачок» 
 
 
 
 
 
 

 
 
Флейтовий гуртограй. Збірка легких п’єс для флейтових ансамблів у супроводі 

фортепіано та без нього. Рівне- 2020. 
 
 
Музичний твір пробуджує інтерес і любов до української інструментальної музики; 

сприяє формуванню художньо-образного мислення, удосконаленню штрихової 
техніки. 
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І. Скриннікова – «Фестивальна» 

Дует Олійник Іван, Кононенко Вадим 
(гітара) (Нововодолазька школа мистецтв 

Нововодолазької селищної ради) 

https://youtu.be/Blr9sG8PInQ 

Скриннікова Ірина Анатоліївна – 
викладач гітари та баяну у КЗПМО 
«Нововодолазька школа мистецтв» 
Нововодолазької селищної ради. 

Спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист, має авторські збірки творів для 
гітари, розробила власну методику для 
навчання гітаристів молодшого шкільного 
віку «Надзвичайні пригоди пані Гітари». 

 
Твір «Фестивальна» був надрукований в авторській збірці: Сонячні струни. 

Випуск 2. П’єси, ансамблі для шестиструнної гітари: Методичний посібник / Ірина 
Скринникова. Х.: Майдан, 2019. 44 с. Методичні рекомендації до виконання п’єси 
«Фестивальна». 

 
П’єса написана для гітарного дуету. Вона має звучати легко, невимушено, святково. 

П’єса носить танцювальний характер, що не позбавлений ліричних мотивів. За 
технічними вимогами рекомендована для виконання учням старших класів. 

 
П’єса має тричастинну форму, завершується кодою. Основна мелодична лінія 

доручена першій партії, виконавцеві якої треба буде попрацювати над зміною позицій, 
фразуванням, виразним звучанням кульмінаційних нот у другій октаві, для чого праву 
руку краще тримати за розеткою ближче до підставки. Звичайно, варто звернути увагу 
на виконання форшлагів, особливо, коли вони мають бути в обох партіях, якщо 
форшлаги викликатимуть велику складність при виконанні, можна їх вилучити. 

 
Друга партія має функцію супроводу, вона включає акорди на «rasgeado», що 

надають творові риси танцювальності, та підголоскові мотиви, які підкреслюють 
мелодію. Виконавцеві другої партії треба впевнено і чітко виконувати акорди на 
«rasgeado» із невеликим акцентом на перший акорд, слідкувати, щоб акорди не 
перекривали мелодію. 

 
Твір можна виконувати на звітному концерті класу, відділу, використати для участі 

у конкурсах. 
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П. Майборода – «Київський вальс» в обр Миколи Різоля 

Інструментальний дует: Захарченко Олексій, Щербиновський Данило (Баян, акордеон) 
(Панютинська музична школа) 

https://youtu.be/1i7q5pK82Fo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Платон Іларіонович Майборода (01.12.1918 – 08.07.1989) – 

український композитор, педагог, фольклорист, народний 
артист СРСР (1979 р). Серед творчого доробку композитора 
музичні твори для хору та симфонічного оркестру, більше 200 
пісень та хорів, обробки народних пісень, музика до 
драматичних спектаклів та фільмів. 

 
 
 
 
 
 
Микола Іванович Різоль (19.12.1919 – 

17.03.2007) – видатний український баяніст, 
педагог, композитор, художній керівник 
квартету баяністів Київської філармонії, 
народний артист України (1982 р.), професор 
Національної музичної академії України 
ім. П.І. Чайковського. 

 
 
 
 
П’єса "Київський вальс" для 2-х баянів увійшла до збірника "Популярні п’єси для 

двох баянів", склав і обробив М. Різоль, яка вийшла друком у 1959 році у Державному 
видавництві образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, м. Київ. (Ноти: 
Ale07.ru) 
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«Київський вальс» – обробка для дуету баянів, для учнів 6-8 років навчання, рівень 
складності вище середнього. Має куплетну тричастинну форму із вступом і 
закінченням. Розмір твору – тридольний, тональність мі мінор. 

Технічні особливості – робота над злагодженим виконанням обох партій та 
збереження пісенного мелодичного фразування, дотримання плавного звуковедення 
під час виконання фактурних особливостей кожної частини, удосконаленням техніки 
виконання прийомів гри legato, marcato, акцентів. 

 
Методичні рекомендації 
Три частини твору (куплети) мають різний характер, відповідні фактурні особливості 

та емоційне забарвлення, кульмінація твору у ІІІ частині виконується більш 
драматично, жваво, рухомо, схвильовано. У творі багато змін темпу та агогіки – 
темпових відхилень, ritenuto, allargando, dolсe, tenuto – необхідно чітко дотримуватися 
вказівок автора, співвідносити з ними ініціативу власної інтерпретації. 

Мета застосування – формування музично-естетичного смаку, відтворення 
емоційного змісту оригіналу пісенного твору в новому звучанні з набуттям темброво-
фактурних та колористичних якостей, можливість художньо-творчої самореалізації 
особистості учнів, формування компетентності колективного музикування. 
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Л. Ревуцький – «Перстень» із збірки «Сонечко» 20 українських 
народних пісень. Транскрипція для 4-струнної домри в супроводі 

фортепіано М.Т. Лисенка 

Дует: Озерова-Лєнь Дар’я, 
Чемоданова Єва (домра, фортепіано) 

(Харківська спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням окремих 

предметів №133 «Ліцей мистецтв») 

https://youtu.be/47bFxG53cYA 

Лев Миколайович Ревуцький (1889 
–1977) – один з найвидатніших 
музичних діячів ХХ ст.: послідовник 
М.–Лисенка, композитор, педагог, 
піаніст, музично-громадський діяч. 
Творча спадщина композитора 
увійшла до золотого фонду 
української класики. 

Збірка дитячих пісень «Сонечко» – зразок творчої лабораторії митця, в якій 
композитор практично опановував закони народного музичного мистецтва. За 
структурою «Сонечко» є сюїтним циклом, в якому пісні розташовані за принципом 
контрасту. Серед жанрових різновидів тут зустрічаються веснянки, ліричні, 
колискові, забавлянки, жартівливі пісні. У 1965 році збірка «Сонечко» була 
надрукована видавництвом «Мистецтво» (Київ) в транскрипції відомого українського 
музиканта та педагога Миколи Тимофійовича Лисенка (1918-2007) для 
чотириструнної домри в супроводі фортепіано. Лисенко взяв за основу збірку пісень 
«Сонечко», як художньо цілісний твір, не порушивши послідовність та 
драматургічний задум Л. Ревуцького. У далекому 1961 році першим виконавцем цього 
твору став талановитий учень М.Т. Лисенка Борис Олександрович Міхєєв. У 2018 році 
вийшла нова редакція збірки «Сонечко» – транскрипція для чотириструнної домри в 
супроводі фортепіано Лисенка М.Т.: пед. репертуар мистецької школи (Вид. 2-ге. 
Київ: АГАТ ПРІНТ), упорядкована сучасними музикантами та викладачами Б.О. 
Міхєєвим та О.М. Гончаровою. 

Обробка «Перстень» за класифікацією відноситься до жанру веснянок. Ця хороводна 
ігрова пісня відображає світлий ліричний характер жанру. В основі побудови лежить 
проста поспівка з опорою на пентахорд, переважає повторно-варіантна структура. 
Партія фортепіано витримана в акордово-підголосковому складі з використанням 
альтерованих акордів та хроматичних ходів. У транскрипції для домри М. Лисенко 
змінює тональність на тон вище (замість соль мажору з’являється ля мажор), насичує 
обробку додатковими виражальним прийомами. Завдяки цьому звучання веснянки в 
транскрипції М. Лисенка стає більш барвистим та динамічним. 

 
Інформаційну довідку підготували викладачі ХСШ №133 «Ліцей мистецтв»: 
Бондар Світлана Володимирівна, викладач першої кваліфікаційної категорії, викладач історії 
музичного мистецтва, музичної літератури та сольфеджіо; 
Гончарова Олена Миколаївна, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач 
по класу домри. 
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Л. Ревуцький – «Я коза ярая» зі збірки «Сонечко» 20 українських 
народних пісень. Транскрипція для 4-струнної домри в супроводі 

фортепіано М.Т. Лисенка 

Дует: Конарєв Іван, Шевченко Анна (домра, 
фортепіано) (Харківська спеціалізована школа 
з поглибленим вивченням окремих предметів 

№133 «Ліцей мистецтв») 

https://youtu.be/ryll9y2eolY 

Лев Миколайович Ревуцький (1889 –1977) – один 
з найвидатніших музичних діячів ХХ ст.: 
послідовник М. Лисенка, композитор, педагог, 
піаніст, музично-громадський діяч. Творча 
спадщина композитора увійшла до золотого фонду 
української класики. 

Збірка дитячих пісень «Сонечко» – зразок творчої 
лабораторії митця, в якій композитор практично 
опановував закони народного музичного 

мистецтва. За структурою «Сонечко» є сюїтним циклом, в якому пісні розташовані за 
принципом контрасту. Серед жанрових різновидів тут зустрічаються веснянки, 
ліричні, колискові, забавлянки, жартівливі пісні. У 1965 році збірка «Сонечко» була 
надрукована видавництвом «Мистецтво» (Київ) в транскрипції відомого українського 
музиканта та педагога Миколи Тимофійовича Лисенка (1918–2007) для 
чотириструнної домри в супроводі фортепіано. Лисенко взяв за основу збірку пісень 
«Сонечко», як художньо цілісний твір, не порушивши послідовність та 
драматургічний задум Л. Ревуцького. У далекому 1961 році першим виконавцем цього 
твору став талановитий учень М.Т. Лисенка, співавтор навчального посібника 
«Школа гри на чотириструнній домрі», Борис Олександрович Міхєєв. У 2018 році 
вийшла нова редакція збірки «Сонечко» – транскрипція для чотириструнної домри в 
супроводі фортепіано Лисенка М.Т.: пед. репертуар мистецької школи (Вид. 2-ге. 
Київ: АГАТ ПРІНТ), упорядкована сучасними музикантами та викладачами 
Б.О. Міхєєвим та О.М. Гончаровою. 

Обробка «Я коза ярая» за жанром є забавлянкою. Це пісня до казки «Коза-Дереза», в 
якій засобами звуконаслідування відтворено яскравий казковий образ. Куплет пісні –
період повторно-варіантного складу. Мелодія будується на основі вузькооб’ємного 
ладу з опорою на кварту, що виявляє архаїчну природу наспіву. Простій вокальній 
мелодії протиставлено напружені альтеровані гармонії фортепіанної партії, 
використання прийомів ostinato, що асоціюються з ритмом кроків. У транскрипції для 
домри М. Лисенко вводить варіантне повторення другого куплету, насичує фактуру 
різноманітними засоби виразності, що посилює звукозображальний ефект та надає 
розвитку більшої динамічності. 

 
Інформаційну довідку підготували викладачі ХСШ №133 «Ліцей мистецтв»: 
Бондар Світлана Володимирівна, викладач першої кваліфікаційної категорії, викладач історії 
музичного мистецтва, музичної літератури та сольфеджіо; 
Гончарова Олена Миколаївна, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії, викладач 
по класу домри 
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«Три голоси. Три долі. Три любові» муз. І. Чернюк, сл. М. Боровко 

Народне тріо бандуристок «Заграва»: Романенко 
Людмила, Зущенко Наталія, Ціж Лілія (бандура) 

(Великоолександрівська школа мистецтв і ремесел 
Пристоличної сільської ради Бориспільського 

району) 

https://youtu.be/Xu-Z4TkyC7k 

«Три голоси. Три долі. Три любові» рондель 
Миколи Боровка, музика Ірина Ніколова 
(Чернюк). 

 
Твір «Три голоси. Три долі. Три любові» написаний на слова відомого українського 

поета, члена Національної спілки письменників України, ронделіста – Миколи 
Маркіяновича Боровка. Який родом з Баришівського району Київської області. 

Музику написала Ірина Ніколова (Чернюк), бандуристка, викладачка 
Великоолександрівської школи мистецтв і ремесел. Народилася у м. Кіровоград (зараз 
Кропивницький). Навчалася по класу бандури у старшого викладача Прокопова І.В. в 
ДМШ № 3 та Кропивницькому музичному фаховому коледжі; по класу композиції 
навчалася у Долгих М.В. – композитор, «Кандидат мистецтвознавства», викладач 
музично-теоретичних дисциплін в Кропивницькому музичному фаховому коледжі, 
«Заслужений діяч мистецтв України». Вищу фахову освіту здобула у 2007 році в 
КНУКіМ (професор П.П. Чухрай – заслужений артист України). Пройшла курс 
композиції у Острової С.В. – український композитор, викладач, автор нотних видань, 
концертуюча органістка, хормейстер, «Заслужений діяч мистецтв України», член 
спілки композиторів України. 

Твір був написаний спеціально для тріо бандуристок «Заграва» в 2016 році, на базі 
Великоолександрівської школи мистецтв і ремесел. 

 
Технічні особливості цього твору включають в себе чітко виконані ритмічні 

малюнки, відчуття пульсації. Легке глісандо на початку композиції, прозорі 
арпеджовані акорди, імітація пташиного співу за рахунок флажолетів, динаміка не 
виходить за рамки mf. 

 
Методичні рекомендації. На початку твору один із учасників тріо декламує текс: 

«…Цей спів надвечір’я дитинства звучить у пам’яті голосами ангелів: замовкають 
вітри, птахи, люди. Лише він переливається теплим затишком майбутнього в 
минуле…». Твір виконується не поспішаючи в темпі Moderato, чітко вимовляючи 
текст пісні, фразування по 4 такти. В другій частині твору кожен голос має сольну 
партію, а два другі голоси підтримують соліста по динаміці тихше. В кінці твору ніби 
завмираємо та розчиняємось в бандурних переливах. Твір розрахований для студентів 
вищих навчальних закладів, або професійних тріо та ансамблів бандуристів. 

Мета цього твору урізноманітнити репертуар бандуристів, пропагуючи бандурне 
мистецтво на фестивалях, конкурсах та концертах. З повагою автор твору Ірина 
Ніколова. 
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Юрій Шевченко – «Верби над ставом» 

Тріо у складі: Петров Іван, Шейко 
Олеся, Дедік Едуард (гітара) 

(Мереф’янська ДМШ) 

https://youtu.be/RF-hWckMdCo 

Для тріо гітар 
 
Твір присвячений полтавському 

художнику А. Кривобоченку. 
 

Юрій Олексійович Шевченко (1949) – викладач –методист Кременчуцької дитячої 
музичної школи ім. П.І. Чайковського . Є автором 31 –го випуску нотних збірок для 
гітари (п’єс, обробок, етюдів). Автор навчально- методичного посібника «Шість 
струн.» 

 
Сама назва твору, присвята його художнику і вірші які передують йому свідчать про 

його пасторальний (тихий, безтурботний, умиротворений) характер. Вибраний 
автором темп Andante – це темп, що відповідає повільному кроку. Це п’єса-картина, 
яка має художнє навчально -методичне призначення. 

 
Твір написаний для тріо гітар: перша партія – соло, друга – підголосок, третя - 

супровід. Твір середньої ступені складності. Форма п’єси тричасна – репрізна з кодою. 
Починається з 4-рьох тактового вступу. 

В творі детально проставлено аплікатуру, динаміку, темпи, агогічні відхилення, 
абревіатуру. Для відтворення характеру твору та зручності гри слід точно 
дотримуватись усіх позначень. Фразування позначене знаками крещендо т а 
дімінуендо. Фразування обов’язкове для виразного звучання твору. 

Для створення художньо емоційного образу твору рекомендується приділити увагу 
асоціативним зв’язкам. 

 
Мета застосування твору: 1. навчання основним навичкам синхронного звучання 

всіх партій (єдність темпу, різних агогічних відхилень, ритму загального та партнерів) 
2. досягнення за врівноваженого за силою звучання всіх партій; 3. досягнення 
узгодженості штрихів всіх партій (єдність прийомів, артикуляції, фразування); 
4. знання тембрової характеристики гітарного ансамблю; 5. розвиток гармонійного 
слуху, муз. пам’яті, ритму; 6. удосконалення навичок читання з аркушу, 
акомпанементу; 7. виховання особистісних якостей учня, почуття колективної 
відповідальності і свідомої дисципліни; 8. виховання національної свідомості учнів. 

 
Твір надруковано у збірці «Акварелі», автор Ю. Шевченко, Кременчук 2019 
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В. Власов – «Боса-нова», перекладення для ансамблю народних 
інструментів Ірини Герасимової 

Ансамбль викладачів: Єлизавета 
Череватенко, Аліна Золотько, Ірина 

Герасимова, Марина Гребінченко, Майя 
Зорова, Віталій Савченко, Олександра 

Трегуб (Домра прима, домра альт, баян, 
бандура, цимбали, контрабас, ударні 

інструменти) (ДШМ №3) 

https://youtu.be/WqDwujAHal4 

ВЛА́СОВ Віктор Петрович (нар. 07. 11. 1936, м. Шилка, нині Читин. обл., РФ) – 
баяніст, композитор, педагог. Проф. (1995). Заслужений діяч мистецтв України (1996). 
Член НСКінУ (1991), НСКУ (1992). Лауреат Республіканського конкурсу на кращий 
твір для нар. інструментів (Київ, 1977). Закінчив Львівську консерваторію (1963; клас 
баяна М. Оберюхтіна). Відтоді працював в Одеському культурно-освітньому училищі 
(1963– 65); від 1965 – в Одеський консерваторії: 1974–82 – завідувач кафедрою 
народних інструментів, від 1993 – професор. Автор музикальних творів для баяна 
(«П'ять поглядів на країну ГУЛАГ», 1991); оркестру народних інструментів («Дорога 
до Бабиного Яру», 1996); пісень та романсів на вірші Т. Шевченка, В. Стуса, 
В. Симоненка, Л. Костенко; музики до кінофільмів, театральних вистав. Твори 
В. Власова видано у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, у Німеччині, колишній 
Югославії, деякі з них увійшли до Антології літератури для баяна (тт. 3-9) 

 
Твір «Боса-нова» взято зі збірки: В. Власов. Вісім джазових п’єс для баяна. Одеса: 

Міськтипографія Одеського управління з друку, 1994. 
 
 
П’єсу «Боса-нова» перекладено для ансамблю народних інструментів 

Герасимовою І.О. 
 
Герасимова І.О. – концертмейстер КПСМНЗ «Дитяча школа мистецтв №3» 

м. Харкова, спеціаліст першої категорії 
 
Твір рекомендовано для студентів мистецьких ліцеїв та фахових мистецьких 

коледжів. Технічний рівень складності – середній. Може бути рекомендований як 
концертний твір. 
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Українська народна пісня «Зоре моя, вечірняя», обр. С. Смекодуб 

Секстет у складі: Миронко-Очерет 
Зінаїда Вікторівна, Веретельникова 

Юлія, Тищенко Ірина Григорівна, 
Ємельяненко Лариса Леонідівна, Бабенко 

Яна Володимирівна, Трикозюк 
Костянтин Сергійович (Домра, бандура) 

(ДШМ № 2 ім. П.І. Чайковського) 

https://youtu.be/hyca8bKB-Rw 

 
Текст пісні «Зоре моя вечірняя» – це частина прологу поеми «Княжна» 

Т.Г. Шевченка, написаної в 1847 році на засланні в м. Орську. 
Що стосується мелодії – то існує багато варіантів. 
Добре відома обробка мелодії Якова Степового (Якименка, 1883–1921), українського 

композитора, педагога, викладача музично-теоретичних дисциплін Київської 
консерваторії. 

Ще один – народний варіант хору Гордія Гладкого, учителя музики, композитора- 
аматора, автора найвідомішої мелодії до віршу «Заповіт» Т.Г. Шевченка. Запис зробив 
О. Правдюк у 1958 році в селі В'юнища Переяслав-Хмельницького району Київської 
області. ІМФЕ, ор.14-10 пл. 695. 

Першоджерела знаходимо в Давньому переписі нот та в збірці «Українські народні 
романси – К.: В-во АН УРСР, 1961-ст. 126 к. 

Цей чудовий український романс виконували відомі українські співаки Дмитро 
Гнатюк, Борис Гмиря, Діана Петриненко. Пісня є в репертуарі багатьох самодіяльних 
і професійних хорових колективів та ансамблів. 

 
В наш час мелодія звучить в різних варіантах і стилях. Наприклад у стилі 

«психоделічний рок (О. Керекеша, група «Fata Morgana»), а відома сучасна українська 
співачка О. Муха заспівала текст пісні на музику «Місячної сонати» Л. Бетховена. 

 
Вдале аранжування цієї мелодії для повного складу домр та двох бандур зробила 

Світлана Смекодуб, викладач першої категорії музично-теоретичних дисциплін ДШМ 
№2 імені П.І. Чайковського. 

 
Твір ліричного характеру написаний в тональності Мі-мінор, має виразну і насичену 

гармонію та досить глибокий поліфонічний розвиток, де партії бандури і домр 
перегукуюючись, вдало доповнюють одна одну. Виразна динамічна палітра допомагає 
передати характер твору та дозволяє яскраво розкрити кульмінацію. 

 
Твір зручний та досить легкий до виконання. Допомагає оволодіти кантиленним 

звучанням та тонкощами динамічних відтінків. 
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Юрій Стасюк – «Рондо-капріччіо» 

Ансамбль Гітаристів 
(Гніванська ДМШ) 

https://youtu.be/_DrlBfU2rn4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Юрій Стасюк – український композитор, гітарист-виконавець другої половини 20-го 

століття. Народився в 1974 році в смт. Клевань Рівненської області. Навчався в 
Рівненському музичному училищі, а згодом Львівську державну музичну академію по 
класу гітари, а також теоретико-композиторський факультет. З 2008 року являється 
головою Асоціації гітаристів Рівненського обласного відділення Національної 
Всеукраїнської музичної спілки. Активний учасник конкурсів гітаристів в Україні та 
закордоном. 

 
В творчому доробку композитора безліч творів як для гітаристів, так і для скрипки, 

альта, віолончелі, фортепіано, вокальні та хорові твори, твори для струнного, 
камерного та симфонічного оркестру. 

 
 
Твір «Рондо-капріччіо» опублікований в збірці «Альбом юного гітариста» (опус 1) в 

2002 році. 
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В. Іванов – «Маки» 

Квінтет у складі: Овечко 
Марія, Зубаха Кіріл, 

Харанжевич Владислав, 
Романець Михайло, Пасічна 
Вікторія (Домри) (ДМШ № 7 

ім. М.П. Мусоргського) 

https://youtu.be/kUWp1RutGIE 

 
 

В. Іванов – «Маки» (Девичий хоровод). 
 
Валентин Гаврилович Іванов – композитор, диригент, заслужений працівник 

культури України. Закінчив Харківський інститут мистецтв: в 1958 р. – факультет 
народних інструментів, в 1976 р. по класу композиції. 

В.Г. Іванов має багату творчу біографію. З 1958 по 1959 р. – викладач Чернівецького 
музичного училища; з 1960 по 1965 – керівник естрадного ансамблю Донецької 
філармонії; з 1966 по 1978 – завідуючий музичною частиною Харківського ТЮГа; з 
1979 по 1993 роки – керівник народного жіночого естрадного оркестру «Орбита» 
Будинку культури будівельників; з 1993 по 1994 – головний диригент Харківського 
цирка. В 1966–1996 роках – викладач Харківського інституту мистецтв, з 1972 по 1996 
роки – інституту культури. З 1995 по 2008 рік стає президентом Харківського 
караїмського національно-культурного та релігійного суспільства «Карай». 

У своїх творах для композитора характерно використання різноманітних жанрів та 
стилів, прагнення з`єднати риси академізму, фольклоризму та імпровізації. Автор 
багатьох пісень, творів для струнних та духових інструментів, домри, симфоній, 
дуетів для різних інструментів с фортепіано, музики для вистав. В творчості часто 
звертався до караїмської тематики, використовуючи караїмський фольклор, його 
ладові та ритмічні особливості. Цикл «Цветы в музыке, легендах, преданиях», в якому 
22 твори для фортепіано і ансамблів, написано на основі караїмських мотивів. Ця 
збірка була написана у 2000 році, а видана у Харкові видавництвом «Майдан» у 
2008 році. 

 
 
Твір «Маки» (Девичий хоровод) написано для домри і фортепіано. Надзвичайно 

музичний і мелодійний, він потребує якісного звуковидобування, володіння 
динамікою, вміння вірно вистроїти музичну фразу. Твір написано для домри соло с 
фортепіано, але оркестрова фактура акомпанементу просто потребує виконання цього 
твору ансамблем, а це дає можливість викладачу долучитись до творчості (за 
бажанням): написати другий голос на основі гармонії твору, не порушуючи задумку 
автора. 

 
Викладач Максимова В.О. 
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Українська народна пісня «Ой, лопнув обруч», обробка А. Бойко 

Квартет: Фролова Людмила, Зацепа Антон, 
Буханцов Данило та викладач Драгуля 

Михайло (гітари та ударні інструменти) 
(Зміївська школа мистецтв Зміївської 

міської ради Чугуївського району) 

https://youtu.be/QRDogwCLeBw 

 
 

Аліна Бойко ––обробка української народної пісні «Ой, лопнув, обруч!» 
Збірник Аліна Бойко «Гітара в ансамблі», Київ, 2019 

 
Автор твору Бойко Аліна Леонідівна – викладач-методист по класу гітари, лауреат 

міжнародних конкурсів композиторів, виконавчий редактор журналу «Гітара в 
Україні», заступник голови Асоціації гітаристів Національної всеукраїнської музичної 
спілки. 

Випускниця Київського державного училища ім. Глієра та Львівського вищого 
державного музичного інституту ім. М.В. Лисенка, А. Бойко видала вісім збірок 
авторських творів для гітари, фортепіано, бандури, ансамблів різних складів за участю 
гітари. А. Бойко – постійний учасник міських, всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів і фестивалів гітарного мистецтва як композитор, педагог, виконавець, 
диригент та член журі. 

Твори композиторки здобули широку популярність як серед гітаристів- початківців, 
так і професійних виконавців. 

 
 
«Ой, лопнув, обруч!» – п’єса для дуету гітаристів, яка являє собою обробку 

популярної української народної пісні варіаційної форми в тональності ля-мінор. 
Основна тема почергово звучить в обох інструментах у різних регістрах, що надає 
різноманітності барв. П’єса грайливого характеру з динамічними контрастами. 

 
Для першої гітари доцільно звернути увагу на виконання нотного тексту у п’ятій і 

восьмій позиціях в четвертій цифрі і слідкувати за чітким дотриманням виконання 
синкопованого ритму акордами у третій цифрі. 

 
Друга гітара повинна наповненим звуком виконати соло у третій цифрі. 
 
 
П’єса є доступною для виконання учнями музичної школи. Її включено в репертуар 

ансамблю гітаристів Зміївської школи мистецтв з метою розвитку виконавських 
здібностей учнів та популяризації української народної музики та гітарного 
виконавства. 
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О. Глотов – «Звичайний шлягер» 

Ансамбль народних інструментів 
«Слобожанські візерунки» у 

складі: Кантемир Олександр, 
Радченко Даниїл, Бусяк Євген, 
Єщенко Юлія, Чугунова Юлія, 

Мазарчук Олена, Овчаренко 
Марія, соло-фортепіано: Бахтіна 

Вікторія, Фурсова Вікторія 
(Акордеон, Бас-баян, Балалайка 

альт, Домра пріма, Шумові 
інструменти, фортепіано) 

(ДМШ № 13 ім. М.Т. Коляди) 

https://youtu.be/n8VQdMqPt5A 

Олександр Арнольдович Глотов народився в 1954 р. в Ташкенті, там і закінчив 
музичну школу по класу баяна. Освіту продовжив в Курському музичному училищі, 
став дипломантом Всеросійського конкурсу виконавців на народних інструментах. В 
1980 р. з успіхом закінчив Московську консерваторію за двома спеціальностями: 
військовий диригент та композитор. Після цього-служба в армії в якості військового 
диригента. Останнє призначення отримав в 1992 році в Харківське вище військове 
авіаційне училище льотчиків ім. С. Грицівця. Після цього так і залишився з родиною 
у нашому місті. Працює викладачем у Харківському музичному коледжі імені 
Б. Лятошинського та дитячих музичних школах. Є членом Національної спілки 
композиторів України. 

Твори Олександра Глотова, а саме запальні джазові композиції для фортепіано, 
саксофона, ударних інструментів, пісні для хорових колективів часто звучать на 
дитячих концертах, фестивалях та конкурсах. 

 
Твір «Звичайний шлягер» надано у аранжуванні Пігар Юлії Юріївни, викладача 

вищої категорії по класу домри та Ольховської Олесі Петрівни, викладача першої 
категорії по класу фортепіано Харківської дитячої музичної школи № 13 
ім. М.Т. Коляди. 

Цей джазовий твір має запальний характер, виконується у швидкому темпі. Під час 
виконання необхідно чітко витримувати ритм, синхронність та всі пасажі. 

Твір має вступ та сім цифр, в кожній з яких треба звернути увагу на такі деталі: 
- у першій, де звучить основна тема твору, треба чітко витримати синкопічний 

ритм, виконати акценти, грати яскраво, чітко, активно; 
- у другій, з’являються елементи кантилени; 
- у третій, знов звучить основна тема, на зміну кантилені приходить синкопічний 

чіткий ритм; 
- у четвертій та п’ятій можна побачити поступове наповнення фактури та відчути 

рух до кульмінації; 
- у шостій, зміна тональності та акордова фактура свідчить про кульмінацію, яка 

активізується в сьомій цифрі. 
 
Цей твір можна виконувати ансамблями різними за складом. 
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Л. Матвійчук – «Українські візерунки» 

Ансамбль «Кобзочка» (домри, 
трикутник, бубен, великий барабан) 

(Музична школа №12 Криворізької 
міської ради) 

https://youtu.be/_hHEZp6DEWs 

Любов Дмитрівна Матвійчук – 
професор, завідуюча кафедри 
народні інструменти Національної 
музичної академії України імені 

П.І. Чайковського. Відома солістка-виконавиця – записала у фонд Українського радіо 
та випустила сім альбомів «Грає Любов Матвійчук». Автор методичних посібників. 
Авторка численних музичних творів, обробок українських народних пісень, 
транскрипцій, перекладень для домри соло, для домри і ф-но, а також різного складу 
інструментальних ансамблів, упорядниця шести збірок творів для домри. 

 
Українські візерунки – обробки українських народних коломийок та мелодій, 

написаних для домри- кобзи у супроводі фортепіано та перекладених для ансамблю 
домрово-кобзового складу. Характер п’єси грайливий, веселий в крайніх частинах і 
розспівний, ніжний в середині твору. В п’єсі використана різноманітна штрихова 
палітра: стакато, спікато, марка то, легато, флажолети. Велике характерне значення 
надається акцентам, які потребують ритмічної точності, динамічної міри. Учасникам 
ансамблю слід звернути увагу на чіткість і ритмічність виконання шістнадцятих нот, 
а також на точне дотримання всіх нотних тривалостей. В повільній середній частині 
п’єси необхідно відпрацювати штрих легато, не допускаючи в звучанні будь-яких 
поштовхів. У творі використані штучні флажолети, видобуваються вони щипком, а 
саме: палець лівої руки щільно притискує струну на вказаній ноті ля. В цей час права 
рука, змінивши своє звичне положення шляхом висування середнього пальця вперед 
для того, щоб одночасно зі щипком медіатора по струні, середній палець торкнувся 
цієї ж струни над верхнім сталевим поріжком, ладок якого складає октавне звучання 
потрібного тону. Щоб флажолет прозвучав якомога яскравіше, необхідно не тільки 
торкнутись струни середнім пальцем, але й защипнути ї знизу вгору, з обох сторін. 
Чим сильнішим буде щипок, тим яскравіше прозвучить флажолет. У творі 
зустрічаються елементи уповільнення, зміна темпоритму. Успішність їх чіткого 
виконання залежить від слухового контролю виконавців і, в значній мірі, від вміння 
лідера (концертмейстера) керувати такими моментами під час виступу. Музиканти 
повинні швидко реагувати на вказівки концертмейстера, при цьому важливо дивитись 
не тільки на диригуючі рухи голови лідера, а й на рухи правої руки. Це необхідно для 
того щоб рухи всіх музикантів були скоординовані, а ансамблеве звучання було 
цілісним і гармонійним. Останні два такти виконуються після люфт паузи. В цій 
ситуації потрібно зосередитися і під керуванням концертмейстера разом зіграти 
вказаний синкопований ритм і, особливо, останній, заключний акорд. 
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Костянтин Чеченя – «Етюд Балада» 

Ансамбль гітаристів «Мозаїка»: 
Бондаренко Ілля, Дедік Едуард, 
Дихтяр Максим, Петров Іван, 
Пономаренко Дмитро, Салов 

Матвій, Сльот Анастасія, Тасуй 
Дамір, Уваров Павло, Федотов 

Георгій, Шевельов Андрій, Шевельов 
Владислав, Шейко Олеся, Шигабієв 
Єгор (гітара) (Мереф’янська ДМШ) 

https://youtu.be/yBFZuMvzTjc 

Етюд-балада. К. Чеченя для дуету гітар. Автор другої партії Інна Марченко. 
Чеченя Костянтин Анатолійович – сучасний гітарист, композитор, педагог, 

виконавець полі інструменталіст (лютня, гуслі, уд, барокова гітара, кобза, колісна 
ліра). Автор чисельних оригінальних творів, посібників, програм та збірок 
концертного і педагогічного репертуару. Активний музично-громадський діяч: 
Заслужений діяч мистецтв України, голова Київського міського відділення НВМС, 
голова Асоціації гітаристів НВК, директор Літньої гітарної академії, шеф-редактор 
журналу «Гітара в Україні», артдиректор Міжнародного конкурсу гітаристів «ГітАс». 

Авторка другої партії Інна Марченко – викладач гітари ДШМ м. Києва. Навчалася у 
К. Чечені в магістратурі 2018-2019 р. 

Даний твір має художньо-інструктивне навчально методичне призначення. 
Композитор в даному творі поєднує два жанри Етюд та Баладу. 

Етюд (муз)- вчення, вивчення – п’єса навчального характеру в якій застосовується 
певний технічний прийом гри, або невеликий твір віртуозного характеру. Відомо, що 
жанр етюду в гітарному мистецтві сформувався в у першій половині XIX ст. (Ф. Сор, 
Д. Агуадо, М. Джуліані, Л. Леньяні, М. Каркассі, Ф. Каруллі). Слід зауважити , що 
часто композитори трактують жанр етюду не лише як інструктивний матеріал , але й 
як концертну мініатюру. Дану традицію наслідує К. Чеченя наділяючи твір 
прикладним та високохудожнім значенням. 

Балада – жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історко-героїчного або соціально 
побутового характеру з драматичним сюжетом. Первісно – танцювально-хорова пісня 
середньовічної поезії Західної Європи з чітко строфічною організацією. Також 
називають муз. жанр, що розвинувся в епоху романтизму завдяки впливу літературної 
балади. З середини XIX ст. з’являються інструментальні балади – розгорнуті епічні 
інструментальні п’єси. 

Твір складається з IV частин, вступу і коди. Кожній частині передує авторське 
позначення темпу і характеру виконання. В творі проставлено аплікатуру, динаміку, 
агогічні відхилення. 

Мета застосування твору: розвинути техніку виконання арпеджіо, легато, баре, 
пасажів, складних флажолетів, гра в позиціях, гра інтервалами. Для створення 
художньо-емоційного образу твору рекомендується приділити увагу асоціативним 
зв’язкам. Рекомендовано розглянути ансамблеве виконавство як колективну 
творчість, яка характеризується єдністю засобів виконавської виразності, відчуттям 
ролі ведучого голосу, збалансованості динаміки. 

Твір надруковано у збірці «Натхнення» Київ 2020. 
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Алина Бойко – «Попурри на темы украинских народных песен» 

Ансамбль гітаристів «Мозаїка»: 
Бондаренко Ілля, Дедік Едуард, Дихтяр 

Максим, Петров Іван, Пономаренко 
Дмитро, Салов Матвій, Сльот 

Анастасія, Тасуй Дамір, Уваров Павло, 
Федотов Георгій, Шевельов Андрій, 
Шевельов Владислав, Шейко Олеся, 

Шигабієв Єгор (гітара) (Мереф’янська 
ДМШ) 

https://youtu.be/CDdJFS4LLPI 

Твір, що розглядається, був створений сучасною українською гітаристкою, 
композитором і викладачем Аліною Бойко, яка народилася 24 січня 1966 року в місті 
Київ, Україна. В 1986 році з відзнакою закінчила Київське державне музичне училище 
ім. Р.М. Гліера по класу гітари, а в 1994 році – Львівський державний музичний 
інститут ім. М.В. Лисенка. Член Президії (з 2000 року) і заступник Голови (з 2006 р.) 
Національної всеукраїнської музичної спілки. Працює викладачем по класу гітари в 
ДМШ м. Києва; має звання «викладач-методист»; є одною із укладачів «Програми для 
музичної школи» (шестиструнна гітара). Аліна Бойко є авторкою чисельних творів 
для гітари соло, гітарних ансамблів і творів для гітари в ансамблі з іншими 
інструментами. П’єса має художньо інструктивне навчально-методичне призначення. 

Попурі – збірка музичних п’єс, в якій поєднано популярні мелодії пісень, танців, 
оперних арій та ін. Даний твір – це авторське аранжування українських народних 
пісень написаний для квартету гітар. 

 
Мета застосування твору: 1. навчання основним навичкам синхронного звучання 

всіх партій (єдність темпу, різних агогічних відхилень, ритму загального та 
партнерів); 2. досягнення за врівноваженого за силою звучання всіх партій; 
3. досягнення узгодженості штрихів всіх партій ( єдність прийомів, артикуляції, 
фразування); 4. знання тембрової характеристики гітарного ансамблю; 5. розвиток 
гармонійного слуху, муз. пам’яті, ритму; 6. удосконалення навичок читання з аркушу, 
акомпанементу; 7. виховання особистісних якостей учня, почуття колективної 
відповідальності і свідомої дисципліни; 8. виховання національної свідомості учнів. 

 
Методичні рекомендації: в творі детально проставлено аплікатуру, динаміку, 

темпи, агогічні відхилення (прискорення та уповільнення темпу, фермати), штрихи 
(стакато, маркато, піцикато, акценти), внесені показання метроному. Фразування 
позначене знаками крещендо та дімінуендо. Фразування обов’язкове для виразного 
звучання твору). Для відтворення характеру твору та зручності гри слід точно 
дотримуватись усіх позначень. Для більш точного трактування темпу поряд з його 
позначенням ру. В квартеті є чіткий розподіл голосів по функціях: 1-ша партія-соло, 
2-га – підголосок, 3-тя-акомпанемент, 4-та- бас. Басову партію можна грати також на 
акустичній, або електричній бас-гітарі. 

Твір надрукований у збірці «Вітання з України!» випуск 2. Автор Аліна Бойко, Київ 2020 р. 
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Ігор Гайденко – «Ковалі» 

Ансамбль «Сонячне коло»: Куріло Сергій, 
Семиволос Уляна, Диктант Софія, Гаврилюк 

Леся, Яловенко Григорій, Семчук Майя, 
Чеверда Арсеній, Куріло Антон, Колчанов 
Ернест, Трухан Сергій, Андрєєв Микита, 

Панасенко Олексій, Гура Мирослав, Щербак 
Олександра (акордеон, бандура, бас гітара, 

гітара, домра, електрогітара, ударні, 
флейта) (Харківська спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням окремих предметів 

№133 «Ліцей мистецтв») 

https://youtu.be/MKhABTXeu9I 

«Ковалі» - це один з номерів до музичної казки «Івасик-Телесик» Ігоря Гайденка – 
композитора, члена Національної спілки композиторів України, завідувача кафедри 
оркестрових інструментів ХДАК, кандидата мистецтвознавства. Автор творів: 
музична комедія «Пошились у дурні», «Sanctus» для хору та оркестру, концерт для 
бандури з оркестром «Перебендя», концерт для цимбалів з оркестром «Сонячне коло», 
концерт для баяну, «Три хорові наспіви на тексти Г. Сковороди», хори на українські 
народні тексти, музика для театральних вистав. Використання композитором 
яскравих засобів тембрової та динамічної виразності надає музиці багатоплановості 
звучання. Чітка побудова форми та тонке відчуття звукообразу надають музиці 
театральності. Музика яскрава, жанрова, малює образ кузні та коваля. 

 
У вступній частині чіткий синкопований ритм у гітар створює та імітує процес 

роботи коваля, а саме - удари ковальського молоту. Головна тема п'єси в партії домри 
має чіткий синкопований ритм подвоєними нотами, однаковий з другими групами 
ансамблю і вимагає чіткості руху та синхронності. Виконання на струні «ре» дає 
можливість тембрального продовження в партії гітар. Основна тема потребує 
виразного виконання особливо при багаторазовому повторенні однієї ноти. В 
кульмінації (5 цифра) потрібне гучне тремоло та притопування ногою на фоні гучних 
акордів гітар, бандурних glissando, glissando без подальшої атаки на другу ноту у 
електрогітари та гучного з атакою акорду у акордеона, вихлопування долонями ритму 
при репризному виконанні. Після кульмінації модуляція в тональність мі мінор. Ніжні 
арпеджовані акорди у бандур, subito piano у всіх груп, міцні синкоповані тривалості, 
підкресленні міхом у акордеона. Сoda - це цікаве перекликання тембрів різних 
інструментів. На фоні чіткого синкопованого акомпанементу гітар з поступовим 
затиханням кожен інструмент виконує свій сольний мотив і тільки за два такти до 
кінця п'єси, після glissando бандур, знову повинно прозвучати яскраве гучне forte. 
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