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ВСТУП 

 

Сьогодні в контексті активізації інтеграційних процесів у Європі 

актуалізуються дослідження феномена української фортепіанної музики як 

складової європейського культурного простору. Українська фортепіанна 

музика є невід’ємною складовою культури України і представляє собою 

величезний пласт музичного мистецтва, унікальність, самобутність та 

безмежність якого привертають увагу широкого кола дослідників як з боку 

критиків, музикознавців, так і пересічного слухача.  

Важливу роль у дослідженні української фортепіанної музики, відіграє 

відродження забутих сторінок української виконавської культури, пошук 

нотних матеріалів, які б поповнили скарбницю історії українського 

фортепіанного мистецтва. Не зважаючи на багату історію фортепіанного 

виконавства та зростаючу цікавість дослідників до цієї проблематики (Ж. 

Дедусенко, М. Забара, О. Зінькевич, Т. Рощина, М. Степаненко та ін.), 

особливості трасформаційних процесів в українській фортепіанній музиці досі 

залишаються маловивченими. Реалії фортепіанної культури XIX-ХХІ століть 

дають безліч приводів для міркування про долю фортепіанних творів, які 

дістали вдячний відгук слухачів і здобули високу оцінку критиків, а через 

певний час, з різних причин, були забуті. Така ситуація спонукає до активізації 

наукової уваги саме на українській фортепіанній музиці.  

Крім того, науково-технічний прогрес, індустріалізація та урбанізація 

суспільства, виникнення електронних технічних засобів збереження і передача 

музичної інформації привели до суттєвого оновлення композиторської мови, 

її жанрово-стильових аспектів. Розвиток фортепіанної творчості вітчизняних 

композиторів відзначається трансформаційними процесами, освоєнням 

новітніх досягнень світового музичного мистецтва, перейняттям інновацій у 

національну музику, що дає змогу збагатити існуючі в ній жанри і стилі. 
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Творчий процес сучасних українських композиторів сповнений 

експериментами та інноваційними пошуками щодо фортепіанного стилю та 

жанру, способів формоутворення, засобів музичної виразності.  

Різноманітні аспекти взаємодії жанру та стилю в українській музиці 

досліджувались такими науковцями як: Н. Василенко-Несіна, В. Іонов, О. 

Козаренко, С. Коробецька, І. Коханик та ін.; інноваційні процеси української 

музики висвітлені у роботах О. Берегової, Т. Пістунової, І. Савчука, А. 

Сташевського та ін.. Дослідженню композиторської поетики окремих 

вітчизняних композиторів присвячені дослідження В. Антонюк, М. 

Гордійчука, О. Гуркової Л. Пархоменко, О. Письменної, Б. Сюти та ін..  

Але, не дивлячись на те, що багато аспектів щодо жанрово-стильових 

особливостей української фортепіанної музики досить грунтовно розглянуто, 

постійно зростаюча ускладненість композиторської мови вимагає пошуку 

жанрових трансформацій, що продиктовані поглибленням та ускладненням 

смислової змістовності фортепіанних творів, що потребує дослідження 

трансформаційних пошуків та перетворень в українській фортепіанній музиці, 

що й обумовило вибір теми дослідження: «Трансформаційні процеси в 

українській фортепіанній музиці».  

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

Магістерську роботу виконано на кафедрі музикознавства, 

інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відповідно до теми 

«Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя музичного мистецтва». 

Тему дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

(протокол № 103С  від  10 жовтня 2019 року) 

Мета дослідження полягає у визначенні жанрово-стильових 

трансформацій фортепіанної музики на прикладі творчості сучасних 

українських композиторів.  
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Об’єктом дослідження виступає музика українських композиторів 

кінця ХІХ – початку ХХІ століття.  

Предмет дослідження –трансформаційні процеси в творчості 

вітчизняних композиторів кінця ХІХ – початку ХХІ століття.  

Відповідно до поставленої мети у роботі вирішуються наступні завдання:  

− дослідити культурологічний контекст еволюції української 

фортепіанної музики; 

− дослідити національні традиції в творчості українських композиторів; 

− визначити специфіку розвитку української фортепіанної музики в ХХ 

столітті; 

− дослідити жанрову різноманітність української фортепіанної музики.  

Методи дослідження. У магістерській роботі використаний 

культурологічний та комплексний підхід, що реалізується у поєднанні 

методів:  

− музикознавчого аналізу;  

− компаративного аналізу;  

− жанрово-стильового аналізу;  

− культурологічного аналізу;   

− виконавського аналізу.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у 

комплексному дослідженні трансформаційних процесів в українській 

фортепіанній музиці. Також:  

− досліджено культурологічний контекст еволюції української фортепіанної 

музики;  

−       визначено вплив національних традицій на творчість українських 

композиторів; 

−       виявлено специфіку розвитку української фортепіанної музики в ХХ 

столітті; 
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− досліджено жанрову різноманітність української фортепіанної музики 

на прикладі фортепіанної мініатюри, сонатної форми, дитячої фортепіанної 

музики; 

− подальшого розвитку дістали питання історичної трансформації жанрів 

фортепіанної музики в творчості українських композиторів.  

Практичне значення. Матеріали магістерської роботи можуть 

використовуватись в навчальних курсах з історії фортепіанного виконавства, 

методики гри на фортепіано, історії вітчизняної музичної культури у вищих і 

середніх музичних навчальних закладах. Вони також можуть бути корисні 

виконавцям різних спеціальностей, а також дослідникам українського 

фортепіанного мистецтва. 

Методологічна база дослідження. В ході дослідження було використано 

загальнонаукові принципи: принцип історизму, принцип взаємозв'язку 

соціально-історичного, культурно-естетичного, музично-теоретичного та 

музично-виконавського, принцип системності аналізу складних явищ дійсності. 

Важливою складовою стали сучасні погляди і положення в галузі теорії 

фортепіанного мистецтва. 

В цьому річищі були вивчені роботи з історичного і теоретичного 

музикознавства Б. Асафьєва, В. Медушевського, О. Соколова, В. Холопової, Б. 

Яворського та ін.. Важливу роль зіграло ознайомлення з фундаментальними 

працями, присвяченими історії України (М. Грушевський, М. Костомаров, І. 

Огієнко, П. Толочко та ін.). Суттєве значення для вирішення поставлених в 

роботі завдань відіграли праці в галузі Книги і статті, присвячені життєтворчості 

українських композиторів і концертних виконавців (А. Будяковський, Г. 

Курковський, Т. Рощіна, О. Снегірьов, М. Степаненко та ін.). У роботі 

використані методичні погляди і практичний досвід, представлений в працях 

відомих виконавців-піаністів (О. Гольденвейзер, Т. Кравченко, Г. Нейгауз, 

Я.Мільштейн, С.Фейнберг та ін.), цінними джерелами стали роботи 

Е.Дементьєвої, А.Заглядко, К.Зенкіна, Н.Кашкадамової, І.Федорової, та інших. 
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Апробація роботи. Магістерська робота обговорювалась на кафедрі 

музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького 

державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського і була 

рекомендована до захисту.  

Основні положення дослідження апробувалися на Регіональній 

студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми музичної 

освіти та виховання» (Вінниця, 2019), ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Мистецька освіта: теорія, методологія, технології» (Кривий Ріг, 

2019), ІІ Веукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Мистецька освіта очима молодого науковця» (Ніжин, 2019), Студентській 

науково-практичній online-конференції «Соціокультурне життя України: 

проблеми та перспективи розвитку» (Чернігів, 2020), ІV Веукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької 

підготовки майбутнього вчителя» (Вінниця, 2020). 

Публікації. За темою магістерської роботи опубліковано 2 статті у 

матеріалах конференцій ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Структура 

роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел  (79 найменувань).  
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