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АНОТАЦІЯ
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Дрогобиччини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. – Львівська національна музична
академія ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2019.
Метою дослідження є теоретична концептуалізація процесу формування
феномену музичного професіоналізму Дрогобиччини та його внеску у
мистецтво України.
У науковий обіг вперше введено поняття специфічної регіональної
системи музично-фахової підготовки спеціалістів, яка постає єднальною і
координаційною ланкою між потребами і вимогами фольклорно-аматорського
музично-виконавського середовища і центрами функціонування академічного
музично-професійного мистецтва.
В роботі досліджено специфіку громадських запитів щодо спеціальної
музичної освіти на різних історичних етапах традиційно-полікультурного
середовища Галичини, висвітлено внесок визначних діячів – вихідців з
музично-освітніх осередків Дрогобиччини у виконавство і педагогіку краю та
України.
У І розділі дослідження розглядається підгрунтя професіоналізації
музичного життя Дрогобиччини, яким є хоровий рух, діяльність співацьких,
хорових, мистецьких товариств. Найбільшу роль у розвитку музичного
професіоналізму регіону кін. ХІХ – поч. ХХ ст. відіграли два осередки: церква і
«Просвіта».
ІІ розділ дисертації присвячений розбудові системи осередків музичного
професіоналізму в Дрогобичі, середню ланку якого представляють: філія
Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка в Дрогобичі, експоновані класи
Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка в Бориславі, філія приватної
польської консерваторії ім. К. Шимановського, народна школа/інститут
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ім. Ф. Шопена, приватна школа фортепіанної гри Генрика Шаліта.
Початковий рівень професійного музичного життя Дрогобиччини
представляють музичні школи Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стебника, а
також сюди відносимо школу педагогічної практики при Дрогобицькому
музичному училищі ім. В. Барвінського.
ІІІ

розділ

дослідження

побудований

за

принципом

висвітлення

персоналій, їх ключове значення та показова роль. Тут також розглядаємо два
фахові музичні осередки: музичне училище і музично-педагогічний факультет
при Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка.
Аналіз аспектів функціонування та еволюції системи фахової музичної
освіти дає можливість виділити якісні зміни в етапності еволюціонування
основних осередків музичного шкільництва та фахової музичної освіти,
визначити характерні тенденції, особливості та соціокультурні запити у сфері
музичної освіти, пріоритетні завдання і досягнення на кожному з етапів, а саме:
1. Приватне аматорське музикування та приватна освіта;
2. Суспільні форми нефахового аматорського музикування, обумовлені
централізуючими

національно-громадськими

ідеями,

освіта

під

керівництвом освічених аматорів, музикантів-практиків, духовенства;
3. Музична освіта в системі загальної шкільної, яку реалізують
духовенство та професійні педагоги-музиканти з приватною та
зарубіжною освітою;
4. Громадські музично-мистецькі об’єднання з класами та школами при
них, формування мережевої багатопрофільної спеціальної освіти, що
дає змогу вийти на рівень фахової музичної освіти і формування
корпусу власних педагогічних сил;
5. Спеціалізовані

музичні

навчальні

заклади

як

взаємопов’язана

централізована система у межах національної громади, синтез
національної
індивідуальних

та

високої

педагогічних

дидактичної літератури;

зарубіжної

освіти,

систем,

методичних

формування
засад

та
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6. Державна багаторівнева система загальної та спеціальної музичномистецької освіти виконавського та педагогічного профілів з
висококваліфікованими педагогічними кадрами, які орієнтовані на
специфіку

завдань

регіональних

запитів

у

професійних

компетентностях і кваліфікаціях.
Сучасна музична освіта Дрогобиччини – це система з трьох рівнів освіти:
широка мережа музичних та мистецьких шкіл (де педагогічний контингент
сформовано здебільшого з вихідців регіону) – музичний коледж ім.
В. Барвінського – Інститут музичного мистецтва у складі Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Ключові слова: аматорське музикування, хорове мистецтво, музичноосвітні осередки, музичний професіоналізм, спеціальна та загальна музична
освіта.

ANNOTATION

Martyniv L. I. Stages of professionalization of musical life of Drohobych
region. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. Dissertation for the
degree of the candidate of art studies on specialty 17.00.03 Musical art. – The
Mykola Lysenko Lviv National Music Academy. – Lviv, 2019.
The purpose of the research is theoretical conceptualization of the process of
formation of the phenomenon of musical professionalization of Drohobych region
and its contribution to the art of Ukraine.
The scientific concept introduces for the first time the notion of a specific
regional system of musical-professional training of specialists, which appears as a
connecting and coordination point between the needs and requirements of the
folklore-amateur musical performing environment and the centers of the functioning
of academic music-professional art.
The work explores the specifics of public requests for special musical
education at various historical stages of the traditional-polycultural environment of
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Galicia, and highlights the contribution of prominent figures who come from the
musical and educational centers of Drohobych in the performance and pedagogy of
the region and Ukraine.
In Section I of the study the basis of the professionalization of the musical life
of Drohobych region is considered, which is the choral movement, the activity of
singing, choral, and art societies. The greatest role in the development of musical
professionalization in the region of the late. XIX - beginning ХХ century played two
centers: the church and Prosvita.
The second section of the dissertation is devoted to the development of a
system of centers of musical professionalization in Drohobych, whose middle section
is represented by: a branch of the Higher Music Institute named after. M. Lysenko in
Drohobych, exhibited classes of the Higher Musical Institute named after. M.
Lysenko in Boryslav, branch of the private Polish Conservatory. K. Shimanovsky,
People's School / Institute F. Chopin, private school of piano playing Henryk Shalit.
The initial level of professional music in Drohobych region is represented by
the music schools of Drohobych, Boryslav, Truskavets, Stebnyk, and also here we
associate the school of pedagogical practice with the V. Barvinsky Drogobych Music
College.
The third section of the study is based on the principle of personalization, their
key role and role. Here we also consider two professional music centers: a music
school and a music and pedagogical faculty at the Drogobych State Pedagogical
University named after. I. Franko
Analysis of the aspects of the functioning and evolution of the system of
professional music education makes it possible to highlight qualitative changes in the
stage of evolution of the main centers of musical schooling and professional music
education, to identify the characteristic trends, peculiarities and socio-cultural
inquiries in the field of musical education, priority tasks and achievements at each
stage, namely:
1. Private amateur music and private education;
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2. Public forms of non-fiction amateur musicians, due to centralizing
national-public ideas, education under the guidance of educated amateurs,
musicians-practitioners, clergy;
3. Musical education in the system of general school, implemented by the
clergy and professional music teachers with private and foreign education;
4. Public music-artistic associations with classes and schools for them,
forming a network of multidisciplinary special education, which enables to
reach the level of professional music education and the formation of the
building of its own pedagogical forces;
5. Specialized music educational institutions as an interconnected centralized
system within the national community, the synthesis of national and high
foreign education, the formation of individual pedagogical systems,
methodological principles and didactic literature;
6. The state multilevel system of general and special musical and artistic
education of executive and pedagogical profiles with highly skilled
pedagogical personnel, which are oriented on specific problems of regional
queries in professional competencies and qualifications.
Today the musical education of Drohobych region is a complete system of
three levels of education: a wide network of musical and artistic schools (where the
pedagogical contingent was formed mostly from the region's residents) –
V. Barvinsky musical college – Institute of Musical Art in the Ivan Franko State
Drohobych Pedagogical University.
Key words: amateur music, choral art, music and educational centers, musical
professionalization, special and general musical education.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Краєзнавчі дослідження,
зокрема у музикознавстві та історії культури стали особливо актуальними у
останні десятиліття – роки української державної незалежності. Ідеологічне
спотворення історії національної культури, розпорошеність чи цільове нищення
документальних свідчень, еміграція та репресії провідних, найбільш суспільно
свідомих, фахових і послідовних діячів призвели до гострої потреби
відновлення її документально достовірної картини у наш час. Поза тим, вже
зараз можемо спостерігати дедалі міцніючу зацікавленість науковців до
регіональних культурно-мистецьких процесів, про що свідчить чимала кількість
науково-практичних конференцій, публікацій, монографічних і дисертаційних
опусів, присвячених актуальним аспектам культурно-мистецького життя
регіональних осередків України. Природно, у полі наукового інтересу
опинилися провідні центри суспільно-культурного життя, пов’язані з більшими
містами та центральними, матірними організаціями, товариствами, спілками,
навчально-освітніми установами у них.
Своїм особливим місцем у історії українського культурного життя
відзначаються галицькі землі, оскільки внаслідок історико-політичних умов тут
реалізувалися особливі форми синтезу полінаціональних надбань, здобутків і
традицій у галузі освіти, мистецтва, науки. Серед регіональних осередків
плекання українського музичного мистецтва і музичної освіти істотне місце
належить Дрогобиччині.
Уже в XV ст. Дрогобич був значним, завдяки діяльності видатного
європейського вченого, випускника Краківського університету Юрія Дрогобича
(справжнє прізвище Котермак, 1450-1494) – першого з відомих українських
докторів медицини, доктора філософії, ректора Болонського університету,
автора першої друкованої книги, написаної слов’янином. Уродженцями
Дрогобиччини (с. Тустановичі, зараз – частина Борислава) були два визначні
діячі української культури кінця XVI – початку XVII ст. – брати Лаврентій і
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Стефан Зизанії (Тустанівські) – викладачі (дидаскали) Львівської братської
школи (Лаврентій був також її ректором), які займалися педагогічною,
науковою, літературною та громадською діяльністю у Вільнюсі. Там Лаврентій
Зизаній у 1596 p. надрукував перший в Україні і Білорусі буквар із словником
та слов’янську граматику, які значною мірою сприяли розвиткові мовознавчої
науки. У ХІХ – і поч. ХХ століть у цьому регіоні вчилися або працювали
письменники Іван Верхратський, Олександр Борковський, Василь Стефаник,
Лесь Мартович, Павло Кирчів, Осип Турянський, Сидір Твердохліб, ученийвинахідник Іван Пулюй, художники Іван Вендзилович, Корнило Устиянович. З
історією Дрогобича пов’язані біографії Степана Витвицького, Бруно Шульца,
Казімєжа Вєжинського, Григорія Коссака, Андрія Мельника, Дмитра Грицая.
Важливу сторінку у культурно-громадське життя Дрогобича вписав Іван
Франко. Після закінчення Львівської вчительської семінарії довгі роки у
сільських школах Дрогобиччини працювала (1886-1888 рр. у с. Лужок
Долішній, а з 1888 до 1920 р. – у с. Солець) українська письменниця Уляна
Кравченко, автор першої в Галичині збірки українських поезій, написаних
жінкою.
Чималим є перелік музично-мистецьких діячів – виконавців та педагогів,
вихідців з Дрогобиччини. У навчальних закладах краю працювали композитор
Осип Нижанківський, оперний співак Модест Менцинський, театральний діяч
Йосип Стадник, хоровий диригент, педагог, організатор мистецького життя
о. Северин Сапрун. Формування системи осередків фахової музичної освіти
цього регіону пов’язане з діяльністю ряду музичних, культурно-просвітницьких
товариств та суспільно-мистецьких організацій, приватних шкіл та класів
окремих музикантів-професіоналів, філій Львівського музичного інституту
ім. А. Нєментовської (Львівської музичної консерваторії ім. К. Шимановського)
та Музичної школи/інституту ім. Ф. Шопена у Дрогобичі, Дрогобицької та
Бориславської філій Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка, а згодом –
мережі мистецько-музичних шкіл, Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка з музично-педагогічним факультетом (тепер –
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інститут музичного мистецтва) та Дрогобицького державного музичного
училища (тепер – Дрогобицький музичний коледж), якому в 1995 році з нагоди
50-річчя присвоєно ім’я Василя Барвінського.
Свідченням потужної регіональної музичної традиції є діяльність
визначних випускників навчальних закладів Дрогобиччини різного рівня, серед
яких:

музикознавець,

кандидат

мистецтвознавства,

професор,

хоровий

диригент, заслужений діяч мистецтв України, Народна артистка України,
заступник Міністра культури і туризму України (2005-2010 рр.), Генеральний
консул України в Пряшеві (Словаччина) (2010-2015 рр.) Ольга Бенч; хоровий
диригент, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики
музичного виховання та диригування ДДПУ ім. І. Франка Ірина Бермес;
засновник і керівник Камерного хору «Київ», Народний артист України
Микола Гобдич; музикант-віртуоз (сопілка), лауреат Всеукраїнських та
Міжнародних конкурсів, заступник Міністра культури України (19.0312.12.2014 р.) Олександр Журавчак; кандидат мистецтвознавства, Міністр
культури і туризму України (2010-2012 рр.) Михайло Кулиняк; диригент
національної капели «Думка» та Державної академічної чоловічої капели ім.
Л. М. Ревуцького, керівник капели бандуристів КНУКіМ Володимир Курач;
композитор, музикознавець, заслужений діяч мистецтв України, директор
ДДМУ ім. В. Барвінського (1984-2015 рр.) Микола Ластовецький; композитор,
Народний артист України, професор Національної музичної академії України
ім. П. Чайковського Геннадій Ляшенко; доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри музикознавства та хорового диригування ЛНУ ім. І. Франка
Юрій Медведик; музикознавець, хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв
України, генеральний директор Львівської національної філармонії (з 2006 р.)
Володимир Сивохіп; доктор мистецтвознавства, професор Національної
музичної академії ім. П. Чайковського Богдан Сюта та багато інших. Саме
тому питання історіографії формування системи осередків фахової музичної
освіти Дрогобиччини є актуальним, важливим, але на сьогодні малоз’ясованим.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертацію
виконано на кафедрі історії музики згідно теми № 4 «Методологічні аспекти
українського історичного музикознавства: сучасний стан, ґенеза, перспективи»
перспективно-тематичного плану науково-дослідницької діяльності ЛНМА
імені М. В. Лисенка на 2014 – 2019 рр.
Метою дослідження є теоретична концептуалізація процесу формування
феномену музичного професіоналізму Дрогобиччини та його внеску у
мистецтво України.
Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні
завдання:
 узагальнити відомості, представлені у матеріалах та наукових працях
означеної тематики і визначити ступінь дослідженості процесу
формування музичного професіоналізму Дрогобиччини;
 здійснити періодизацію процесу становлення основних осередків
музичного шкільництва та фахової музичної освіти регіону, визначити
характерні особливості його основних етапів;
 проаналізувати

найважливіші

тенденції,

особливості

та

соціокультурні запити у сфері музичного життя Дрогобиччини,
пріоритетні завдання і досягнення на кожному з етапів його
професіоналізації;
 виявити

особливості

творчої,

гастрольно-концертної,

композиторської, організаторської, культурно-освітньої діяльності
провідних знакових педагогів та керівників творчих і педагогічних
колективів та дати оцінку їх внеску у мистецьке життя окремих
регіональних осередків;
 сформувати персоналістичні виміри внеску до актуальних сфер
(педагогічної, виконавської, творчої, організаційної та мистецькогромадської) діяльності на різних етапах розвитку музичного
професіоналізму дрогобицького регіону.
Часовий відтинок, взятий у основу дослідження, охоплює період від кінця
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ХІХ століття (часу, коли закладалися суттєві підвалини професіоналізації
музичного життя Дрогобиччини) до сьогодення – доби незалежності України.
Об’єктом дослідження є музичне життя Дрогобиччини кінця ХІХ поч.
ХХІ ст.
Предмет

дослідження:

формування

системи

фахових

музичних

інституцій Дрогобича як культурно-історичного регіонального резонансу
загальноукраїнських процесів музичної професіоналізації.
Методологічну базу склали наукові роботи, збірки й публікації,
присвячені:
– проблематиці історії та теорії музичного мистецтва й фахової
музичної

освіти

в

Галичині

(М. Антонович,

В. Витвицький

М. Загайкевич, С. Людкевич, Л. і Т. Мазепи, О. Поясик Л. Проців,
І. Фрайт та ін.);
– розвитку

музичної

культури

Галичини

(С. Людкевича,

В. Барвінського, М. Загайкевич, М. Антоновича, Л. Кияновської та
ін.);
– діяльності музично-хорових об’єднань в Галичині (І. Бермес, Л. Ханик
та ін.);
– професіоналізації музичного шкільництва та осередкам фахової освіти
Дрогобиччини (Б. Пиц, І. Бермес, М. Бурбан, Р. Сов’як, У. Молчко,
М. Михаць, З. Нижанковський, М. Ластовецький, В. Грабовський,
Ю. Чумак, Л. Соловей, Н. Семків та ін.);
– окремим діячам музичного мистецтва Галичини і Дрогобичиини
зокрема (І. Довгалюк, С. Павлишин, І. Гриневецький, С. Шнерх,
Л. Філоненко, О. Яцків та ін.);
– регіонально-краєзнавчій
(Н. Костюк,

музично-мистецькій

П. Шиманського,

Р. Дудик,

Т. Росул,

проблематиці
О. Попович,

Л. Мороз, Л. Ігнатова, Л. Романюк, М. Ярова І. Ярошенко та ін.);
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– аспектам історії і теорії музичної освіти України: (М. Давидов,
Н. Гуральник,

Т. Медвідь,

О. Михайличенко,

В. Черкасов,

В. Шульгіна та ін.).
Для реалізації мети й розв’язання поставлених завдань у дослідженні
використано комплекс взаємоузгоджених методів: аналітичний метод – при
вивченні наукової літератури; історичний – при аналізі особливостей розвитку
фахової освіти, традицій виконавства та формування засад музичної творчості в
контексті мистецько-культурного життя регіону та України; ретроспективний
та структурно-системний – при аналізі джерел; теоретичний – у вивченні
концептуальних засад творчої і організаторської та педагогічної діяльності, що
проявляються у взаємозв’язку і синтезі різнонаціональних, тяглих у процесі
розвитку традицій; компаративний – у співставленні засад і цілей освітньопедагогічної, суспільно-організаторської, мистецької, дослідницької та інших
видів діяльності у різні періоди та у музичному шкільництві різних рівнів.
Наукова новизна дослідження полягає в:
 комплексному підході до історичного процесу формування музичного
професіоналізму Дрогобиччини;
 структуризації регіонально-специфічних форм музичного життя
Дрогобича у відповідності до їх соціокультурних функцій;
 конкретизації специфіки громадських запитів щодо спеціальної
музичної

освіти

на

різних

історичних

етапах

традиційно-

полікультурного середовища Галичини;
 висвітленні внеску визначних діячів – вихідців з музично-освітніх
осередків Дрогобиччини у виконавство і педагогіку краю та України.
Теоретичне значення дисертації полягає у можливості використання її
матеріалів у подальших наукових дослідженнях, що поглиблює наукове
осмислення культуротворчих процесів в аспекті музичної регіоналістики
України.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання її
матеріалів у навчальних курсах музичних ВЗО «Історії української музики»,
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«Музичної

педагогіки

вищої

школи»,

історії

академічного,

камерно-

ансамблевого, народно-інструментального, хорового виконавства, краєзнавчих
спецкурсах музичної творчості, освіти і виконавства.
Особистий внесок здобувача. Вперше до наукового обігу вводяться:
 поняття

специфічної

регіональної

системи

музично-фахової

підготовки спеціалістів, яка постає єднальною і координаційною
ланкою

між

потребами

і

вимогами

фольклорно-аматорського

музично-виконавського середовища і центрами функціонування
академічного музично-професійного мистецтва;
 матеріали особистих архівів, архівів музичних навчальних закладів
Дрогобича та регіональної преси.
Апробація. Окремі теоретичні та методичні положення дисертації
пройшли

апробацію

на

засіданнях

кафедри

історії

музики

ЛНМА

ім. М. В. Лисенка, а також на Всеукраїнських та міжнародних наукових
конференціях: наукова конференція «Молоде музикознавство-2009» (Львів,
2009, 17 лютого), ХІІ міжнародна науково-практична конференція «Молоді
музикознавці України» (Київ, 2010, 2-5 лютого), ІІІ-я Всеукраїнська науковопрактична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі століть»
(Дрогобич, 2010, 19 березня), ІІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Людина –
культура – мистецтво – творча особистість» (Луганськ, 2011, 2-4 лютого), 23-і
міжнародні людинознавчі філософські читання «Гуманізм. Людина. Час»
(Дрогобич, 2011, 21-22 жовтня), Перша Міжнародна науково-практична
конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники» (Дрогобич,
2011,

18-19

листопада),

Всеукраїнська

наукова

конференція

«Молоде

музикознавство – 2011» (Львів, 2011, 15 грудня), IV Всеукраїнська науковопрактична конференція «Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний
процес» (Луганськ, 2012, 15-16 березня), ІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники» (Дрогобич,
2012, 18-19 жовтня), VIII Всеукраїнська науково-практична конференція
«Етнос. Культура. Нація» (Дрогобич, 2012, 18-19 жовтня), Всеукраїнська
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наукова конференція «Молоде музикознавство – 2013» (Львів, 2013, 13 грудня),
ІХ

Всеукраїнська

науково-практична

інтернет-конференція

«ЕТНОС.

КУЛЬТУРА. НАЦІЯ» (Дрогобич, 2014, 23-24 жовтня), Х Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ» (Дрогобич,
2016, 20-21 жовтня), Міжвузівський науково-методичний семінар-практикум
«Формування предметних мистецьких компетентностей та розвиток творчого
потенціалу учнів початкових класів у процесі інтеграції мистецьких дисциплін»
(Самбір, 2017, 06 грудня), ХІ Міжнародна науково-практична інтернетконференція «Етнос. Культура. Нація» (Дрогобич, 2018, 18-19 жовтня).
Публікації. Результати дослідження висвітлені у 15 одноосібних
наукових публікаціях, збірках наукових праць, серед них чотири статті – у
фахових наукових виданнях, затверджених ДАК МОН України та одна – у
фаховому виданні, внесеному до міжнародних науковометричних баз.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, переліку використаних джерел, що містить 431 позицію, (з них –
іноземними мовами – 31, нотографії – 80) і додатків. Обсяг основного тексту
204 с., загальний обсяг 400 с.
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РОЗДІЛ 1
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ТА МИСТЕЦЬКЕ ПІДГРУНТЯ
СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
ДРОГОБИЧЧИНИ
1.1. Музична освіта Дрогобича у контексті загальноукраїнських
музично-освітніх

процесів:

науково-теоретичний

та

джерелознавчий

аспекти
Аспекти історії української музичної освіти є надзвичайно актуальним
напрямом дослідницької роботи, оскільки історично склалося, що вона
закладалась і формувалась як цілісна система в умовах бездержавності й була
складовою культурно-просвітницького руху, спрямованого на формування
національної ідентичності у несприятливому середовищі. Розділеність етнічних
автохтонних територій між різними державними утвореннями, часта зміна
форм влади, згуртування навколо національної ідеї зумовили принципові
відмінності пріоритетів етапів становлення окремих музично-освітніх осередків
та їх здобутків і взаємодії на рівні регіону та країни. На хвилі конструктивних і
успішних музично-просвітницьких та фахово-освітніх процесів на передній
план виходили найяскравіші представники музичного виконавства, педагогіки і
творчості, що стали знаковими фігурами для розбудови музичної освіти на
місцях та їх координації і глобалізації в масштабах краю, країни, нації. Саме
тому найбільш відповідним методом дослідження постає парадигмальнопедагогічний підхід, сформульований дослідницею історії музичної педагогіки
та авторки програм курсів з отримання кваліфікації «викладач вищої школи» в
галузі музичної освіти Оленою Ніколаєвою. На її думку, історіографія музичноосвітнього процесу передбачає три рівні: 1. дослідження основних історичних
етапів музичної освіти; 2. вивчення кожного з основних напрямків музичної
освіти (народної, релігійної, світської), які розглядаються в рамках того або
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іншого періоду; вивчення окремих музично-педагогічних концепцій [203, с. 89].
Автор оглядових історичних нарисів «Музично-педагогічна діяльність
українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»
Олег Михайличенко справедливо зазначає: «Музично-просвітницький досвід
української громадськості другої половини ХІХ – початку ХХ століття
реалізовувався у житті українського народу з величезними труднощами,
викликаними соціально-економічним нехтуванням української нації та прямою
забороною поширення української культури з боку офіційної державності»
[187,

с. 4].

Він

територіально

виокремлює

музично-просвітницьку

та

педагогічну діяльність композиторів і виконавців східної і західної України,
розглядаючи їх здобутки в даних сферах з позиції окремих персоналій (серед
них – видатні галичани С. Воробкевич А. Вахнянин, І. Кипріян, В. Матюк,
І. Копко,

Д. Січинський,

С. Людкевич,

С. Крушельницька,

О. Мишуга,

М. Менцинський).
Важливо, що дослідник конкретизує напрями та форми організації
національно-орієнтованої

культурно-просвітницької

діяльності,

до

яких

відносить наступні:
1. Практична педагогічна та творча діяльність видатних композиторів,
професійних виконавців та представників аматорського мистецтва і
залучення до неї широких верств населення;
2. Діяльність громадських та культурно-освітніх організацій задля
пропаганди українського музичного мистецтва та впровадження
музично-естетичного навчання та виховання дітей та молоді;
3. Робота загальноосвітніх і професійних навчальних закладів, у тому
числі

створення

науково

обґрунтованої

методики

музично-

естетичного виховання дітей та молоді у різних видах творчої
діяльності;
4. Традиції побутового народно-інструментального виконавства та
музикування,

ґрунтованого

художньої творчості [187, с. 5].

на

історичних

зразках

української
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Обов’язковою характеристикою музичного професіоналізму є наявність
системи організації музичного навчання, підготовка під керівництвом педагога
/ педагогів, приватно чи в навчальному закладі. Ключовою позицією у музичноосвітній системі є мета здобуття освіти, кінцева модель фахового оптимуму,
який очевидно, є релятивним, стосовно існуючих суспільних і політичних
реалій, умов навчання і актуальних соціокультурних запитів. За метою
навчання вона поділяється на загальну музичну освіту, яка дає знання, уміння й
навички в обсязі, потрібному для поглиблення розвитку навичок сприйняття
музики (формування грамотного, широко інформованого потенціального
слухача-глядача) чи аматорської творчої діяльності, і фахову музичну освіту,
яка готує до професійної роботи (композиторської, виконавської, наукової,
педагогічної).
Відповідно складовими фахової музичної освіти є комплекс ідейновиховних та спеціальних педагогічних завдань з набуття знань, умінь і навичок,
необхідних для реалізації подальшої професійної діяльності у різних сферах
музичного мистецтва. Можливості їх опанування зумовлюють формування
системи осередків фахової музичної освіти, які набирають найбільш
відповідних форм до:
–

соціокультурних запитів певного середовища (існуючих форм
музичної діяльності, їх місця у функціонуванні соціуму, щабля
розвиненості музичної підготовки), а на високому рівні організації
регулюються відповідними законодавчими актами держави, які
визначають її зміст та основні принципи;

–

конкретного

історичного

періоду

(політичних,

державних,

національних, соціальних, культурно-естетичних позицій).
Ними, в свою чергу, і визначаються цілі, зміст, рівень, методи й
організація освітнього процесу. Таким чином, поняття музичної педагогіки
набирає якостей історично обумовленої категорії.
Наскільки актуальними і істотними є ці аспекти демонструють праці
дослідників історіографії музичної педагогіки, автентичних виконавських манер та
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методичних трактатів різних епох. Однією з показових праць названого напрямку
може

послужити

виконавство

доби

дисертація

Оксани

Просвітництва

Величко

та

«Музично-інструментальне

Романтизму:

історіографічний

та

інструментознавчий аспекти» (Львів, 2014) [68], де розглядаються засади
формування
філософських

концертно-виконавських

традицій

в

контексті

та соціокультурних процесів в добу

естетико-

Просвітництва та

романтизму на підставі вчень найзначніших творців музично-педагогічних
систем минулого. Дослідниця дає визначення особливостей історичного
розвитку й характеру засад музичного виконавства та формування особистості
музиканта-інструменталіста відповідних епох в Україні та країнах Європи,
заторкуючи специфіку соціокультурних запитів, відмінності пріоритетних
форм

концертної

практики,

звукових

ідеалів

епохи,

конструктивного

вдосконалення інструментарію, співвіднесення виконавської волі і авторського
тексту, інноваційних відкриттів композиторської техніки, та відповідних до них
тенденцій професіоналізації фахової підготовки, створення національної
методико-дидактичної бази музичної освіти.
Переконливу спробу визначити структурні компоненти професійної
підготовки музиканта-виконавця сучасності здійснено у дисертації Валерії
Шульгіної «Музична україніка: інформаційний і національно-освітній простір»
(Київ, 2002):
1. «система історико-теоретичних, естетико-оцінних музичних знань про
національні пріоритети та музичну україніку, світовий музичний
репертуар;
2. система навичок й умінь сольного виконавства, ансамблевого
виконавства і акомпанементу; практичного музикування: гри з
аркуша, на слух, транспонування;
3. аналізу й естетичної оцінки музичних творів;
4. досвід творчої діяльності (інтерпретація музичних творів, фольклорна
творча гра на основі поліхудожньої інтеграції мистецтв у процесі
засвоєння та розвитку національних традицій і звичаїв);
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5. досвід естетичного ставлення до музики та інших видів мистецтв,
емпатія, емоційна чутливість, здатність до перенесення оцінок і
художніх суджень на сприймання національної спадщини у різних
видах мистецтв» [316, с. 39].
Однак, професійна музична освіта вимагає залучення у цю систему умов
формування фахових освітніх засад керівників музичних колективів (хорових,
інструментальних та, ймовірно, театральних) і кваліфікованих педагогів
спеціалізованих музичних освітніх осередків. Конкретизація й дослідження
особливостей різних історичних етапів спеціальної музичної освіти дасть
можливість конкретизувати відповідний до кожного з них оптимум фахової
підготовки музичного діяча на прикладі конкретного регіонального музичномистецького центру.
Іншу грань музичного професіоналізму розкриває аспект підготовки
педагогів для фахових музичних осередків. Його дослідниками є Т. Танько
(«Музично-педагогічна освіта в Україні»), В. Шульгіна, О. Яковлєв («Музична
школа в національно-освітньому просторі України (20-ті роки ХХ століття)»),
В. Черкасов («Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина
XX – початок XXI століття)»). Однак абсолютна більшість уваги у них
приділяється педагогіці музичних дисциплін нефахових закладів.
Вивчення музичної регіоналістики у період незалежності України на
сьогодні творить самостійний і вагомий напрям. В цьому контексті вже
здійснено чимало досліджень, які конкретизують особливості мистецьких,
музично-освітніх, суспільно-культурологічних процесів окремих регіонів,
освітніх інституцій, окремих діячів. Цікаво, що серед праць цього напрямку в
рівній мірі представлено вивчення як масштабних осередків музичної культури
України (Київ, Харків, Львів, Одеса), так і територіально- й етноспецифічних
(Буковина, Закарпаття, Волинь, Галичина) та регіональних (Стрий, Перемишль,
Станіслав) центрів, які історично вирізняються специфікою мистецьких
процесів, і які мають суттєве культуротворче значення для окремих регіонів чи
нашої країни в цілому.
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У роботах українських музикознавців, пов’язаних з регіональнокраєзнавчою музично-мистецькою проблематикою, охоплено значне коло
суспільно-історичних,
педагогічних

культурологічних,

проблем,

регіонально-освітніх

сформовані

процесів

у

концертно-виконавських,

засади

методології

історичному

розгортанні.

дослідження
Такими

є

кандидатські дисертації «Музична культура Західної України 20-30-х років ХХ
століття: ідеї поступу і розвиток національних традицій» Н. Костюк (К., 1998),
«Музичне життя Волині 20–30-х років ХХ століття» П. Шиманського (К., 1999),
«Музичне життя Закарпаття 20–30-х років XX століття» Т. Росул (К., 2003),
«Українське музичне життя Перемишля (1919-1999)» О. Попович (К., 2003),
«Тенденції розвитку музичної культури Волині наприкінці ХХ – початку XXI
століття» Л. Ігнатової (К., 2006), «Музичне життя в полікультурному
середовищі м. Стрия та регіону Стрийщини (друга половина XIX століття –
1939 р.)» О. Миронової (Л., 2007), «Музичне життя Станіславова другої
половини XIX – першої третини ХХ століття» Л. Романюк (Івано-Франківськ,
2007). Як бачимо, серед них переважають праці, спрямовані на відновлення
загальної картини мистецьких процесів від ХІХ століття, складного й багатого
на події періоду міжвоєнного двадцятиліття, серед яких музично-освітній
сегмент фігурує лише як одна з численних складових.
Засади розвитку музично-просвітницького руху у Західно-українському
регіоні та Галичині розкрито у засадничих працях М. Антоновича (збірка
статей на теми церковного музичного мистецтва «Musica sacra»), «Огляд історії
української музики» В. Барвінського, «Музична культура Галичини 60-х років
ХІХ ст.» Й. Волинського, «Музичне життя Західної України другої половини
ХIХ ст.» М. Загайкевич, «Стильова еволюція галицької музичної культури ХIХ
– ХХ ст.» та «Галицька музична культура ХХ – ХХІ століть» Л. Кияновської. В
них можемо почерпнути взаємозумовленість історико-політичних і культурноосвітніх процесів, підстави періодизації, ужиткові сфери, джерела і суспільні
запити, які зумовлюють професіоналізацію виконавського процесу та вимоги
до

фахової

підготовки

музикантів.

Проте

музично-мистецькі

процеси
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Дрогобиччини та її представників у них фігурують вкрай маргінально, нерідко
без конкретних вказівок на локацію події чи статус окремих персоналій.
Важливим аспектом, який послужив підгрунтям професіоналізації
музичного життя Галичини в цілому і Дрогобиччини зокрема є хоровий рух
краю і регіону, діяльність співочих, хорових, мистецьких товариств. Найбільш
масштабними працями названого напрямку є «Історія хорового товариства
«Боян»» Л. Ханик, дисертації «Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ –
першої третини ХХ століття» Р. Дудик (К., 2000), «Диригентсько-хорове
мистецтво Галичини другої половини XIX – першої третини XX століття»
Л. Мороз (К., 2003), «Музично-просвітницька діяльність А. Кушніренка в
контексті розвитку професійно-хорового виконавства на Буковині» І. Ярошенко
(К., 2005). Вони досліджують проблематику найбільш актуального різновиду
музичного мистецтва – хорового руху, який відіграв роль глобального чинника
єднання української спільноти навколо національної ідеї, провідного засобу
громадського виховання, освіти і мистецького життя.
Вагомий внесок до висвітлення ключових подій у діяльності регіональних
мистецько-хорових
В. Барвінського,

осередків

Ю. Булки,

здійнено

А. Вахнянина,

у

рецензіях

Й. Волинського,

та

розвідках

Ж. Зваричук,

С. Людкевича, Л. Мазепи, О. Нижанківського, С. Павлишин, А. Рудницького та
ін. Серед них рецензії, дописи про хорове виконавство, його соціальні функції,
репертуарну політику, осередки, окремих діячів. Аспекти фахової освіти в
цьому контексті заторкуються спорадично, здебільшого у характеристиках
ключових осіб виконавського процесу, і без аналізу їх джерел, осередків та
виховних засад.
На сьогоднішній день реалізовано чимало досліджень і розвідок, які
висвітлюють музичне життя та освіту безпосередньо Дрогобиччини.
Найближчою до тематики дослідження є праця Iрини Бермес «Хорове життя
Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку
Галичини» (К., 2006), у якій центральну увагу приділено діяльності співочих
товариств, хорових гуртків освітніх установ та культурно-просвітницьких
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товариств краю в контексті музично-освітніх процесів та виконавської
практики, загально- та музично-освітніх осередків минулого і сучасності у
регіоні.

Дослідницею

докладно

розкрито

багатогранність

діяльності

регіональних хорових колективів товариства «Боян» у співставленні з
осередками хорового мистецтва Львова та Перемишля. Цінним аспектом цієї
роботи є розгляд діяльності Дрогобицького та Бориславського «Боянів»,
висвітлення їх концертних акцій у тогочасній пресі, серед дописувачів до якої
постають

фахові

музиканти,

диригенти-практики

Станіслав

Людкевич,

о. Северин Сапрун, Богдан П’юрко, Степан Оґроднік, Теофіл Дуб та ін.
Найбільш цінний з позицій обраної проблематики четвертий розділ праці –
«Роль Дрогобицької та Бориславської філій Музичного товариства ім.
М. Лисенка й Інституту ім. М. Лисенка у Львові у професіоналізації хорового
життя Дрогобиччини», який висвітлює культурно-освітню діяльність, аспекти
зрослих публічних запитів і потенціал опанування нового щабля складності
репертуару, завдяки фаховій підготовці виконавських сил у регіоні і
формуванні гідного педагогічного складу музичних товариств і навчальних
закладів на Дрогобиччині. Звертає на себе увагу осмислення авторкою окремих
яскравих персоналій, які постають як ключові фігури у формуванні системи
музично-освітніх процесів регіону і краю. Однак, з огляду на ключову
проблему дослідження, всі аспекти наукового пошуку спрямовані насамперед
на проблеми хорового мистецтва, залишаючи на маргінесі інші форми фахової
підготовки, творчості й концертної діяльності та аналіз музично-освітнього
процесу в цілому.
Спорідненими та дотичними до поставленої теми є аспекти досліджень
«Хорове виконавство Львівщини» М. Бурбана, «Хорове мистецтво Дрогобича»
П. Сов’яка, «Співацьке товариство «Дрогобицький Боян»» З. Нижанковського,
«Доповідь присвячена 100-річчю «Бояна Дрогобицького»» Б. Пица, «Історія річ
вперта або ще раз про «Боян Дрогобицький»» М. Михаця. Окреме місце серед
подібних досліджень варто відвести розвідці «Виникнення та діяльність
музичного

журналу

«Боян»»

У. Молчко,

як

важливому

джерелу
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документальних свідчень щодо суспільної ваги окремих мистецьких подій,
персоналій, участі представників музично-освітніх осередків у музичнокультурній панорамі української громади краю і регіону.
В усіх названих дослідженнях знову ж-таки хоровий рух, як ключова тема
централізуючої функції української громади краю та її культурного життя,
залишається домінуючою. Кожна з цих праць піднімає значний пласт
документального матеріалу, на підставі якого розкриваються суспільна функція
хорових товариств, їх роль у стимулюванні кристалізації процесу професійної
підготовки виконавців і диригентів, характер концертної та гастрольної
діяльності,

репертуарна

політика,

форми

співпраці

з

професійними

музикантами – солістами, інструменталістами, диригентами, композиторами,
виконавськими колективами. Освітня складова у них представлена достатньо
скупо і не дозволяє вибудувати цілісну картину чи виявити еволюційні
закономірності процесу.
Необхідною складовою дослідження професіоналізації музичного життя є
вивчення історіографії і регіональної традиції музичного виховання та
плекання педагогічних кадрів, як основи формування сприятливого слухацького
середовища, культурно-мистецьких запитів та потенціалу для учбового
контингенту

фахових

музикантів.

Праці

М. Антоновича,

Б. Кудрика,

В. Витвицького, С. Людкевича (свідків окремих періодів професіоналізації
музичної освіти та музичного виховання) віддзеркалюють насущні процеси
етапного формування її оптимальної моделі у середовищі української громади
Галичини, виходячи з конкретних державно-політичних умов та культурної
сформованості національного середовища. Найрізноманітніші вузькі аспекти
вказаної проблематики заторкують також праці Н. Гуральник, М. Загайкевич,
І. Фрайта та ін.
Численні праці з історії музичної педагогіки Галичини Лєшека Мазепи
містять докладний аналіз характеру, засад і етапів діяльності музичноспівацьких товариств з навчальними осередками при них та низки масштабних
музично-освітніх інституцій, насамперед у Львові, як культурно-освітньому
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центрі краю. В цьому контексті українським аматорським та музично-фаховим
осередкам відведене порівняно скромне місце, оскільки саме регіони (Стрий,
Самбір, Станиславів, Коломия, Дрогобич, Перемишль та ін.) демонструють
відносно більшу свободу розгортання українського культурного життя, саме в
місцевих осередках здобувають початковий фаховий вишкіл і формують засади
педагогічної, методичної та адміністративно-організаційної діяльності майбутні
ключові постаті українського музичного виконавства, творчості та педагогіки.
Щодо Дрогобича, то, згідно документальних даних серед мистецьких осередків
міжвоєнного двадцятиліття саме філія ВМІ ім. М. Лисенка займає центральне
місце в музично-освітній системі регіону, якісно відтіснивши на задній план
осередки польської та єврейської громад.
З позицій проблематики дослідження значими є положення і методологія
праць з історіографії регіонального музичного виховання: дисертацій Лілії
Проців «Розвиток музично-педагогічної думки в Галичині (кінець ХІХ – перша
половина ХХ століття)» (К., 1999), Оксана Поясик «Музична освіта та
виховання учнів і молоді Галичини (20–30-ті рр. ХХ ст.)», Наталії Філіпчук
«Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва у навчальних закладах
Західної України (перша половина ХХ століття)» (Київ, 2009), роботи Юрія
Волощука «Музичні навчальні заклади Галичини у підготовці скрипалівпрофесіоналів і аматорів (1848-1939 рр.)».
У дослідженні Лілії Проців «Розвиток музично-педагогічної думки в
Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)» розкрито позиції,
етапність і тенденції формування музично-педагогічних позицій у тісному
взаємозв’язку з соціокультурними запитами, теорії та практики музичної освіти
окресленого періоду крізь призму педагогічної

та мистецької преси,

спеціалізованих музичних навчально-методичних видань.
У праці «Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20–30-ті
рр. ХХ ст.)», зокрема у її другому розділі «Теорія і практика музичної освіти й
виховання Галичини в період польської окупації» О. Поясик аналізує суть
реформ, реалізованих через державні шкільні закони, програми Міністерства
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віросповідань і загальної освіти, шкільні навчальні плани, диференціює сітку
годин предметів «Спів» чи «Музика», їх практичне наповнення та цілі музичновиховних процесів у польських та українських загальноосвітніх закладах
Галичини окресленого періоду. Авторка також наводить приклади офіційно
затвердженого методичного забезпечення предмету, форм і методів навчання,
позашкільних форм музичної діяльності, кількісні статистичні дані осередків
музичної освіти регіону.
Невід’ємною, якщо не визначальною у музично-освітніх процесах
Галичини є роль греко-католицької церкви, за ініціативи, участі та
безпосередньої

підтримки

якої

формуються

найвагоміші

тенденції

у

професіоналізації підготовки церковних і світських музикантів-виконавців,
керівників колективів та педагогічного складу. До цих проблем звертається
Зоряна Валіхновська у своєму дослідженні «Музично-церковна освіта
Галичини австрійської доби (1772-1918)» (Львів, 2009). Опираючись на аналіз
діяльності головних осередків церковно-музичної освіти в Галичині кінця XVIII
– початку XIX ст. (Дяко-учителського інституту в Перемишлі, Станиславівської
школи Ігнатія Полотнюка, парафіяльних дяківських шкіл та ін.), дослідниця
заторкує питання методико-дидактичного забезпечення та формування системи
професійної підготовки дяків, півчих, регентів, вчителів співу і музики у
школах та гімназіях.
Докладні статистичні дані з окремими узагальненями містять принагідні
ювілейні

видання

провідних

музично-освітніх

закладів

Дрогобиччини.

Діяльність музично-педагогічного факультету висвітлювали В. Г. Скотний,
М. С. Савчин, Ю. Л. Кишакевич, В. П. Яцишин, М. І. Уздиган, А. І. Душний,
Б. Р. Пиц та численні інші. Наймасштабнішими працями є збірки статей
«Історія Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка в іменах», «Дрогобицький державний педагогічний університет ім.
Івана Франка», де подаються численні інформативні нариси-портрети у
науково-популярному ключі.
Історія

Дрогобицького

музичного

коледжу

ім. В. Барвінського
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(«Дрогобицьке музичне училище ім. В. Барвінського», 2005) та збірка нариcів
«Дрогобицькому державному музичному училищу ім. В. Барвінського – 60»
(2005), досі залишаються найбільш повним дослідженням історії цього закладу.
Вона доповнена великим переліком принагідних ювілейних та окремих
музикознавчих статей про окремі підрозділи, колективи чи персоналії. Значну
їх частину реалізували співробітники чи колишні випускники закладу (зокрема
В. Грабовський,

Л. Давидчак,

О. Денис,

Я. Денис,

М. Ластовецький,

Г. Онуфрик, Д. Павлик, Р. Пукас, Л. Садова, Л. Соловей, Н. Семків, О. Сеник,
М. Фендак, В. Чумак, Ю. Чумак та ін.) та педагоги інших професійних
музичних осередків Дрогобиччини і Львівщини (С. Павлишин, Л. Кияновська,
І. Бермес, А. Душний, О. Німилович, Б. Фільц та ін.).
Картину
неможливо

історії

укласти

формування
поза

фахової

дослідженням

музично-освітньої

здобутків

системи

окремих

видатних

персоналій, які постали творцями концертного та дидактичного репертуару,
підручників,

посібників,

хрестоматій,

очільниками

творчих

товариств,

навчальних закладів та пов’язаних з ними музично-освітніх систем осередків,
виконавських колективів тощо. Аналізуючи сучасні дослідження культурномистецького напрямку, бачимо, що дедалі частіше з’являються публікації, які
висвітлюють події регіону та імена митців, від здобутків яких залежить
зростання рівня фахової підготовки майбутніх музикантів, формування у них
художнього світогляду, засад творчої самореалізації.
Внесок В. Барвінського та С. Людкевича у музичну освіту краю (зокрема
й Дрогобиччини) заторкується у працях М. Антоновича, С. Павлишин,
З. Штундер, їх доповнюють спогади І. Майчика, М. Колесси, О. Бандрівської,
Р. Сов’яка, С. Стельмащука та інших.
Розгляд

концертно-виконавських,

педагогічних,

наукових,

творчих

аспектів культурного життя Дрогобиччини, у контексті яких фігурують імена
діячів

музичного

шкільництва

Дрогобиччини,

здійснювали

І. Бермес,

І. Околович, Л. Філоненко [292; 293; 294; 296; 394], М. Бурбан [58; 59; 60; 61],
О. Майчик [166]. Оцінку соціального запиту на творчість і диригентську
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діяльність митця висвітлюють рецензії у періодичних виданнях, краєзнавчих та
мемуарних збірках статей Б. Фільц [298], М. Герети [78], М. Шалати [309],
О. Яцківа [78; 95; 322; 326; 327; 328], С. Стельмащука [270; 272], Р. Пастуха
[219], вона розкривається у передмовах до збірок композицій Г. Дем’яна [96],
Л. Філоненка.
Показовою постаттю свого регіону і своєї доби постає о. Северин Сапрун.
Масштаби, багатовекторність і результативність його діяльності зумовили
сталий інтерес дослідників до його постаті. Серед численних праць,
присвячених його здобуткам, помітно три головних напрямки: перший –
культурологічні

розвідки,

у

яких

реалізується

прагнення

охопити

багатовекторність та актуальність суспільного служіння митця (С. Шнерх
«Незмовкна пісня», О. Яцків «Северин Сапрун – диригент, композитор,
громадський діяч»), другий – присвячений аспектам його самореалізації як
духівника, керівника церковних хорів, катехита (І. Бермес «Хори церкви Святої
Трійці», В. Пацлавський «Отець Северин Сапрун»), третій – в контексті історії
дивізії «Галичина» (Ю. Рабій «Перша відправа добровольців», І. Нагаєвський
«Спогади польового духовника»). Поза розглядом лишається докладний аналіз
концертної діяльності хорів, очолюваних С. Сапруном та його педагогічна
робота.
На окрему увагу в контексті вивчення музичної культури Дрогобиччини
заслуговує

постать

Василя

Якуб’яка,

відома

у

наш

час

переважно

представникам старшого покоління діячів музичного мистецтва Західної
України насамперед як декана музпедфакультету у Дрогобичі та батька
визначного львівського музикознавця і науковця Яреми Якуб’яка. Його
особистість є великою мірою недооціненою з огляду на масштаб і напрямки
діяльності у складний період між двома світовими війнами та перші десятиліття
радянської влади на галицьких теренах. Дані про В. Якуб’яка часткові,
епізодичні і розпорошені у різнопланових публікаціях: від ґрунтовних освітньоіcторіографічних видань [40; 155; 198; 239; 247], проблемних статей з питань
регіональної музичної педагогіки [105], історії концертного виконавства [71;
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219], до фахових та популярних періодичних видань [136; 202; 268]. На
сьогодні найбільш повним зібранням документального та нотографічного
матеріалу, присвяченого музично-педагогічному діячеві до 100-річчя від дня
народження є нотна збірка, упорядкована Михайлом Тимофіївим «Композитор
Василь Якуб’як» з масштабною та багато ілюстрованою вступною статтею
Івана Юзюка [282].
У музикознавчій літературі чимало посилань на дослідження визначного
музиканта-дослідника Якова Сорокера, натомість дані про його життєвий шлях
та обширну різнопланову діяльність надзвичайно скромні і розрізнені. Такою є
стаття

В. Грабовського

та

Я. Радевича-Винницького,

довідник

Сари

Шпитальник «Евреи Молдовы»1, окремі аспекти творчості, виконавства і
науково-педагогічної роботи заторкують розвідки, присвячені Дрогобицькому
державному педагогічному університету ім. І. Франка [105], музичному
мистецтву Молдови [182], Академічній хоровій капелі «Дойна» [128; 273],
Д. Ойстраху, Д. Гершфельду, Б. Гольдштейну, також анотації і передмови до
його праць різних авторів. Коло наукових зацікавлень, ерудованість, глибину і
масштаб дослідницької роботи засвідчують його власні численні дослідження і
публікації у періодичних та фахових виданнях, участь у редколегіях
довідниково-енциклопедичних видань, інтернет-проектах.
Постать Богдана П’юрка, насаперед як хорового діяча, висвітлюється у
публікаціях І. Бермес [48; 52; 53; 54], М. Бурбана [59; 60], П. Гушоватого [92],
М. Михаця [92; 191; 192], Р. Михаця, З. Модрицького, Ю. Созанського,
П. Сов’яка, В. Семчишина, Б. Пица та ін.
Основні вектори діяльності музиканта-діяча, педагога та співакаінтерпретатора К. Сятецького, її значення у формуванні музично-культурного
контексту регіону розкривають рецензії на виступи митця на шпальтах
періодики [2; 41; 77], архівні дані навчальних закладів, програми концертнофестивальних акцій, відеоматеріали, його епістолярій [141] та публікації, а
1

Сара Шпитальник Евреи Молдовы: справочник 2003, Кишинѐв: Еврейская библиотека им. И. Мангера.
(перевидання з румунської версії «Evreii in literatura, arta si stiinta Moldovei» (1996).
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також програмно-методичні напрацювання [276].
Діяльність та життєвий шлях педагога та диригента Степана Дацюка
висвітлюють І. Бермес [47], О. Німилович, І. Тихий, окремі згадки знаходимо у
періодичних виданнях «Радянський педагог» [322], «Радянське слово» [140],
«Галицька зоря» [20], «Трускавецький вісник» [283], довідниках М. Бурбана
[59; 60] та науково-популярних виданнях [105].
Дисертація

Остапа

Майчика

«Композиторська

творчість

західноукраїнських хорових диригентів-практиків другої половини ХХ ст.»
(Львів, 2010) [166] має вступний розділ, де розглядається регіональна
специфіка, соціокультурна обумовленість, пасіонарність педагогічної й творчої
діяльності практикуючих хормейстерів, а також підрозділ 3.1.3, присвячений
багатогранній діяльності диригента, композитора, науковця, публіциста,
фольклориста,

педагога

–

професора

ДДПУ

ім.

І. Франка

Степана

Стельмащука, орієнтованій на глибше усвідомлення специфіки творчого
доробку музиканта з позицій композитора-практика.
Поза

науковою

оцінкою

знаходяться

напрацювання

диригента,

організатора багатьох мистецьких імпрез і в минулому декана музичнопедагогічного факультету ДДПІ ім. І. Франка Лева Коцана, обмежена
публікаціями у регіональній періодиці та довідникових виданнях.
Короткі

біографічні

нариси

і

акценти

на

головних

здобутках

представників вокального мистецтва Дрогобиччини (М. Копніна, Б. Базиликута,
Т. Ванджури, К. Сятецького та ін.) наводить Іван Околович [209].
Важливим свідченнями сприйняття мистецько-культурних процесів, їх
оцінка свідками та учасниками подій можуть послужити дописи та публікації у
періодичних виданнях «Боян», «Діло», «Музичний листок», «Музичний вісник»,
«Наша культура», «Українська музика», регіональних часописах «Бюлетин»,
«Громадський голос», «Гомін басейну», «Голос Підкарпаття», «Дрогобицький
листок»,

«Радянський

педагог»,

«Радянське

слово»,

«Галицька

зоря»,

«Трускавецький вісник», «Молодь і ринок», «Франківець», «ЛюнАрт» тощо.
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Підставою для коректного, історично достовірного відтворення етапів
становлення і розвитку музичного шкільництва та фахової музичної освіти
краю є архівні матеріали навчальних закладів Дрогобиччини, фонди
Львівського міського та обласного історичних архівів, статути, правильники,
звіти

товариств

і

навчальних

закладів,

інформація

з

довідниково-

енциклопедичних видань різних років.
Вагомим

доповненням

у

процесі

здійснення

аналізу

доробку,

виконавських, педагогічних і наукових здобутків діяча, створенні моделі
психотипу багатогранної особистості є власні музично-критичні дописи, статті,
краєзнавчі дослідження, музикознавчі праці організаторів, педагогів, очільників
навчальних осередків Дрогобиччини, їх методичні, дидактичні та репертуарні
напрацювання.
Об’ємний, але розпорошений у різних за характером документах,
архівних джерелах, дописах періодичних видань різних років, наукових
розвідках, дисертаційних працях емпіричний пласт інформації дозволяє
сформувати певну історичну перспективу становлення, шляхів та пріоритетів
розвитку музичного професіоналізму регіону і вийти на певні узагальнення
щодо специфіки і самобутності його загальної картини, так і значимості
окремих видатних персоналій як невід’ємної складової історії музичної освіти
України.
1.2. Музично-історичне

підґрунтя

процесів

професіоналізації

культурно-мистецького життя Дрогобиччини кінця ХІХ початку ХХ ст.
Розвиток музично-мистецьких процесів Дрогобиччини ХІХ – пп. ХХ
століть нерозривно пов’язаний з діяльністю музичних, співацько-хорових,
культурно-освітніх,

спортивно-громадських,

туристичних

і

руханкових

(гімнастичних) товариств (та їх регіональних і периферійних філій).
Наприкінці ХІХ – поч. ХХ століття діяльними були товариства як:
касинове (клубне) товариство «Руська бесіда» (1861, Львів), громадська
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організація культурно-освітянського спрямування «Просвіта» (засноване а
Галичині у 1868 році), освітньо-виховне товариство «Рідна школа» (1881,
Львів, первісна назва – «Руске Товариство Педагогічне»), найбільша жіноча
організація Галичини «Союз українок» (1917, Львів), спортивно-пожежноруханкове товариство «Січ» (1900, Завалля Снятинського повіту), національна
скаутська організація «Пласт» (1912, Львів) та низка інших. Їх діяльність мала
на меті самоорганізацію української громади навколо національних і
культурних цінностей, формування громадянської позиції та національної
ідентичності, які забезпечили б можливість протистояти процесам полонізації.
Багатолітній очільник Дрогобицької організації «Просвіти» адвокат
Степан Витвицький красномовно і емоційно окреслив надмету функціонування
національних громадських об’єднань, яка залишається актуальною і в наш час:
«Реальними осягами нашої просвітянської праці за останні роки … це щораз
тісніше співжиття українських людей, співжиття духове, а далі виховання
справжнього українського громадянина, що здібний жертвувати всім своїм
особистим для публичого, національного добра. Кращу долю … добувають
народи не дужими руками, а світлим умом і великим серцем. Напевно прийде
той час, що вимагатиме від нас найкращих виявів ума і найвищих поривів
серця» [3, с. 5].
Водночас культурна діяльність освітніх, ремісничих, патріотичнопросвітницьких, кооперативних, руханково-спортивних, туристичних, жіночих
товариств, об’єднань та спілок, посильно компенсувала суспільні потреби
української громади у концертно-театральній діяльності в містах, містечках і
селах краю. Філії більшості з них були діяльними і на Дрогобичині.
Обов’язковою формою їх роботи було влаштування урочистих академій,
вечорниць, базарів, релігійних свят, як самостійно так і у співпраці з іншими
творчими одиницями, а також гастрольні виступи.
Числені ремісничі об’єднання Дрогобиччини підтримували діяльність
хорів (такими були, наприклад, співочі гуртки «Робітничої громади», які діяли
в Дрогобичі, Східниці, Стебнику, чоловічі хори міщанського товариства «Зоря»
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у Дрогобичі та Бориславі), театральних гуртків та інструментальних колективів
(мандолінових, балалаєчних, сальонових/камерних оркестрів). До громадських
святкувань, у яких вони фігурують належать «Свято Крут», «Літературномистецькі вечори», «Свято Лесі Українки» (27 вересня 1933 р.), «Студентські
вечерниці», «Маланки» та ін.
8 грудня 1868 року з ініціативи А. Вахнянина, О. Огоновського,
Ю. Лаврівського,
українське

В. Федоровича,

громадське

продуктивних

в

Дрогобицька

філія

О. Партицького

товариство

плані

організації

«Просвіти»,

«Просвіта».

було
Однією

музично-мистецького

закладена

у

1903

році

започатковано
з

найбільш

життя
[74,

стала
с. 460].

Новозаснована організація невдовзі, 6 липня, влаштувала перші у місті
шевченківські вечорниці. Протягом трьох років Дрогобицька філія «Просвіти»
вже започаткувала у навколишніх населених пунктах 44 осередки, що вказує на
стрімке поширення культурницької діяльності в регіоні, а отже і на потребу у
кваліфікованих керівниках колективів і підготованих виконавцях концертних
номерів інших жанрів. При осередках товариства діяли аматорські хори,
інструментальні і танцювальні колективи, театральні гуртки, ними велась
інтенсивна культурно-просвітницька робота, яка включала численні форми
музикування.

Дослідниця

хорового

руху

регіону

І. Бермес

вказує:

«Дрогобицька філія «Просвіти» влаштовувала літературно-музичні та музичновокальні вечори, концерти, свята, фестини, подорожі по краю; засновувала
народні школи тощо. До найважливіших починань Товариства віднесемо
організацію Шевченківських концертів і академій, що були важливим засобом у
боротьбі за відродження українства в Галичині. Товариство насамперед
прислужилося справі культурного піднесення українського народу через
заснування хорових колективів, театральних гуртків і оркестрів, улаштуванням
найрізноманітніших

мистецьких

заходів.

Здебільше

сільські

громади

Дрогобиччини утримували при читальні хор, подекуди театральний гурток чи
оркестр» [52, с. 50].
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Документальні свідчення про функціонування просвітянських сільських
громад Дрогобиччини з хоровими колективами, театральними осередками та
інструментальними формаціями включають містечка і села Більче, Воля
Якубова, Гаї Вижні, Добрівляни, Медвежа, Млинки Шкільникові, Вацевичі,
Ріпчиці, Волоща, Стебник, Новий Кропивник, Орів, Уріж, Трускавець,
Тустановичі-Тукову Гору, Грушів та ін.
У 1930-х роках найбільшим мистецьким рівнем відзначалися хори
читалень у Ріпчицях (диригент Олекса Пристай), Ластівках (диригент Петро
Кантор), Гаях Вижних (диригент Михайло Смутний), Гаях Нижних (диригент
Михайло Добош), Грушові (диригент професор Іван Чаповський), Болехівцях
(диригент Федь Добош), Попелях (диригент Михайло Хомутник), хор
Дрогобича-Задвірної (диригент Іван Городиський).
Окрім драматичних вистав і театралізованих складових академій та
релігійних свят, у містечкових і сільських осередках можна зауважити
прагнення поєднати сценічну дію з музичним рядом і навіть спроби постановок
співоігор та оперет. Так, театральний гурток читальні «Просвіти» с. Гаї Нижні
30 липня 1933 р. здійснив постановку співогри Віктора Матюка за мелодрамою
І. Мидловського «Капраль Тимко» [63, с. 3], отже перехід до музичнодраматичних вистав свідчить про зрослий виконавський потенціал регіону.
До діяльності просвітян долучались найбільш освічені жителі сіл, нерідко
– місцеві парохи, вчителі та освічені аматори музичного мистецтва. Саме вони
й постають головною рушійною силою в музичній освіті, беручи на себе
завдання фахового вишколу учасників концертних програм. Часто успішні
мистецькі діячі (диригенти, співаки, інструменталісти, а також педагоги),
пов’язані працею чи службою з Дрогобичем чи Львовом, з патріотичних
позицій підтримували творчі контакти з колективами сіл, з яких вони походили.
Все це зумовлювало зростання рівня культурного життя регіону в цілому,
розширення,

ускладнення

і

вдосконалення

форм

музично-мистецької

діяльності, а отже й спонукало до створення осередків фахової підготовки
концертної та сценічної діяльності.
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Важливим

моментом

усвідомлення

цієї

необхідності

стало

започаткування музичної освіти не у Дрогобичі, а окремому селі, де для цього,
очевидно, були сприятливі передумови: «Чи не найбільшим досягненням
просвітян у перші роки діяльності стало заснування музичної школи в
с. Уличне, ймовірно, першої на Дрогобиччині [74, с. 460]. Воно відбулось за
сприяння тодішнього голови Дрогобицької «Просвіти» адвоката Ярослава
Олесницького. Навчальна установа давала змогу дітям простого люду
навчатися музичного мистецтва, підносила культурний рівень сільської
громади, позаяк учні долучалися до різних артистичних імпрез. Навіть
початкова ланка мистецької освіти певною мірою сприяла розвою національної
культури, професійному зростанню українських музичних кадрів» [52, с. 50].
Оркестром з Уличного опікувався і диригував отець Модест Горницький2,
це був колектив який гастролював не лише у Дрогобичі, але й у цілому повіті,
багатством репертуару конкурував з місцевим духовим оркестром, з успіхом
виступав в елітарних розважальних закладах, на вечорах української громади.
З просвітянських колективів маємо документальні свідчення про
діяльність осередку у Тустановичах (диригенти хору Юрій Гаврилів та
Михайло Іваненко3, останній керував також театральним гуртком), оркестру під
керівництвом Є. Мінчака с. Солець, струнних оркестрів с. Криниця (під орудою
І. Дубика і О. Мацейка), хор і драмгурток діяли в с. Довгому, осередок у
Нагуєвичах мав хор, театральний, танцювальний та оркестровий колективи.
При філії «Просвіти» у Дрогобичі діяло 5 читалень: на Війтівській Горі –
Болонна (мала хор, сформований з випускників гімназії ім. І. Франка під

2

Батько знаного музиканта наступної генерації – Нестора Горницького – випускника консерваторії ПМТ
(клас контрабаса чеського музиканта – проф. А. Гарванєка) та оперної школи Чеслава Заремби, виконавця на
віолончелі і контрабасі, співака-тенора в українських кількох театральних трупах, керівника власної антрепризи
і трупи оперети українського оперного театру, оркестрового диригента, педагога вокалу і контрабасу,
співзасновника оркестру Львівської філармонії у повоєнний період (разом з І. Паїном та Д. Хабалем). Власне у
батьковому оркестрі с. Уличне та оркестрі з 38 осіб у с. Скло (Шкло), де М. Горницький очолив парафію
згодом, він і розпочинав свою концертну діяльність.
3
М. Іваненко – випускник фізико-математичного факультету Київського університету. У 1924/1925 н. р. був
прийнятий до Української коедукаційної гімназії ім. І. Франка у Дрогобичі на посаду викладача математики
(IV-VI класи); руханки (V клас); співу, теорії музики (I, III класи); хорального співу (усі класи). Очолював
бурсу на вул. Святого Івана Хрестителя, керував хором і пластунською організацією учнів української
коедукаційної гімназії ім. І. Франка, працював другим диригентом «Дрогобицького Бояна» [120; 49, с. 240-245].
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орудою Михайла Добоша, і драмгурток); на передмістях Завіжне (драмгурток) і
Задвірне (хор); дві читальні на Лішнянськім передмісті (зараз – вул. Стрийська,
І. Франка, Горішня Брама). Вони опікувалися підготовкою українських
громадських свят св. Андрія, Миколая, Різдва, урочистих академій, фестин,
роковин «Просвіти» та інших урочистостей. Обов’язковою складовою кожної
імпрези були виступи хорів, театралізовані постановки, інструментальні та
оркестрові номери.
Серед вистав театрального осередку були «Верховинці», «Безталанна»,
«Мамона», «Орендар у клопоті» та ін. [249, с. 474]. Хоровий колектив був
популяризатором українського репертуару.
При читальні (на вул. Болонній) функціонували мішаний хор і оркестр.
Хор очолював Володимир Дуб (під його керівництвом згодом діяв та
гастролював об’єднаний хор «Об’єднання праці українських робітників
нафтової промисловості» м. Дрогобича, виступаючи у Млинках Шкільникових,
Бориславі, Стебнику, Підбужі, Східниці, Мединичах та ін.) [17, с. 6], а згодом
хор і струнно-щипковий оркестр читальні (колектив у складі балалайок,
мандолін і гітар) очолив гітарист – В. Осередчук [212, с. 278]. Хоровий
репертуар був традиційно представлений колядками, щедрівками та іншими
фольклорними обробками, а також оригінальними композиціями українських
митців.
Про розмах мистецької справи просвітянських осередків красномовно
свідчать звіти голови філії Степана Витвицького. Від 1924 року, коли владою
було зруйновано просвітянську організацію, на Дрогобичиині діяли лише три
осередки, протягом двох років їх чисельність зросла до 67 і розгорнула активну
комунікацію з навколишніми селами, важливою складовою яких була музичнотеатральна діяльність.
У звіті, виголошеному на загальних зборах у Дрогобичі 29 червня 1933 р.
наведено дані: «Театральних гуртків є 41 – дали вистав 222; хорів є 12, орхестр
– 2. Уладжено свят: Мазепи – 4, Шевченка – 14, Франка – 3, Просвіти – 5,
ріжних концертів – 21, фестинів – 5» [62, с. 3]. Загалом у 1933 році читальні
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«Просвіти» на Дрогобиччині підготували 344 мистецькі акції. У святкуванні
річниці «Просвіти» 7 квітня 1933 року, окрім хорових колективів учнів
української гімназії, народної школи ім. Т. Шевченка, просвітянського хору
читальні з дрогобицького осередку (вул. Стрийська), «Дрогобицького Бояну» і
читальняного хору с. Грушів брав участь оркестр балалаєчників (так в Галичині
нерідко іменувалися дуже популярні у міжвоєнну добу в цілій Європі
«неаполітанські» оркестри, укладені зі струнно-щипкових інструментів)
читальні з осередку вул. Болонної.
За два роки (1935 р.) статистичні звіти засвідчують: «Театральних гуртків
– 48, дали 398 вистав, хорів… – 24, а співаків у них – 713. Хори дали 178 свят і
концертів» [238, с. 2].
Стабільною складовою хорового репертуару цього періоду були
оригінальні композиції М. Лисенка, О. Нижанківського, М. Вербицького,
С. Людкевича, К. Стеценка, М. Леонтовича, Л. Ревуцького, стрілецькі пісні
М. Гайворонського, Р. Купчинського, обробки народних пісень.
У велику мистецьку подію перетворилося й святкування 30-річного
ювілею філії «Просвіти» (4 червня 1934 р.) та академії, приуроченої до річниці
Ю. Федьковича. В урочистостях, на яких, згідно свідчень преси, були присутні
20 тисяч глядачів, брали участь хори читалень у Ріпчицях, Ластівках, Гаях
Нижних, Грушові, Болехівцях, Попелях, Дрогобичі-Задвірній, хори «Рідної
Школи» з Даляви (диригент Л. Шумський) і Тустановичів (диригент
Ю. Гаврилів), хор «Сурма» з Трускавця (диригент О. Білас) та «Дрогобицький
Боян». Вони виступали з окремими програмами та зведеним хором (загальним
числом 367 співаків) під орудою професора Михайла Іваненка з виконанням
гімну для мішаного хору «Вкраїно-мати! Кат сконав» К. Стеценка на текст
С. Черкасенка.
«Найбільше оплесків зібрав хор читальні в Ластівках, який визначився
незвичайно чистими та дзвінкими голосами, хор з Тустанович і хор
дрогобицької читальні на Задвірнім. … Виспіванням національного гимну
покінчилося це величаве Свято, що залишило по собі незабуті спомини у всіх
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його учасників та було найкращою нагородою за всю дотеперішню працю й
одночасно могутнім доказом того, що систематична, творча праця приносить
надсподівано гарні і тривкі успіхи», – писав оглядач часопису «Діло» [3, c. 5].
Однак інші акценти і пріоритети розставив у своєму баченні мистецької
вартості події фаховий музикант, директор Дрогобицької філії Музичного
інституту ім. М. Лисенка професор Б. П’юрко, який у рецензії в місцевому
періодичну виданні «Бюлетин» зазначив: «На першому місці мусимо поставити
хор із Тустанович, який шляхетністю звуку й виконанням належить безперечно
до найкращих хорових одиниць краю. В хорах з Трускавця і ДрогобичСтрийська давалася відчути диспропорція між добрим жіночим, а слабшим
мужеським голосовим матеріялом. Селянські хори виказували переважно
подібний рівень мистецького виконання і голосового стану… Правильним був
підхід дириґентів, що підібрали більшість точок з творів Леонтовича, цеї
незглибимої скарбниці народньої музики. Народні пісні в легких, але
мистецьких розкладках Артемовського, Лисенка, Стеценка, Кошиця, Степового
і Леонтовича, зі західноукраїнських Гайворонського, Колесси і Людкевича
повинні стати «залізним репертуаром» кожнього хору. Дуже чисто й
музикально співав мішаний хор зі с. Ластівок. … Найприємніше вражало
змагання дириґента до творення ритмічних і динамічних нюансів… Мішаний
хор з Гаїв Нижніх … співав Людкевича «Най пісня лунає», … вив’язався добре.
… Хор з Даляви … виконав вповні вдовольняюче «Ой горе тій чайці» і «За
городом» Леонтовича. Мужеський хор виконав «За річкою, за Дунаєм»
Леонтовича. … Хор з Грушова … виконав «Їхав стрілець» і «За рідний край»
Гайворонського. Хор … виказує сталий поступ … Дириґентові слід звернути
пильну увагу на спосіб співу й видобування голосу. … Треба ствердити, що
хорова справа в повіті поставлена вдовольняюче й … дальша праця … повинна
поступати в напрямі поглиблення і поширення цієї роботи» [214, с. 5–6].
Зрозуміло, що масштаби хорової діяльності вивели на порядок денний
потребу координації зусиль в організації культурно-мистецького життя краю і
шляхів його професіоналізації. З цією метою у 1937 році було висунуто ідею
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створення Спілки хорів філії товариства «Просвіта» у Дрогобичі під
керівництвом о. Северина Сапруна, порадні, яка б надавала консультації щодо
формування репертуару та особливостей хормейстерської передконцертної
роботи, проведення окружних змагань читальняних хорів (конкурсу хорів
регіонального рівня) [249, с. 474].
Масовий характер музично-виконавського руху потребував об’єднання
зусиль в організації та професійному вишколі. Його основні напрямки окреслив
С. Людкевич у доповіді «Організація музичного виховання», виголошеній на
Першому українському педагогічному з’їзді 2 листопада 1935 року. Вона стала
своєрідним підсумовуючим і водночас програмним документом щодо музичної
складової

діяльності

товариства

«Рідна

школа»,

неодноразово

передруковувалась у періодичних виданнях наступних років. Генеральними
векторами музично-освітньої діяльності у ній окреслено:
1. Заснування і плекання просвітянських хорів і оркестрів.
2. Виховання відповідних диригентів для тих гуртків.
3. Улаштування музичних курсів диригентів, збірних концертів хорів і
оркестрів.
4. Застосування музичних бібліотек, збирання та видання придатного
для хорів та оркестрів репертуару» [160].
Осмислення та конкретизацію засад аматорської та фахової музичної
освіти розкрито у документах «Положення про порядок діяльності хорових
гуртків при читальнях «Просвіти»»; «Проект двомісячного курсу для
дириґентів просвітянських хорів»4 і «Правильник хору при читальні
«Просвіти»»; «Правильник союзу українських хорів».
Музично-мистецькими тенденціями наділена й діяльність професійних,
жіночих та спортивно-патріотичних об’єднань і спілок («Сільський господар»,
«Союз українок», «Пласт», «Січ»).
Філія товариства «Союз Українок», яка почала діяльність в Дрогобичі ще
1916 р. мала на меті централізацію й скерування громадянської активності
4

Докладніше про диригентські курси у Розділі 2.
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жіночої частини української спільноти. При Союзі діяли хор, музичнодраматичний гурток і оркестр. Вони були незмінними учасниками таких
урочистостей, як «Свята матері», «Свято пісні», академії на вшанування
Н. Кобринської. Особливою розважально-просвітницькою формою, плеканою в
жіночих організаціях були «Вечори народної ноші і звичаїв», де з коментарями
відтворювались цілісні обрядові дійства у автентичних строях.
Натомість, при організації «Пласту» у Бориславі успішно функціонував
мандоліновий оркестр під орудою інженера І. Озаркевича, у складі якого було
15 осіб. У програмі Шевченківського концерту, що відбувся у травні 1930 р.,
виступав оркестр туристично-спортивного товариства «Підгір’я» (1931-1936
рр.), яким також керував І. Озаркевич. В ньому брали участь студенти гімназії
та Учительської семінарії (близько 100 осіб).
Власну специфіку діяльності мали співацькі (хорові) товариства
«Дрогобицький Боян», «Бориславський Боян», «Сурма» в Трускавці, «Теорбан»
(у Східниці), «Кружок любителів музики», етнографічний гурток «Академічне
братство».
Їх виконавська діяльність, спрямована на консолідацію мистецьких сил
навколо національно-патріотичної ідеї, зумовлювала піднесення аматорських
форм музикування, насамперед хорового, у значно скромнішій мірі – камерноінструментального та оркестрового. Обов’язковою складовою їх діяльності
була участь у національних урочистостях, ювілейних академіях. Необхідність
підвищення якісного рівня інструментального виконавства викликала до життя
заснування музичних гуртків і класів при спілках і товариствах, що слугували
основою музичного професіоналізму. У деяких з осередків функціонували
інструментальні гуртки, що давало можливість ведення оркестру. Ряд товариств
долучалися до нотовидавничої справи, з їх ініціативи започатковувались
мистецькі змагання та огляди, нерідко саме товариства виступали спонсорами
зарубіжної освіти регіональних музикантів за кордоном.
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Після заснування материнського осередку хорового товариства «Боян» у
Львові 24 грудня 1890 р. за його зразком було започатковано аналогічні
інституції у інших містах Галичини, зокрема у Дрогобичі та Бориславі.
На базі об’єднання мережі хорових товариств «Боянів» у єдину
організацію в 1903 р. було утворено «Союз Співацьких та Музичних
Товариств» (пізніше – «Музичне товариство ім. М. Лисенка у Львові») з Вищим
музичним інститутом при ньому – як першою послідовно сформованою
інституцією професійної музичної освіти в українському середовищі, де
відбувалася апробація та формування системи дисциплін, навчальних планів,
принципів діяльності, методичного забезпечення, форм мистецької співпраці з
іншими творчими, громадськими та освітніми спілками та установами. А
згодом розгорнено роботу мережі його 14 філій та окремих («експонованих»)
класів, що зумовило багаторівневість та професіоналізацію музичної освіти та
якісні зміни у подальшій концертній практиці. Самі ж регіональні осередки
«Боянів», діяли як аматорські громадські об’єднання, що опікувались
мистецькими подіями регіону, до певної міри виконуючи адміністративні
функції концертних бюро чи філармоній, при них функціонували чоловічі та
мішані хорові колективи, здійснювалась координація та консолідація творчої
співпраці з іншими осередками, книго- і нотовидавнича діяльність, виходили
періодичні

видання.

Все

це

давало

змогу

утвердження

національної

самосвідомості та слугувало потужним каталізатором у процесах єднання
громади.
За участю «Дрогобицького Бояна» 29 червня 1923 року святкувався
Ювілей Окружного Відділу «Взаїмної Помочі Учительства». Музична складова
події включала хорові, вокальні та скрипкові композиції: «Хорові продукції
виконав дрогобицький «Боян» під управою п. М. Іваненка і треба признати, що
виконання було під кожним оглядом поправне. Два барітонові соля відспівав
п. Теофіл Дуб5, диріґент «Борисл. Бояна», а виконав їх так старанно, що міг
5

Уродженець Дрогобиччини, Т. Дуб (1891-1978), закінчив вокально-музичні студії у Ташкенті і впродовж
чотирьох років провадив у цьому місті активну музичну діяльність як соліст-виконавець і керівник хорів при
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вповні вдоволити і найвибагливішого критика. Так само вдоволяюче випало
скрипкове сольо п. Гаврищука. Супровід фортепяновий спочивав у руках Вп.
п. інжинерової Кулицької» [318, с. 4]. Очільник «Бориславського Бояна» Т. Дуб
свого часу керував хором Дрогобицької гімназії.
Співіснування аматорської та фахової гілок музичної діяльності створила
підстави для цікавих форм співпраці та збагачення творчого потенціалу у
формуванні програм. Так, 17 травня 1924 р. «Бориславський Боян» у залі
місцевого Жидівського дому ініціював благодійну концертну програму на
користь кооперативу «Український театр» у Львові за участю оперної співачки
Софії Федичківської (яка виконувала арії з опер та пісні Д. Січинського) і
піаніста Тараса Шухевича як виконавця низки фортепіанних композицій. Хор
долучився виконанням фольклорних обробок, у яких виступив солістом
диригент хору Теофіл Дуб [29, с. 4].
Успішно проявив себе як диригент великого мішаного (понад 80
учасників) та чоловічого хорів «Дрогобицького Бояна»6 о. С. Сапрун, водночас
він постав як засновник та головний редактор часопису «Боян» (червень 1929 –
травень 1930), організатор, учасник та диригент камерно-інструментальних
ансамблів й оркестрів.
З

приходом

до

керівництва

хорами

«Бояна»

у

Дрогобичі

високопрофесійного музиканта із зарубіжною освітою Богдана П’юрка
репертуар колективу збагатився тематичними програмами, композиціями
української та світової хорової класики, оперними фрагментами. У 1932 р.,
згідно звітів «читальні дали 275 вистав, концертів та інших імпрез» [3, с. 5].
Паралельно з українськими мистецькими об’єднаннями у Дрогобичі діяли
філії

хорових

товариств

«Спілки

музичних

і

співацьких

товариств

Малопольщі» («Małopolski Zwązek towarystsw muzycznuch i Śpiewackih»),
заснований у Львові в 1913 році. Це об’єднання включало 12 колективів у
Львові та низку творчих спілок (хорів, духових, струнних, мандолінових
товаристві української громади Туркестану. В 1921 році повернувся на батьківщину і став організатором
хорового руху, диригентом «Бориславського Бояна» та гімназійного хору, вокалістом-концертантом.
6
Керування цими хорами згодом передавав професійним музикантам – М. Іваненкові, Б. П’юркові.
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оркестрів), які працювали в Самборі, Коломиї, Тернополі, Дрогобичі, Бориславі
і вели активну концертну діяльність. Зокрема «Лютня» («Lutnia»), «Ехо»
(«Echo»), а також «Товариство любителів музики» («Towarzystwo milosnikow
muzyki») мали свої осередки у Дрогобичі і вели концертну діяльність в регіоні.
З гостинними виступами Дрогобич та довколишні містечка та села відвідував
хор співацького товариства «Нarfa», який від 6 по 23 серпня 1921 року здійснив
тривале турне, що охопило Самбір, Стрий, Трускавець, Дрогобич, Калуш,
Станиславів, Коломию, Чортків, Снятин, Тернопіль і Золочів. Хор виступав під
орудою Антонія Кінальського спільно з солісткою, співачкою Марією
Левицькою [335].
До гастролюючих колективів належало і львівське студентське співацьке
товариство «Lwowski Chór Technicki» під керівнцтвом Адама Гарасовського,
яке у червні 1928 року дало концерти у Дрогобичі і Бориславі.
До переліку знакових гастрольних турів, які впливали на формування
підґрунтя музичного професіоналізму в регіоні належать гастролі пластичнобалетної трупи Василя Авраменка у 1921-1924 рр. за маршрутом: Калуш, Львів,
Микуличин, Делятин, Яремче, Дрогобич та ін. Творча діяльність талановитого
хореографа мала потужний національно-централізуючий мистецький вплив у
ролі

засновника

груп

послідовників

(шкіл)

модерного

українського

національного танцю, в якому синтезувалися риси класичної, характерної,
античної хореографії та ритмопластики. Виступи його трупи відбувалися в
супроводі автентичної народно-інструментальної капели [205, с. 64].
Зрештою активне піднесення хорового руху, збагачення організованих
форм аматорського інструментального музикування, розвиток і якісне
зростання форм концертної практики, зародження осередків фахової підготовки
зумовили

усвідомлення

об’єднання

й

координації

зусиль

мистецьких

організацій, з метою випрацювання спільної стратегії подальшого розвитку і
професіоналізації творчої діяльності. Ініціатива походила від Співацького
товариства «Боян» у Львові, однак передбачала відкритість до співпраці будьяких національних музично-мистецьких формацій: «Організаційний Комітет
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Союза Українських Хорів взиває всі «Бояни» і хори вступати в члени
наміченого Товариства і як також перевести реєстрацію всіх хорів і співочих
гуртків в своїм окрузі і заохотити їх до вступлення в члени Союза» [98, с. 4].
Послідовна діяльність громадських, спортивних, ремісничих, культурнопросвітницьких і співацьких спілок та товариств Дрогобиччини з численними
аматорськими колективами при них зумовили високу їх творчу активність,
потужний соціальний запит на музично-концертну діяльність в контексті
національно і соціально значимих подій, усвідомлення потреби її централізації і
професіоналізації на рівні осередків у багатьох містечках та селах регіону.
1.3. Музична освіта, як складова загальноосвітніх закладів та
релігійних осередків
Музика є стабільною складовою загальної освіти, зокрема й у Дрогобичі,
де в 1775 році було відкрито одну з перших у Галичині гімназію. З переліку
представників педагогічного складу у річних звітах діяльності гімназій
очевидно, що ведення музичних дисциплін доручалося музикантам-практикам
(поліінструменталістам

та

диригентам)

та

педагогам-катехитам,

які

представляли три провідні релігійні громади (у ХІХ – початку ХХ століття
приналежність до них уособлювала національність) – римо-католицьку,
іудейську та греко-католицьку. З кількісного складу учнівського контингенту
очевидно, що третя група (українська) – найменша за чисельністю. І хоч ці
пропорції на початок ХХ століття відрізняються від показників у Львові (де
кількість українських навчальних закладів та українців в полінаціональних
осередках у процентному співвідношенні значно менші), стає очевидним
нехтування положеннями версальської угоди 1919 року, зокрема у сфері
освіти7.

7

Згідно угоди, підписаної у Версалі 28 червня 1919 року Галичина набувала права автономії, а її українське
населення мало право на свою мову у публічному житті та на навчальні заклади з українською мовою навчання.
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Державна

чоловіча

гімназія

ім. короля

Владислава

Ягайла

(з

гуманітарним і математично-природничим напрямами), яка була сформована на
основі заснованої у 1858 р. гімназії ім. Франца Йосифа мала поліконфесійний (а
отже багатонаціональний) склад учнів.
Згідно спогадів І. Франка, у навчальній програмі Дрогобицької гімназії
часів його навчання був факультативний («надобов’язковий») предмет «співи»
(або «теорія музики та сольфеджіо»), який від 1870 р. викладав костельний
органіст Альбін Коритовський (насправді – Коритинський, Albin Korytyński8)
[338]. Двічі на тиждень, у середу й суботу від 15 до 16 години учні під його
керівництвом вивчали теорію на основі таблиць, підготованих вчителем.
Подальше навчання поділялося за конфесіями (в середу від 16 до 17 години
педагоги-катехити викладали спів церковний для греко-католиків, а в суботу –
спів

костельний

за

підручником

Кунцика)

[73,

с. 56–57].

Очевидно,

ознайомлення з нотною грамотою і основами співу було зумовлене
практичними потребами функціонування релігійних громад та участю
навчального закладу у внутрішніх та загальноміських урочистостях.
Конфесійні відмінності зумовили наявність окремого українського
учнівського хору в гімназії. За свідченням Івана Франка гімназійний хор
очолював виходець з музичного середовища Перемишля Стеців, який в свою
чергу навчався у Алойза Нанке. Наступними керівниками хору були Аполон
Ничай, Коростинський, Гапонович, Янишин, Шипайло9, Осип Дрималик та
Карло Бандрівський, з числа співаків цього колективу вийшов співак і педагог
Юліан
8

Закревський10.

[302,

с. 7].

К. Бандрівський

ініціює,

очевидно

Автор підручників «Виклад співацької теорії музики для молоді гімназійних і реальних шкіл від вчителя
дрогобицької гімназії» («Wykład teoryi muzyki zastósowany dla śpiewu dla młodzieży szkół gimnazyalnych i
realnych przez nauczyciela śpiewu w Gimnazyum Drohobyckiem») [337] та «Практична наука співу, викладена в
тридцяти таблицях вчителем співу Дрогобицької гімназії» («Praktyczna nauka śpiewu wyłożona w trzydziestu
tablicach przez nauczyciela śpiewu przy Gimnazyum Drohobyckiem») [336], які вийшли друком у Дрогобичі у 1873
році та офіційно були рекомендовані як посібники для загальноосвітніх навчальних закладів.
9
І. Франко у спогадах не подає ні імен, ні ініціалів, тому встановити їх вдалося лише частково.
10
Учень К. Мікулі в консерваторії Галицького Музичного Товариства, в майбутньому – продовжував науку
співу у Венеції в Піццолаті, дебютував 1871 р. у Празі, співав на оперних сценах Венеції, Львова, Кракова,
Варшави, Києва, Харкова. Від 1884 р. – соліст Великого театру в Москві, а з кінця 1890-х років виступав у
Казані. Він володів високим сильним голосом гарного тембру й ефектною зовнішністю. Оперні партії з
репертуару співака відзначалися виразністю та яскравою темпераментною грою. Його високо цінував
російський співак Ф. Шаляпін [73, с. 57].
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альтернативний офіційному польському, квартет (чотириголосний чоловічий
хор) з числа гімназистів-українців, якому були під силу підготовка і публічне
виконання

композицій

М. Вербицького,

І. Воробкевича,

І. Лаврівського,

В. Матюка, а згодом – М. Лисенка та П. Ніщинського. Виступи таких
колективів

формували

національно-культурну

опозицію

пропольському

характеру освіти й виховання, закладали підвалини традицій національноорієнтованого концертного репертуару, виконували важливу будительську
місію. З іншого боку – представницькі функції творчих формацій майбутньої
української інтелігенції з високими мистецькими цілями і громадянськими
амбіціями спонукали до серйозної самоосвіти і професійного зростання,
зумовлених потребами у навичках роботи над вокалом, інтонуванням,
ансамблем, засад аранжування і компонування, а також необхідності
долучатися до видавничої справи.
«Багато видатних композиторів Західної України, сучасників Франка,
починало свою музичну кар’єру саме з «посади» диригента гімназичного хору:
А. Вахнянин та В. Матюк – у Перемишлі, С. Людкевич – в Ярославі, Ф. Колесса
–

у

Стрию»,

–

зазначає

дослідниця

музично-освітніх

процесів

на

західноукраїнських територіях Марія Загайкевич [119, с. 9].
Обов’язковість

чи

факультативність

музичного

навчання,

його

інтенсивність і об’єм дуже різняться на різних етапах шкільних та гімназійних
програм і в різні роки кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. Слід
враховувати, що гімназисти паралельно до навчання, найчастіше мали
початкову домашню музичну підготовку чи брали приватні уроки музики. Та
навіть за цих умов, складові гімназичної музичної освіти іноді перевершують
програми сучасних музичних шкіл. Так, в роки навчання у дрогобицькій
гімназії проходив цілий комплекс музичних дисциплін (основи теорії та історії
музики, хорового співу і диригування, гра флейті та скрипці) та брав участь у
хоровому гуртку Остап Нижанківський. На початку 80-х років ХІХ ст. вже й
сам керував дрогобицьким гімназіальним хором, для потреб цього колективу
постали його перші композиції на тексти галицьких поетів І. Мардаровича,
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І. Глібовицького. За його безпосередньої участі було видано три збірки
чоловічих чотириголосних хорів «Вінок з народних мелодій» семінариста
Дмитра Андрейка (1885, 13 композицій), «Боян» (1885, під ред. В. Матюка, 20
оборобок народних пісень), «Кобзар» (1885, 36 квартетів під ред. А. Вахнянина,
виданий спільно з студентами духовної семінарії – з нього в репертуарі хору
було 22 твори), 10 випусків «Бібліотеки музикальної», для яких він сам писав
ноти і тексти для літографування, опрацьовував дизайн.
У 1891 р. було проведене перше музично-поетичне Шевченківське свято
(вечорниці) у міській гімнастичній залі силами української учнівської молоді
Дрогобицької академічної державної чоловічої гімназії ім. короля Владислава
Яґелли з польською мовою навчання, яку в той період очолював українець
Олександр Борковський. Це і наступні свята, які стали традиційними, були
типовими збірними академіями з оркестрово-хоровими, сольними вокальними
та інструментальними номерами, рефератами і поетичними декламаціями. Вони
протиставлялись

вшануванням

річниць

А. Міцкевича

представниками

польської громади і спонукали до національної самоідентифікації. Цікаво, що
вже навіть на цьому етапі аматорські виконавські сили були достатніми для
виконання таких масштабних творів як «Заповіт» М. Вербицького за участю
артистів і оркестрової групи театру «Руська бесіда». Серед професорів, які
долучались до фахової підготовки виконань Гринь Кузів вказує професорів
Анатоля Луцика, і ще в більшій мірі Модеста Горницького, Михайла
Волошина,

Володимира

організаторів,

Бойка

аранжувальників

та

Антіна
та

Рудницького

диригентів.

як

Згодом

яскравих
академії

диференціювались на денну літературну частину і вечірню концертну програму
[151, с. 2].
Національно централізуюче і просвітницьке значення мали дві подорожі
по Галичині хорового колективу львівського осередку cтудентського
етнографічного гуртка «Академічне братство» відповідно у 1884 та 1886 рр.,
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маршрути яких пролягали через Дрогобич11. У Дрогобичі, Болехові, Калуші,
Станіславі (де тоді проходив загальний збір Українського педагогічного
товариства (УПТ)), Коломиї, Вижниці і Кутах, у другій подорожі – в Добромилі
(де 2 серпня проводився ярмарок) були проведені музично-декламаторські
вечори з метою збору коштів на будівництво «Дому народного» в Калуші та на
розвиток «місцевої бурси» в Дрогобичі. З нагоди цієї студентської мандрівки
організаційний комітет «Кружка для устроювання вандрівок по ріднім краю»
видав віршовану програму з поетичним текстом – щоденником І. Франка (куди,
зокрема, увійшли вступний вірш «В дорогу!» / «Сонце по небу колує»12, та цикл
«Мандрівнича хронічка», де Дрогобиччині присвячено поезії «Дня 27 липня.
Дрогобич», «Дня 28 липня. З Дрогобича до Східниці», «Дня 29 липня.
Східниця. Урич») [184, с. 31–35; 303, с. 75–76]. У 1885 році роботу хору очолив
О. Нижанківський, а до виконавців як бас і соліст-інструменталіст на цитрі
долучився Є. Купчинський. Їх репертуар опирався на фольклорні обробки
українських, чеських, сербських, польських пісень, твори М. Лисенка,
М. Вербицького,

І. Лаврівського,

А. Вахнянина

(загалом,

в

репертуарі

колективу було до 60-ти творів, які виконувалися квартетом (чотириголосним
камерним складом) – дванадцяткою найкращих голосів). Наскільки значущою,
була подібна просвітницька національно-орієнтована мистецька діяльність
демонструє допис, під враженням першого концерту другої мандрівки:
«Мандрівники своєю піснею внесли до Перемишля подих українського
відродження. Тут не чути було рідної мови, панував лише польський і
німецький правопис. Зацікавлено тягнулася до українського життя перемиська

11

У першій брали участь Теодор Николайчик, Іван Франко, Микола Шухевич, Ярослав Кулачковський,
Дем’ян К. Лопатинський, Антін Березинський, Северин Мацюрак, Олександр Бобикевич, Теодор Яців, Іван
Гриневецький, Володимир Лев, Олександр Богдан, Кулачковський, Юліан Бачинський, Теофан Лукашевич,
Омелян Константинович, Остап Качмарський, Вінкентій Яворський, Ярослав Бурачинський, Теодат
Бачинський, К. Г. Врецьона і два поляки – Олександр Гумницький і Станіслав Бодзинський, у другій –
К. Трильовський, Є. Гушалевич, Є. Петрушевич [163, с. 100]. Маршрут першої мандрівки, яка почалась 27
липня 1884 р.: Дрогобич – Борислав – Східниця – Урич – Підгородці – Крушельниця – Корчин – Верхнє
Синєвидне – Розгірча – Бубнище (скелі Довбуша) – Поляниця – Болехів - Гошів – Долина – Калуш – Станіслав
– Коломия – Делятин – Микуличин – Ворохта – Буркут – Жаб’є – Устеріки – Кути. Друга подорож пролягала
маршрутом Перемишль – Добромиль – Устеріки – Турка – Дрогобич.
12
Став відомим як музичний твір на музику Я. Ярославенка.
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околиця. Цілими родинами прибули селяни на концерти, пізнаючи ідеали
прогресивної молоді» [97].
Продовженням цієї ідеї стали три Артистичні прогульки «Дванадцятки
Купчинського»13 (колективу, очоленого співаком, композитором і цитристомвіртуозом) у 1889, 1890, 1897 рр. з благодійною метою збрів коштів на будівлю
українського театру у Львові. У відозві до подорожі говорилося: «Соромом
вириває се нашу народну честь, що в часі, коли всі народи дорожать своїми
народними сценами, она в нас в комірнім скитаєся, а задачею грядучих
поколінь є затерти всю неславу нашого імені. Нехай отсей зазив руської
академічної молодіжі знайде привіт в душі всіх образованих громадян! Нехай
пронесеться він і попід селянські стріхи, бо се наш спільний інтерес, се важна
справа народна!... Во ім’я святої сеї справи ми не просимо, ми взиваємо наших
патріотів по провінції, щоби зав’язували місцеві комітети і розвинули спільну
акцію; ми хочемо вірити, що такі твердині нашого національного духу як
Станиславів, Коломия, Тернопіль, Стрий, Золочів, Снятин, Чернівці і т. п.
одушевляться сею гадкою так, як ми одушевлялись…» [37, с. 283].
Отже,

окрім

суто

мистецького,

просвітницького

і

національно-

централізуючого значення, хорова діяльність самоорганізованих гімназійних
колективів виконувала ще й благодійні цілі: «Хто слїдив за нацийональним
рухом того часу, той мусить много неожиданих появ серед житя-бутя русинів
приписати тим двом вандрівкам, що ведені розважно, а умілою рукою,
принесли при тім чималий ґрейцар на фонд театральний»14 [103, c. 100] –
згадував згодом у мемуарах В. Домет-Садовський.
На початок ХХ століття до загальноосвітніх закладів належать середні
загальноосвітні народні та приватні школи І-ІІІ рівнів, фахові школи (серед
яких – школи мистецького профілю), де музичні дисципліни покликані
13

Склад цього колективу має знакове представництво мабутніх діячів української культури, серед яких –
музиканти-виконавці, організатори культурного життя та просвітництва, очільники мистецьких інституцій,
укладачі шкільких співаників і підручників, композитори, диригенти: М. Левицький, З. Кирилович,
К. Студинський, О. Дрималик, Ю. Гумецький, В. Садовський (тенори), Є. Купчинський, Б. Курпяк, І. Давкиша,
Й. Партицький (Домет Садовський) (баси).
14
Збережено орфографію оригіналу.
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розвивати музикальність. Вони вивчалися 2 години на тиждень (крім першого і
сьомого класів – 1 година на тиждень). Окремі заклади зберігали заняття
музикою протягом всього навчання, інші виносили їх до групи предметів
надобов’язкових (факультативних).
Статистика Департаменту Мистецтва у Польщі станом на 1927 рік
наводить перелік низки уконституйованих державою та концесіонованих
мистецьких шкіл (музичних, ритмічно-пластичних, драматичних) на галицьких
теренах, з яких кваліфіковано як музичні школи різного типу в Перемишлі (8),
Львові (6), Станіславі, Стрию, Дрогобичі (по 2), Коломиї, Тернополі, Самборі,
Чорткові (по 1). Зрозуміло, що до цього переліку не увійшли деякі приватні
школи чи менш значимі на теренах регіону філії деяких розбудованих музичноосвітніх осередків.
Самі ж уроки підпорядковувались тогочасним передовим музичнопедагогічним концепціям музичного виховання з урахуванням вікових
психофізіологічних особливостей учнів. «Міністерські програми зі співу в
загальноосвітніх школах базувалися на чотирьох типах вправ: дихальні,
ритмічні, слухові та вокальні. Саме з них зобов’язували розпочинати «лекцію»
(урок), за винятком першого класу, де перші півгодини на тиждень
присвячувати вправам, а другу – вивченню пісень... Програми зі співу (від 1920
року до серпня 1934 року) зобов’язували 3/4 лекції виділяти на вправи,
виключаючи мелодію, замінюючи її ритмічним вистукуванням, плесканням,
скандуванням тексту пісні на одному звуці, вправами з дихання. Лише 1/4
частина уроку була відведена для роботи над піснею» [235, с. 11].
Згідно розпорядження MWiPO (Міністерства Віросповідань і загальної
освіти) від 2 січня 1929 року (№ ІІ-235/29) у загальноосвітніх закладах
наступної ланки після народних шкіл (гімназії, ліцеї, семінарії) «спів» і
«музика» вважається факультативною дисципліною, до цього вона входила до
системи обов’язкових предметів і гнучко узгоджувалась з програмами
попередніх етапів загальної освіти.
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В загальноосвітніх школах після загальнодержавної шкільної реформи
1932 року до уроків музики чи співу додались регулярні тематичні музичні
аудиції (лекції-концерти чи їх аудіотрансляції, присвячені переважно окремим
жанрам,

формам

проводилися

у

чи
школі

творчості

певних

власними

польських

силами,

композиторів),

запрошеними

які

виконавцями,

відбувалися у залах музичних товариств та фахових інституцій).
На Дрогобиччині систему загальноосвітніх закладів, де вивчали музичні
дисципліни, творили загальноосвітні державні, українські й польські приватні
школи, гімназії, ліцей, Учительська семінарія СС Василіянок.
Вагомою складовою музично-освітніх процесів української громади
регіону

стала

діяльність

товариства

«Рідна

школа»

Українського

Педагогічного Товариства – освітнє об’єднання, яке опікувалось освітою
різних типів і видів, прагнучи дати можливість отримувати навчання і
виховання в українському дусі, активно протистояти руйнівному вливу
польських владних структур на загальну освіту українців. Філія у Дрогобичі
курувала роботу двох приватних закладів: народної школи ім. Т. Шевченка та
української коедукаційної гімназії ім. І. Франка гуманітарного напряму з
правом публічності15.
Завданням вивчення предмету музики в народних школах I ступеня був
розвиток музичних здібностей та естетичного сприйняття музики; в народних
школах II ступеня найважливішим було опанування практичних навичок
хорового співу; у школах ІІІ ступеня – вивчення українських народних пісень
різних жанрових груп, стрілецької і патріотичної пісенності, пісень-гимнів,
ознайомлення з творчістю провідних національних композиторів [241, с. 116].
При цих двох приватних українських навчальних закладах успішно
працювали дитячі хорові колективи і мали у своєму репертуарі не тільки твори
для дітей, а й складні чотириголосні композиції. Їх концерти були важливою
складовою культурного життя реґіону.
15

Засновано у 1920 р., через чотири роки вона мала 6 класів, 10 вчителів, 45 учнів і 175 учениць, (6
навчальних залів, 2 кабінети, житло для керівника, город 2500 кв. м., 720 навчальних засобів, 120 номерів
учнівської літератури і 200 – викладацької).
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Серед

педагогів

школи

ім.

Т. Шевченка

були

високопрофесійні

музиканти, знані музичні діячі краю. Зокрема, о. Северин Сапрун16 (читав курс
катехизму, був також педагогом жіночої учительської семінарії сестер
Василіянок (священик-катехит, вчитель німецької мови, співу та гри на
скрипці), приватної коедукаційної гімназії «Рідної школи» ім. І. Франка, а
також низки польських навчальних закладів у Дрогобичі (1920-1940). З його
ініціативи та активної співучасті засновано жіночий хор школи семінарії Сестер
Василіянок (керівник О. Герниківна), хор церкви Трійці при Василіанській
церкві, Хор української молоді, мішаний хор гімназії (диригент М. Іваненко).
Викладачами школи ім. Т. Шевченка були також професор музики Богдан
П’юрко та Михайло Іваненко, а з 1930 року – Степан Оґроднік.
Дитячий хор учнів очолював і навчав диригент – професор Степан
Гаврищук, управитель українських шкіл «Рідної школи» в Дрогобичі у 19251933 рр. Колектив брав участь у Літургіях, виступав спільно з «Дрогобицьким
Бояном», долучався до академій, присвячених Т. Шевченку, І. Франку,
І. Мазепі, роковинам «Просвіти», влаштовував Свята Матері, Свята молоді,
св. Миколая. Показовим є його репертуар, де переважають чотириголосні
твори: колядки, щедрівки, «Пташиний хор» Д. Котка, «Почаївська Божа Мати»
і «Дударик» М. Леонтовича, «Засяло сонце золоте» І. Недільського, «Гаївки»
Ф. Колесси, «Заповіт» К. Стеценка, «Гамалія» Я. Степового та ін. При школі
також діяв театральний гурток та мандоліновий оркестр.
Мішаний

хор

української

коедукаційної

гімназії

ім.

І. Франка

концертував спільно з хорами філії Музичного інституту ім. М. Лисенка (під
кер. о. С. Сапруна), «Бориславського Бояна» (керівник – Т. Дуб), ремісничого
об’єднання «Зоря», хору і оркестру жіночої семінарії сестер Василіанок, брав
участь у Літургіях. Звертає на себе увагу, що найвищий виконавський рівень,
окрім «Дрогобицького Бояна», відрізняв саме учнівські хори: хор учнів школи
ім. Т. Шевченка (керівник – професор С. Гаврищук) та мішаний хор української
16

Він отримав ґрунтовну професійну освіту у Перемиській та Віденській гімназіях, Віденському
університеті (теологічний факультет) та консерваторії (клас скрипки і фортепіано), у Вищому музичному
інституті ім. М. Лисенка у Львові (клас скрипки Є. Перфецького), Львівській духовній семінарії (1917-1921).
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коедукаційної гімназії ім. І. Франка, що свідчить про результативність
послідовної музично-освітньої роботи у навчальних закладах мережі «Рідної
школи». Особливістю концертної діяльності хору були тематичні програми:
масштабні концерти колядок, щедрівок мали в програмах від 22 до 30 творів,
колективом виконувалися фольклорні обробки М. Леонтовича, Ф. Колесси,
О. Кошиця,

оригінальні

твори

М. Вербицького,

М. Гайворонського,

М. Лисенка, К. Стеценка, стрілецькі пісні. Він активно концертував у місті, а
також гастролював у понад 30 навколишніх містечках та селах. За його участю
силами студентів гімназії відбувалися постановки музично-драматичних вистав
«Наталка-Полтавка», «Назар Стодоля», «Запорожець за Дунаєм» з шкільним
оркестром під батутою професора С. Оґродніка, режисурою М. Іваненка,
художнім керівництвом відомого актора М. Бенцаля [104, с. 28–31]. В такий
спосіб школярі і гімназисти долучалися до національної культури через участь
у громадських і релігійних урочистостях, просвітницьку національноорієнтовану гастрольну концертну діяльність, театральне мистецтво, що
принципово перевищує окреслені навчальною програмою учбові завдання в
мистецькому сенсі з одного боку, і компенсує брак діяльності професійних
творчих сил в регіоні – з іншого.
У 1935 році (2-3 листопада) у Львові відбувся Перший український
педагогічний з’їзд, який мав на меті сформулювати мету і цілі національного
виховання української молоді. У «Резолюціях і постановах» з’їзду чимало уваги
було приділено питанням музичного виховання у мережі закладів «Рідної
школи», що наочно демонструє тісний взаємозв’язок завдань професійної
музичної освіти навчально-виховних потреб та вимог тогочасного українського
шкільництва:
«З метою ступневого здійснювання тез мистецького виховання Перший
Український Педагогічний З’їзд уважає потрібним… :
1) поповнити кадри фахових учителів музики і співу для поодиноких
типів, категорій і щаблів шкіл;
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2) придбати відповідну кількість доступних видань популярної музичної
літератури, особливо ж для шкільних, сільських церковних і
товариських хорів та орхестр;
3) зацікавити цею справою наших музиків-компоністів, щоб вони побіч
своїх високо мистецьких творів, призначених для вибранців, давали
ще й твори популярної літератури, оперті на народніх мотивах у
національному характері;
4) звернути увагу нашим музикам-педагогам, щоб вони при науці
вокального й інструментального мистецтва хіснувалися найбільше
вартними зразками української музичної творчости;
5) порадити всім управам і педагогічним радам, щоб навчання музики й
співу поставили в своїх школах на належній педагогічній і мистецькій
висоті;
6) порадити заправам поодиноких шкіл, щоб навязували по змозі
співпрацю з фаховими музичними школами;
7) звернути увагу шкільним властям (головно Управі Рідної Школи),
щоб навчання музики й співу передавати в руки кваліфікованих
учителів, а якщо їх нема, щоб улаштовували для вчительства
підготовчі курси;
8) порадити шкільним властям, а в першій мірі Головній Управі Рідної
Школи, щоб при Видавничій і Шкільній Комісії створила спеціальну
Комісію для видавання відповідної музичної літератури, для шкіл та
керувала педагогічною сторінкою музичного виховання молоді;
9) дбати про те, щоб у репертуар шкільного навчання музики і співів
входили твори української творчости всіх часів;
10) плекати в молоді культ звуку взагалі, починаючи від щоденної
розговірної мови й поведінки аж до обовязкового культу звуковости в
курсах дикції і деклямації як вступну помічну підготову до
вмузикальнення молоді» [245, с. 5–6].
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У 1936 році до Повітового Союзу вже входило 60 гуртків [56, с. 477]. Так,
філія згаданого товариства утримувала в селах Дрогобиччини творчі осередки:
у с. Снятинка – театральний і хоровий гуртки; у Добрівлянах, Унятичах і Опаці
– хор і театральний гуртки; хорові гуртки діяли також у Стебнику, Дережичах,
Монастирі Дережицькому, Модричах, Рихтичах і ін. В с. Далява працювали
театральний гурток, струнний оркестр та хор (диригент Л. Шумський).
Окремою вагомою подією стало заснування духового оркестру в
с. Колпець. Наскільки діяльність оркестрового колективу такого типу була
соціально заангажованою, виваженою і усвідомленою з позицій національногромадських потреб і вимог свідчить допис від імені осередку організації цього
села в часописі «Діло» 1937 року: «Вже від довшого часу давався в
Дрогобиччині завважити брак дутої орхестри, через що найбільші національні
імпрези, здвиги, свята чи фестини треба було спроваджувати таку орхестру зі
Стрия або Синевідська. Правда, тому кілька років повстала така орхестра в
Бориславі, одначе через слабе вивінування та злу організацію вона розпалася в
дуже короткому часі. Аж у листопаді 1936 р. село Колпець відважилося
зорганізувати при місцевому кружку «Рідної Школи» дуту орхестру,
спровадити з Калуша диригента п. Миколу Когута й закупити муз. інструменти
на суму 2.000 зол. Основники орхестри виходили зі заложення що така
установа причиниться з огляду на свою атракційність до розбудження й
поширення національної свідомості серед громадян дрогобицького повіту, де
донедавна великі впливи мали комунізуючі й радикальні чинники. І справді –
ціль свою кружок «Р. Ш.» в Колпці осягнув. Майже всі більші наші імпрези та
свята, влаштовувані цього року в Дрогобиччині, відбувалися при співучасти
нашої орхестри. Досить буде згадати, що в літньому сезоні, вона виступала 20
разів» [5, с. 9]. Отже, на рівні села було сформовано добре організований
осередок підготовки аматорів-виконавців на різних духових інструментах,
очевидно під орудою професіонала-поліінструменталіста, забезпечено колектив
інструментарієм і нотним матеріалом, налагоджено регулярні репетиції, з
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огляду на його активну і якісно позитивну участь у численних громадських
акціях.
З точки зору проблематики дослідження, у розвитку музичного
професіоналізму важливою є участь священиків, регентів та хорових колективів
духовних осередків Галичини (Святоюрська капела, хори при Перемишльській
греко-католицькій церкві, Духовній семінарії та Ставропігійському інституті у
Львові) і зокрема Дрогобиччини (насамперед хорів церкви Пресвятої Трійці при
Василіянському парафіяльному соборі м. Дрогобича) у культурно-освітньому
русі та політичному житті, розвитку національної освіти й культури, як
вагомого

чинника

становлення

національної

самосвідомості

в

період

перебування під владою Австрії, згодом Австро-Угорщини та польської
держави.
Аналіз програм й надалі демонструє достатньо високий обсяг оволодіння
музично-теоретичними предметами та сольмізацією, який наближений до
сучасних музичних шкіл17. Це природно, з огляду на суспільні реалії і ужиткові
потреби, поширену практику аматорського музикування у еру відсутності
широко тиражованого звукозапису і трансляції музики через засоби масової
інформації.
Основними підручниками міжвоєнної доби, якими користувалися у своїй
роботі вчителі співу польської держави були напрацювання польських авторів:
S. Kazuro «Małe solfeggio z piosenkami» [428], K. Hławiczka «Śpiewnik szkolny»
[427], J. Baranowska-Borowa «Święto pieśni dzieci polskich», R. Lirenka «Wybór
pieśni szkolnej», P. Maszyński «Polski śpiewnik szkolny», F. Konior «Pieśni
wielkopostne», F. Piasek «Nauka śpiewu metodą trójdźwiękową dla klasy IV i V
szkół powszechnych: podręcznik dla ucznia» та ін. Але слід зазначити, що для
17

Від учнів загальноосвітніх шкіл як і від гімназистів вимагали: на одному диханні співати два такти у
тридольному, чотиридольному розмірах; витримувати синкопи і крапки біля половинних та четвертних нот;
самостійно співати одноголосі пісні, інтонуючи їх з поданого акорду, двоголосі – під керівництвом вчителя;
використовувати чотири рівні сили звучання: piano, pianissimo, mezzo forte, forte, а також – crescendo і
diminuendo, сольмізувати гами з дієзами і бемолями, а також тризвуки; відрізняти тональності пісень і вправ
відносно ключових знаків; знаходити тоніку і тризвук тональності відносно звуку «до»; на слух розрізняти
мажорну і мінорну гами; уміти поділити мелодію на такти у заданому розмірі; співати з нот вправи і легкі пісні,
вивчені протягом навчального року [235, с. 7].
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шкіл з українською мовою навчання лише два збірники були дозволені МВіЗО,
обидва – Ф. Колесси: «Співаймо! Збірничок пісень на два голоси для шкільної
молоді на весняне свято пісні» (Львів, 1926) та «Збірник народних пісень в
укладі на три голоси для ужитку шкільних хорів» (Львів, 1927). Саме ці праці
видатного

вченого

і

фольклориста

уособлювали

його

концепцію

етнографічного сольфеджіо, основи якого були закладені у значно більш ранніх
посібниках «Руський співаник для народніх шкіл» (у 4-х частинах), «Співаник
церковно-народний для шкіл народних» (1911). В подальшому у приватних
навчальних закладах з українською мовою навчання педагоги користувалися
значним корпусом пісенних збірок у одно-, дво- та триголосному викладі на
фольклорному, релігійному і патріотичному матеріалі (як, наприклад «Співаник
для дітей дошкільного та шкільного віку» М. Гайворонського, «Малий
бандурист» та «Дитячі забави. Містить гарні забави і пісні для дітей з музикою
до пісень» М. Таранька, «Рухові забави та ігри» О. Суховерської, «Шкільний
співаник» І. Воробкевича та численні інші), які заклали підвалини національної
музично-педагогічної дидактичної літератури.
Традиція шкільних свят у загальноосвітніх закладах, де поєднуються
хори, скрипкові ансамблі, вокальні ансамблі та соло (до десяти збірних
концертів протягом навчального року) була сталою, а викладачі музики
здебільшого мали навички гри на клавішних (фортепіано, оркестріон,
фісгармонія), скрипці, сольфеджування, хорового диригування. На цьому етапі
розвиток музикальності, музичне виховання та професійна музична підготовка
ще не достатньо чітко диференціюються.
З позицій музичного професіоналізму, важливою була наявність у системі
дисциплін духовного навчального закладу теорії, історії церковної музики,
навичок хорового співу та диригентської практики, почерпнуті під час навчання
у Духовній семінарії (переважно Львівській), участь вихованців в хорах (з
програмами як літургійного, так і світського плану), ансамблях, оркестрах,
літературно-музичних

вечорах,

артистичних

прогульках

(благодійно-

просвітницьких гастрольних турах творчих колективів). Доповнена освітою у

63

фахових музичних і богословсько-теологічних осередках Львова, Кракова та
Відня, інтенсивною виконавською практикою, ця підготовка давала можливість
і зумовлювала необхідність випускникам семінарії долучатися до культурного
життя міста як очільникам церковних, шкільних, спілчанських хорів, оркестрів,
поставати організаторами мистецького життя, реалізувати себе в музичній
педагогіці.
Серед її випускників – діячів музичного мистецтва Дрогобиччини різних
періодів, можемо назвати вищезгадуваного Остапа Нижанківського, Модеста
Менцинського (який також свого часу очолював дрогобицький гімназійний хор,
був учасником семінарського хору й театрального гуртка, збирав фольклор,
консультуючись у листах з Ф. Колессою), Якима Сеньківського, Северина
Сапруна, Ярему Якуб’яка та ін. [123]. Згодом, будучи співаком світової слави, 7
червня 1927 року М. Менцинський дав концерти у Бориславі [4, с. 6].
У якості музично-освітніх осередків варто виокремити також хори церкви
Пресвятої Трійці при Василіянському парафіяльному соборі Дрогобича,
зокрема хори під орудою дяка В. Вельгуша (в 1910-х рр.) та о. С. Сапруна (в
1930-х рр.), які концертували у Дрогобичі, а також Самборі, Бориславі, Стрию,
маючи в репертуарі твори українських, в тому числі і регіональних
композиторів:

Концерт

№ 32

«Скажи

ми,

Господи»,

«Символ

віри»

Д. Бортнянського, хоровий концерт «Доколе, Господи» А. Веделя, «Пречистая
Діво Мати» М. Лисенка, «Небес Царице» М. Копка, «О, спомагай нас»
С. Сапруна, а також твори європейських та російських митців: ораторію «Сім
слів» Й. Гайдна, «Милость мира» О. Архангельського, «Херувимська пісня»
П. Турчанинова та ін.
Северин Сапрун керував також хорами Марійських дружин державної
гімназії, був засновником та керівником «Хору української молоді», чоловічого
хору міщанського товариства «Зоря». Рівень підготовки ним виконавських
програм церковних хорових колективів яскраво коментує допис про
святкування торжества на честь Богородиці – Марійської академії 14 травня
1939 року, ініційованої Марійською Дружиною Пань (керівник о. Яким
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Сеньківський) з участю Марійських Дружин Української гімназії (пров.
о. П. Куманяк), Державної гімназії з польською мовою навчання і народних
шкіл (очільник о. С. Сапрун). Крім хорових композицій, вокальних творів
Ф. Шуберта, та низки декламацій і мелодекламацій, у програмі вечора взяло
участь фортепіанне тріо у складі педагогів філії музичного інституту
ім. М. Лисенка Наталії Кулицької (фортепіано), Анастазії Оґроднікової18
(скрипка) і проф. Степана Оґродніка (віолончель), виконавши Andante
К. В. Глюка та 2 і 3 ч. з Тріо ор. 16 В. А. Моцарта. Однак найбільшу увагу в
рецензії на подію дописувач Антін Максимович все ж приділяє характеристиці
виступу вищезгаданого парафіяльного колективу: «Відомий церковний хор під
орудою о. проф. С. Сапруна відспівав: [М.] Лисенка «Пречистая Діво Мати»
(кантата), [А.] Рожнова «Не імами іния помощи», Д. Бортнянського «Скажи ми,
Господи», [о. С.] Сапруна «О, спомагай нас» … З приводу виступу церковного
хору треба сказати, що поза ідеальним зіспіванням, технічною справністю та
мистецькою прецизністю цей хор визначається ще одним: це вміле видвигнення
молитовних моментів. У найбільш скомплікованих партіях (як фуга в концерті
«Скажи ми, Господи») треба признати, що відчуваєть ся молитву, а це в
релігійній музиці найважніше. Для нього треба не тільки непересічної музичної
інтелігенції диригента, але й уміння всеціло панувати над голосовим
матеріялом. Тут було одне і друге, і тому цей хор можемо уважати гордощами
нашого міста» [168, с. 11].
Як можемо переконатися від кінця ХІХ століття до міжвоєнного
двадцятиліття ставлення до вивчення музичних дисциплін у загальноосвітніх
навчальних закладах пройшло значну еволюцію в бік професіоналізації
методів, цілей, законодавчого, методичного і дидактичного забезпечення.
Музичним дисциплінам відводиться досить важлива роль у формуванні
18

Огроднік-Жилава Анастазія (1908-2009) закінчила Українську вчительську семінарію Сестер Василіянок у
Дрогобичі. Навчалася у ВМІ ім. М. Лисенка, консерваторії Галицького Музичного Товариства у Львові. 1933
року одержала кваліфікаційний педагогічний диплом Львівського університету на право навчання музики і
співу у середніх школах. Викладала в Українській вчительській семінарії у Дрогобичі, Українській гімназії ім.
І. Франка. На еміграції керувала хором в гімназії табору переміщених осіб «Леопольд Касерне» («Leopold
Kaserne») в Байройті. Згодом організувала струнний ансамбль, диригувала церковним хором, вчила грі на
скрипці в Українському Музичному Інституті в Америці, очолювала цей інститут як директор.
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особистості, їх вивчення спирається на позашкільну базову музичну підготовку
і включає забезпечення обов’язкових практичних потреб музикування – участі
в Літургіях та громадських урочистостях, ознайомлення з національним
музичним фольклором і демократичними видами фахової композиторської
творчості.
Висновки до Розділу 1
До усталених форм музичної діяльності культурно-просвітницьких,
спортивно-патріотичних, ремісничих товариств кінця ХІХ – початку ХХ
століття належали хорові колективи різного типу, камерні ансамблі й оркестри
струнно-щипкових інструментів (іноді з включенням струнних і окремих
духових),

театральні,

рідше

–

хореографічні

гуртки

з

власним

інструментальним супроводом. Музична підготовка у їх лавах здійснювалась
здебільшого керівниками колективів – громадсько-активними освіченими
аматорами та досвідченими виконавцями-практиками, мала необов’язковий,
стихійний, принагідний цільовий характер і не ставила на меті комплексного
формування професійних якостей та навичок. Найближче до цих завдань
підійшли співацькі товариства, де кількість музично-освічених і вмотивованих
аматорів та професіоналів була найбільш високою.
Їх багатовекторна діяльність (концертна, музично-освітня, просвітницька,
нотовидавнича, публіцистична, меценатсько-благодійна тощо) і плідні форми
співпраці зі спілками немузичного профілю витворили сприятливий грунт до
подальших процесів усвідомлення потреби фахового вишколу як очільників так
і учасників виконавських колективів, грамотного адміністрування практичної
творчої діяльності та формування репертуарної політики, виховання художніх
смаків цільової аудиторії, спроможності забезпечувати її культурні запити.
На

етапі

зламу

ХІХ-ХХ

століть

професійними

музикантами

Дрогобиччини постають окремі концертуючі виконавці, керівники храмових
хорових колективів та органісти, викладачі співу та музики навчальних закладів
різних рівнів, приватні музичні педагоги, очільники аматорських мистецьких
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формацій товариств. Вони здебільшого мають приватну музичну освіту або
вишкіл у духовних навчальних закладах, доповнені послідовною самоосвітою,
практичним виконавським, організаторським і диригентським досвідом.
Оптимальною моделлю комплексу професійних компетентностей музикантапрофесіонала цієї доби є поєднання в одній особі навичок гри на кількох
інструментах, комплекс фахової підготовки хорового диригента, музичного
педагога, аранжувальника, композитора, творця репертуарного і дидактичного
забезпечення навчального процесу. Нерідко сферу діяльності професіоналів в
умовах територіально і кількісно невеликого регіону на себе беруть
вмотивовані, освічені аматори – патріоти і просвітники, які розгортають
інтенсивну організаторську, виконавську, композиторську, диригентську,
видавничу, публіцистичну діяльність паралельно до інших видів фахової
діяльності. Саме їх творча активність служить каталізатором поступу в
процесах розвитку організованих форм концертування і музичної педагогіки. В
українському середовищі Дрогобиччини цей тип найповніше представляють,
Євген Купчинський, Модест Горницький, Остап Нижанківський, Михайло
Волошин. Останні два, стартувавши в регіоні, в подальшому стали ключовими
фігурами у розвитку музично-освітніх та виконавських процесів життя Стрия та
Львова.
У міжвоєнне двадцятиліття обов’язкові складові навчальних програм
передбачають засоби розвитку музичних здібностей, навичок сольфеджування,
багатоголосного хорового співу, опанування різножанрового репертуару від
фольклорних обробок до оригінальних творів фахових композиторів. В межах
позапрограмної творчої діяльності загальноосвітні навчальні заклади мають
активно концертуючі хорові колективи, ансамблі, оркестри, які регулярно
залучаються
національних

до

внутрішніх

урочистостей.

подій
Якщо

закладу,
наприкінці

релігійних,
ХІХ ст.

до

громадських,
викладання

запрошуються досвідчені музиканти з навичками диригентської, організаційної,
концертмейстерської та виконавської діяльності, то у 1920–1930-х роках
кваліфікація педагога вимагає опанованого курсу музичних і педагогічних
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дисциплін спеціалізованого навчального закладу для успішного складання
публічного іспиту з комплексом належних фахових вимог, навчальні програми
диференціюються за метою, узгоджуються із загальним учбовим процесом,
формується методична база та дидактичне забезпечення предмету на підставі
національної музичної культури. Завдання музичного виховання і засад
фахового професіоналізму не диференціюються з огляду на сильні традиції і
потреби практичного освіченого аматорського музикування.
Музично-освітніми осередками слід вважати і хорові колективи, які
функціонують при храмах. Їх очолюють спеціалісти з високим фаховим
вишколом, що дає змогу готувати достатньо численні складні масштабні
концертні програми, з багатоголосних творів національних і європейських
митців, включно з великими вокально-оркестровими формами (ораторіями і
хоровими концертами). Ці критерії професійної музично-виконавської і
педагогічної діяльності демонструють о. Северин Сапрун, Михайло Іваненко,
Степан Гаврищук та низка інших представників, які формують ядро та
закладають

прогресивні

мистецького процесу.

тенденції

у

поступі

регіонального

музично-
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РОЗДІЛ 2
РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ОСЕРЕДКІВ МУЗИЧНОГО
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ДРОГОБИЧІ
2.1. Особливості функціонування спеціальних музичних навчальних

закладів
Спеціалізовані музичні школи міжвоєнного двадцятиліття за способом
підпорядкування поділялись на державні, самоврядні та приватні, і могли бути
допущеними до функціонування лише з дозволу Міністерства віросповідань і
загальної освіти (маючи в штаті не менше трьох педагогів з належною
кваліфікацією включно з керівником закладу і контингентом не менш як 30
учнів, з офіційно затвердженим статутом і програмою). Інституція музичної
школи виділяла три рівні навчання:
1. початковий чи елементарний: нижча музична школа (до 7-12 років, де
йшлося насамперед про музичне виховання, формування навичок
естетичного

і

емоційного

сприйняття

музики

й

опанування

найзагальніших теоретичних знань, сольфеджування, практичних
умінь і навичок читання нотного тексту, опанування засад гри на 1-2
інструментах);
2. середній професійний: середня музична школа, музична гімназія,
середня музична семінарія (12-21 р., мали на меті опанування цілісної
музичної теоретичної і практичної фахової освіти, фахове володіння
одним з інструментів, яка дає змогу виконувати професійні музичні
завдання і викладати музику);
3. вищий щабель музичної освіти (вища музична школа, вища музична
семінарія, академічна музична школа, орієнтована на підготовку до
концертної та наукової діяльності, і викладання у закладах фахового
рівня).

69

Навчальний заклад міг об’єднувати два чи три з них. Вищий рівень
передбачав

наявність

мастеркурсу

(концертного

курсу)

для

окремих

інструментальних класів – на зразок сучасної асистентури-стажування, а також
комплексу дисциплін з підготовки до публічного державного іспиту на
здобуття педагогічної кваліфікації вчителів музики і співів у загальноосвітніх
школах та педагогів у фахових музичних закладах. Його необхідно було
здавати централізовано перед незалежною комісією.
Це зумовлено тим, що від 1920 року перед викладачами музики і співу у
загальноосвітніх школах і вчительських семінаріях середнього рівня, а від 1927
року – вищого рівня, ставиться вимога відповідної педагогічної кваліфікації,
хоча подібний законопроект був прийнятий ще у 1924 році.19 Комісії
формувались у містах з найпотужнішими осередками музичного шкільництва:
Краків, Познань, Варшава, Львів (для кандидатів з Дрогобиччини така комісія
діяла у Львові).
До вимог іспиту20 (який проводився двічі на рік – навесні та восени)
входили

усний/теоретичний

компонент

(теорія,

гармонія,

контрапункт,

характеристики обраного інструменту, історія музики, хорознавство та хорова
література, дидактика), письмовий (музичний диктант, дві задачі з гармонії, на
фортепіано: гармонізація, модуляція, продовження побудови з підкладанням
поетичного тексту, аналіз музичного твору) та практичний (сольфеджування,
читка з листа, виконання вокального твору, творів на скрипці чи іншому
інструменті, акомпанемент до співу, навички хорового диригування). Таким
чином бачимо, що музична освіта Галичини початку ХХ ст. включає достатньо
глибоке

і

багатостороннє

вивчення

музичних

дисциплін

на

рівні

загальноосвітніх навчальних закладів, розбудовану багаторівневу систему
закладів
19

спеціалізованої

музичної

освіти,

осередки

підготовки

до

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnychi Oświecenia Publicznego z dnia 7 października 1924 r. w sprawie
organizacji Studjów i egzaminów z muzyki i śpiewu, jak o przedmiotu nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich (Dz. Urz. MWRiOP 1924, № 18, poz.181).
20
У Львові іспит з історії музики для педагогів вищих шкіл приймали звичайний професор університету
Адольф Хибінський (Adolf Chybiński) та директор консерваторії Галицького Музичного Товариства Мечислав
Солтис (Mieczysław Sołtys).
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кваліфікаційних іспитів викладачів музики загальних і фахових музичних
закладів.
Спеціальні музичні заклади Дрогобиччини представляють філія ВМІ ім.
М. Лисенка в Дрогобичі, експоновані класи ВМІЛ в Бориславі, філія приватної
польської

консерваторії

ім. К. Шимановського,

народна

музична

школа/інститут ім. Ф. Шопена, приватна школа фортепіанної гри Генрика
Шаліта. Згідно даних адресних книг і путівників, у місті працювали також
приватні педагоги – члени польського педагогічного товариства, викладаючи в
позаурочний час або самостійно (Паула Ейнглегер / Paula Einleger – фортепіано,
Вежбянська Марія / Wierżbiańska Marja – фортепіано, теорія та історія музики),
приватну педагогічну практику вели деякі з викладачів музики в школах,
гімназіях і семінарії.
У 1910 році у Дрогобичі було відкрито філію «Львівського Музичного
Інституту» – приватного навчального закладу, яким керувала Анна
Нєментовська (видатна методистка, педагог фортепіано, учениця І. Фрідмана у
Львові й Т. Лешетицького у Відні). Однак, судячи з відсутності подальшої
інформації про її діяльність у адресних книгах, документах про номіновані
установи регіону, публікацій у пресі, ця філія не мала помітних проявів
публічної освітньо-мистецької діяльності.
Документи зберегли імена низки випускників Музичного інституту
ім. Ф. Шопена (Instytut Muzyczny im. F. Chopina w Drohobyczu) або школи
ім. Ф. Шопена (Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina) у Дрогобичі, що
свідчить про її функціонування як про невелику філію структури з центром у
Варшаві. Тут від 1913 року працювала Марія Вежбянська (Maria Wierzbiańska)
– піаністка, діячка і викладач, яка згодом продовжила педагогічну діяльність у
Грудзьондзі і Бидгощі (де очолила роботу Державної музичної школи).
Вагомою

постаттю

музичної

педагогіки

єврейського

середовища

Дрогобича був педагог і композитор Генрик Шаліт (Henryk Szalit, бл. 1880 –
бл. 1941) – власник однопрофільного музичного навчального закладу – школи
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фортепіанної гри, та магазину з продажу та прокату музичних інструментів21.
Під його керівництвом здобувала початкову музичну освіту його племінниця,
піаністка і композиторка Пола Шаліт (Paulina / Paula Szalit, 1886-1920) [330,
с. 239]. Від дитячих років концертувала як вундеркінд, згодом здобувши
визнання на провідних сценах Європи, викладала у Львівському музичному
інституті А. Нєментовської, а в 1913 році виступила разом зі скрипалем
В. Коханським.
Також

вундеркінд,

випускник

дрогобицької

піаністичної

школи

Г. Шаліта, а далі – І. Фрідмана й Т. Лешетицького, піаніст, композитор і
педагог Ігнаци Тігерман (Ignacy Tiegerman), здобув значне міжнародне
визнання, що засвідчує стаття полськомовного єврейського видання «Chwila»:
«Відомий зі своїх недавніх європейських концертів Європою піаністдрогобичанин Ігнац Тігерман, будучи на вершині своєї слави, обійняв посаду
директора музичної консерваторії в Каїрі, яка є найбільшим вищим музичним
закладом у Єгипті. Тігерман, який кілька років присвятив себе виключно
педагогічній праці, позавчора виступив з сольною програмою у Memoriał Hall
American University в Каїрі. Цим концертом він здобув нечуваний успіх.
Багатомовна преса Єгипту не могла дібрати слів захоплення від гри цього
маестро клавіатури. Як нам повідомляють, невдовзі він виступить з
симфонічним оркестром Єгипетського музичного товариства у головних
центрах Єгипту і Палестини» [349, с. 13]. Музикант став вчителем музики
єгипетського принца Хасан-Азіз-Хасана, з яким зберіг дружні стосунки.
Українська громада Дрогобича також пишалась вундеркіндом-піаністом з
цієї школи Северином Сапруном-молодшим (1923-1977), який виступав з
публічними концертами та у прямих трансляціях львівського радіо вже в 10річному віці (від 1933 року). У 1941-1942 рр. навчався у класі В. Барвінського в
державній музичній школі з українською мовою навчання (наставник вважав
його одним зі своїх кращих учнів [130, с. 227]. Продовжив освіту у Віденській
21

«Продаж фортепіано і піанін» (фірма Г. Шаліта) у 1928-1932 рр. знаходилась за адресою вул. Св. Яна, 12
(суч. вул. М. Тарнавського).
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музичній академії у класах Вірера та Бруно Зайдльгофера, з успіхом
гастролював у країнах Європи. Після емігарції до Південної Америки (БуеносАйрес), заснував власну школу. В червні 1954 року спільно з Тамарою Лихолай
взяв

участь

у записі

альбому українських

камерно-вокальних

творів

«Українські пісні»22, реалізованого філією американської грамофонної компанії
«Віктор» у Буенос-Айресі на замовлення видавництва Миколи Денисюка, а
згодом виїхав до США, де працював у набірному цеху друкарні «Свобода».
Приватні курси гри на музичних інструментах провадив у першому
двадцятилітті ХХ століття Юзеф Кльось (Jуzef Kloś)23.
З Дрогобича походять такі відомі діячі музичного мистецтва як співак
Йозеф Пфель (Józef Pfel, 1865-1937) – представник класу славетного Валерія
Висоцького у Львові та Йозефа Гьонсбахера (Josefa Gänsbachera) у Відні, соліст
німецьких оперних сцен, ініціатор і очільник музично-хорового товариства
«Echo-Macierz» у Львові, а також саксофоніст та скрипаль, Зигмунт Зіш Боксер
(Zygmunt Zysze Bokser), джазовий піаніст і композитор, переможець джазового
композиторського конкурсу у Криниці в 1938 році, керівник чоловічого
вокального квартету Зигфрід Біншток (Zygfryd Bienstok), в якому починав свою
сценічну діяльність майбутній викладач ДДМУ Альфред Шраєр.
Принципові зміни у якості найширшої музичної освіти і фахової
підготовки виконавців пов’язані із заснуванням у регіоні філії Вищого
музичного інституту ім. М. Лисенка у Дрогобичі (1923, включала нижчий та
середній рівні навчання) і підпорядкованих їй експонованих класів в Бориславі
(1924, на початку існування їх нерідко іменували музичною школою
ім. М. Лисенка, оскільки початково тут викладався лише нижчий курс).
Протягом

міжвоєнного

двадцятиліття

вона

відіграє

роль

найбільш

реномованого музично-освітнього осередку обидвох міст, поряд з яким заклади
інших громад у офіційних документах навіть не згадуються.
22

До нього увійшли солоспіви «Айстри» та «Якби мені, мамо, намисто» М. Лисенка, «Синя чічка»
М. Гайворонського, «Розвійтеся з вітром» К. Стеценка, «Гандзя» Д. Бонковського, «В гаю зелененькім» і
«Прилинь, прилинь» з опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.
23
За адресою вул. Бoднарська, 7 (суч. вул. Ю. Дрогобича).
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Філія Музичного інституту у Дрогобичі розташовувалась у Народному
домі (сьогоднішні службові приміщення муздрамтеатру ім. Ю. Дрогобича).
Директором (управителем) цієї парної системи навчальних закладів став
о. С. Сапрун. Оголошення, щодо конкурсного набору викладацьких сил, подане
в пресу у липні 1924 року, вказує на потреби комплектації класів фортепіано,
скрипки, віолончелі, сольного співу, духових інструментів. Невдовзі заклади
мали до 145 осіб учнівського контингенту. Серед дисциплін, які входили до
навчальної програми були «1) сольоспів, 2) гра на фортепяні, 3) гра на скрипці,
4) хоральний спів, 5) теорія музики, 6) історія музики, 7) гармонія музики»
[102, с. 4].
За фаховим рівнем ці навчальні інституції відповідали музичним школам,
подальші етапи освіти (вищий та концертний курс) необхідно було здобувати в
централі

(головному

Львівському

осередку).

Збережені

документальні

свідчення дають змогу скласти уявлення щодо базового педагогічного складу.
С. Сапрун вів клас скрипки, другим педагогом цього інструменту був проф.
С. Гаврищук, фортепіанний відділ початково мав 3-х педагогів (Н. Кулицька,
І. Кузьмовичева,

Г. Лагодинська),

згодом

їх

перелік

доповнюють

імена

Шнайдерової та Княгиницької, а також М. Герасимович, Д. Козловської. Клас
вокалу вела А. Крушельницька24, яка невдовзі перед тим (у 1921 році) почала
працювати у Львівській централі. В ці роки вона активно концертувала у Львові,
Дрогобичі і Гребенові як камерна співачка, виконуючи романси М. Лисенка,
Д. Січинського та О. Нижанківського, солоспіви та фольклорні обробки пісень
своїх сучасників, П. Чайковського і сучасних їй італійських композиторів.
Бориславський підрозділ починав своє функціонування як окремий заклад
(фортепіанний клас Наталії Кулицької, у кількості 16 осіб у залі Народного
дому, де поряд з спеціальністю вивчався блок теоретичних дисциплін). Із
заснуванням філії ВМІ ім. М. Лисенка у Дрогобичі з ініціативи батьків цей
осередок увійшов до його системи, оскільки приватні лекції не були спроможні
24

Анна Крушельницька (1887-1965) – українська оперна і концертна співачка (сопрано), сестра Соломії
Крушельницької, випускниця ВМІЛ (1904, клас вокалу Зоф’ї Козловської), Міланської консерваторії (1912,
клас професора Данте Ларі). Виступала на оперних сценах Варшави, Львова, Рима, Мілана, Венеції, Верони.
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складати конкуренції системній музичній освіті. При всій скромності засобів,
школа вигідно відрізнялась від приватної педагогічної практики саме наявністю
комплексу музичних дисциплін, спрямованих на різносторонній розвиток і
розкриття музичних здібностей. Управителькою класів у Бориславі (бл. 50 учнів
контингенту) стала засновниця осередку – викладачка фортепіано Наталія
Кулицька, скрипку і теоретичні предмети вів Степан Горницький [101].
Подружжя педагогів-струнників (А. Оґроднік та С. Оґроднік) не лише
поповнило склад педагогів, але й збагатило музичне життя містечка камерними
програмами у виконанні тріо (спільно з управителькою експонованих класів).
Згодом у цьому осередку викладався сольний та хоровий спів, при ньому діяли
також хорові колективи. Експоновані класи діяли за підтримки інспекторів
централі,

високоосвічених

фахівців

(С. Людкевича,

Н. Нижанківського,

З. Лиська, А. Рудницького, В. Барвінського), які не лише здійснювали контроль
якості підготовки, але й надавали організаційну та методичну допомогу.
Учні та професори часто долучалися до концертних заходів, що
відбувалися в місті, переважно за участю «Дрогобицького Бояна» (ним керував
директор

філії

о. С. Сапрун)

та

«Бориславського

Бояна»

(з

ним

як

концертмейстер стало виступала Н. Кулицька).
Силами вихованців ВМІ Дрогобича і Борислава (О. Дроздовської,
К. Вельгушівни,

М. Кузьмович,

С. Гаврищуківни,

А. Пацлавського,

І. Витвицького, Кулиничівни25, Пацлавської, Гернаківної, Поммерсбаха) було
підготовано концерт з фортепіанних, скрипкових та вокальних творів
Л. Бетховена (2 червня 1927 р. у Дрогобичі, 4 червня – у Бориславі) [22, с. 4], а
викладачами – вечір камерної музики. Це засвідчує нові тенденції у веденні
концертної практики регіону – відхід від традиції виключно традиційних
збірних академій, запровадження академічних камерних програм і тематичних
студентських концертів.
Педагоги не лише готували своїх учнів до публічних виступів на місцях,
але й кращих з них скеровували на масштабні звітні концерти у Львові. Ці
25

Частина імен подається в документах без ініціалів.
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мистецькі події були вагомим доповненням концертного життя краю і ставили
все вищі творчі завдання перед педагогами і їх вихованцями. Усталеним
явищем, яке широко висвітлюється у пресі, є участь в концертних подіях
регіону самих педагогів. Завдяки цьому репертуарні можливості виконавців
засвідчують принципово новий рівень професіоналізації. Ці події регулярно
рецензувалися у пресі, ставали вагомими подіями мистецького життя
української громади і були свідченням творчого росту і найвищих здобутків
своїх кращих представників. Крім концертно-виконавської діяльності, хорові
товариства і філія опікувалися видавничою справою і формуванням необхідних
для учбової і виконавської діяльності бібліотечних фондів.
Попередньо у 1924-1925 рр. центральний осередок ВМІЛ у Львові
спільно з керівництвом розрізнених дочірніх осередків розпочинав розробку
принципів координації діяльності численних філій та класів на підставі єдності
навчальних планів, започаткував спільні річні пописи елевів (звітні концерти
студентів) старших і концертних курсів, які проводилися у Львові.
Показовим явищем є попис елевів (студентів) філій 1926 року, у якому
успішно презентується Дрогобич: «Перший раз цього року уладжений окремий
попис елевів філіальних Інститутів (Стрия, Дрогобича, Перемишля і
Станиславова) показався вельми щасливим помислом, який виявив у Львові
нову свіжу течію живучих сил, що дотепер дрімали на провінції. Філіяльні
елеви збудили у Львові інтерес і вийшли із трудної конкуренції оборонною
рукою, навіть декуди побідоносно. З дуже малими виїмками всі продукції
фортепяну (переважно із IV-V року) держалися на висоті навіть в порівнянні зі
Львовом; на VII році явилося навіть уже й «концертова» продукція Баляда hmoll Ліста у виконанні дуже талановитої учениці М. Стронської, для якої вже
крайня пора пошукати пяністичної освіти на ширшій арені, ніж у Дрогобичі»
[26, с. 4]
Серед подій 1926 року виділяється репрезентативний камерний вечір, де
прозвучало Тріо Ф. Мендельсона c-moll у виконанні педагогів інституту:
«Особливо гарно вивязались зі свого завдання о. Сапрун та проф. Шнайдерова,
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якої бравурова техніка фортепянова і глибоке відчуття твору «короля
камеральної музики», яким до нині остався Мендельсон маркантно вибивались;
рівнож прецизійна, ніжна і з повним зрозумінням віддана чельова партія
п. Кльося вимагає слів окремої похвали. В обсаді є замітні нерівності як щодо
техніки гри, так і щодо якості інструментів» [30, c. 4].
18 квітня виступили мішаний хор (диригент адвокат Віктор Пацлавський,
у його виконанні прозвучали кантата «Лічу в неволі» Д. Січинського, хор з
супроводом фортепіано «Вечір в хаті» С. Людкевича, «Вулиця» Ф. Колесси,
чоловічий хор товариства «Зоря» (під орудою проф. С. Гаврищука) та
дебютував з обширною програмою струнний оркестр філії інституту, яким
диригував о. С. Сапрун.
Від 1926 року у філії працює оркестровий і театральний диригент Теодор
Барнич (брат композитора і диригента Я. Барнича), який водночас організував
та очолив духовий оркестр заводу «Польмін» (згодом – нафтопереробний завод
№ 2).
Проте, для якісної злагодженої роботи, вивіреної етапності і логіки
навчального процесу, були необхідні подальші кроки в бік координації,
уніфікації засад діяльності та звітності, систематизації роботи. З цією метою
саме о. Северин Сапрун, як очільник Дрогобицького підрозділу ВМІЛ,
ініціював з’їзд керівників філій (О. Ціпановської і В. Божейківної (Перемишль),
Е. Форостини (Стрий) і О. Залєського (Станиславів)) та централі (інспектора дра С. Людкевича та директора В. Барвінського) у присутності голови
Музичного товариства ім. М. Лисенка Й. Дрималика, який відбувся у червні
1927 року. Він виступив з рефератом, в якому сформулював наболілі проблеми
адміністрування, інспектування, звітності, необхідності та джерел фінансування
організаційної роботи на місцях. Завдяки цьому було прийнято рад важливих
ухвал: уніфіковано назви філій («Музичний Інститут Товариства ім. М. Лисенка
у Львові, філія в ... »), зведено до єдиного спільного взірця документи
діловодства, введено журнали з обліком лекцій, фіксацією кількості і якості
проробленого (лекційних щоденників) тощо. Вже тоді було піднято питання
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про

потребу заснування

Спілки українських

музикантів (майбутнього

СУПроМу26) [64, с. 4]. «Централізація системи музичної освіти, розпочата в
червні 1927 р. на з’їзді керівників усіх структурних підрозділів інституту в
Галичині і завершена 1929 р. … Завдяки цьому ВМІЛ здобув визнання і
української, і польської музичної громадськості, мав високу професійну
репутацію не лише в Галичині, але й у всій Польщі» [289, с. 22].
Через три роки від початку заснування Дрогобицького осередку ВМІ ім.
М. Лисенка, відбуваються концерти за участю струнного і духового оркестрів,
камерних ансамблів різних складів – квартет (І-ша скрипка – о. С. Сапрун, ІІ-га
скрипка – п. Я. Камінський, альт – проф. С. Гаврищук, віолончель – А. Кльось),
терцет (о. С. Сапрун, С. Гаврищук і А. Кльось), концермейстерами постають
педагоги фортепіано Шнайдерова та Княгиницька. «… сповнюють вони
величезну культурно-виховуючу функцію на запустілім дрогобицькім терені,
що не звик був донедавна до пошани для нематеріальних цінностей» [30, с. 4].
Обидва колективи представляють на сценах регіону європейську та українську
камерну музику.
У 1929 році педагогічний склад поповнює Галина Лагодинська-Залеська –
випускниця ВМІ (1921, клас фортепіано М. Криницької, теорії музики –
С. Людкевича), Музичної школи Кайзера (1922) і Віденського університету
(1923)27.
У 1930 році звітні концерти філій у Львові набувають маcштабного
характеру, демонструючи потужний поступ у рівні музичної освіти на місцях.
Яскравою демонстрацією успіхів діяльності філій Українського Музичного
Інституту ім. М. Лисенка став попис елевів 19 травня 1930 р. у Львові.
Дрогобицьку

філію

представляла

найсильніша

учасниця

даного

звіту

Ґольдгамер(івна) (VIII р., учениця проф. Галини Лагодинської28).
26

Союз українських професійних музик.
Учениця С. Дністрянської і Баш-Маглерау Відні, Еґона Петрі. Поряд з педагогічною роботою, вона
виступала як концертмейстер і з сольними концертами як піаністка.
28
Г. Лагодинська-Залеська – піаністка, письменниця, музично-громадська діячка, дружина О. Залеського.
Вела фортепіанні класи у Станиславівській (1923-1929, 1941-1844) Дрогобицькій (1929-1931) і Коломийській
(1930-1941) філіях ВМІ. Влітку 1944 емігрувала до Австрії, Німеччини, Арґентини (де викладала в музичній
27
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Діяльність симфонічного оркестру філії під керівництвом о. С. Сапруна
відкривала принципово нові обшири музично-концертного життя регіону, де
традиційно більш розвиненою була хорова традиція. З іншого боку – участь в
оркестрі створювала можливість для набуття досвіду сценічної практики для
вихованців інструментальних класів. Репертуар колективу складали насамперед
твори західноєвропейських митців В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона,
Е. Ґріґа та ін.
Ф. Колесса на І українському просвітньо-економічному конгресі висунув
пропозицію щодо заснування короткотермінових курсів для диригентів
читальняних хорових гуртків із метою піднесення їхнього виконавського рівня.
Підготовчі заняття для очільників аматорських хорових колективів
спочатку організовувалися спорадично, відповідно до набору слухачів, відтак у
30-х рр. – вони стали систематичним явищем (у зв’язку з масовим зростанням
сільських читальняних хорів). Зрештою такі курси були розроблені й
впроваджені спільними зусиллями Музичного Товариства ім. М. Лисенка і
Материнського (центрального осередку) Товариства «Просвіта» у Львові як
«диригентський курс для диригентів церковних і просвітянських хорів».
Навчальний план включав такі предмети: « … диригентуру, як головний
предмет, загальні основи музики, слухові вправи (сольфеджіо), читання
партитур, загальні відомості про інструментознавство, з гармонії та форм, з
історії української музики та пізнання української хорової літератури. До цих
музичних предметів додається в цьому році (1935-му – Л. М.) ось які не
звичайно важні предмети для працівників на культурному полі: режисерію для
аматорських театральних гуртків, бібліотекарство і методику позашкільної
освіти» [7, с. 6]. Базовий курс тривав щоденно два з половиною місяці, був
платним (20 зол. на місяць, 50 зол. за цілий курс) [7, с. 6].
Таким

чином,

Музичне

товариство

ім. М. Лисенка,

ВМІ

плідно

допомагали «Просвіті» у налагодженні роботи хорових гуртків. Це підтверджує
школі при Василіанському монастирі у Буенос-Айросі). Від 1955 – керівник відділу і викладач Українського
музичного інституту у Буффало.
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Б. Вахнянин у замітці «Просвітянські хори й оркестри». Для того, щоби
піднести мистецький рівень читальняних хорів «Спершу утворено одно і
півтретямісячні курси просвітянських диригентів, що їх вели кращі вчительські
сили Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка у Львові» [66, с. 4].
При філії «Просвіти» в Дрогобичі було сформовано хорову секцію, яку
очолив С. Оґроднік. З метою професіоналізації хорового руху у 1935 році
Дрогобицький осередок товариства «Просвіта», «Дрогобицький Боян» і
адміністрація філії ВМІ ім. М. Лисенка започаткували діяльність хорової
порадні (консультації) у приміщенні філії інституту. Її функціями були
допомога у формуванні репертуару в залежності від типу і виконавського рівня
колективу, забезпечення нотним матеріалом і ведення диригентських курсів,
провідними педагогами яких були високопрофесійні музиканти, диригент
Дрогобицького Бояна, директор філії ВМІ Б. П’юрко та викладач скрипки
С. Оґроднік. Програма курсів передбачала вивчення комплексу дисциплін,
необхідних для подальшої організації роботи, фахової ерудиції, вдосконалення
музичних даних і практичних навичок очільників сільських хорових колективів
у просвітянських осередках регіону29.
Важливою є позиція керівництва ВМІ і щодо підсилення педагогічного
складу регіональних осередків кращими фаховими силами, насамперед з числа
тих, хто вдосконалював отриману на батьківщині спеціальну підготовку за
кордоном (у Празі, Берліні, Відні, Варшаві тощо).
Аналізуючи стан комплектації педагогічного складу філій С. Людкевич
констатує: «У шк. р. 1931-32 мав Вищий Музичний Інститут ім. Лисенка уже
девять, а під цю пору вже десять філіяльних музичних шкіл із окремими
філіальними виділами Муз. Т-ва, які в меншій або більшій мірі опікуються муз.
школами, а саме в Стрию, Дрогобичі, Перемишлі, Станиславові, Тернополі,
Коломиї, Яворові, Бориславі, Золочеві, а від цього року і в Самборі … Разом у
всіх філіях є тепер 44 учительські сили (себто удвоє більше ніж у Централі у
29

До переліку дисциплін, які тривали здебільшого три місяці, входили диригування, історія української
музики, література, етика, теорія музики, сольфеджіо, основи гри на скрипці, історія і географія України.
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Львові) на загальне число 552 елевів. Рівень мистецько-научний на філіях іще
може не перевищив, а може й не досяг рівня Централі, але він бистро
підіймається вгору і в деякій ділянці пр., у фортепяні, зрівнюється із
Централею, як про це засвідчив останній спільний попис філіальних елевів у
Львові, що був теж доказом великої сили, багацтва талантів і високого
мистецького рівня навчання» [159, с. 3].
З переїздом до Галичини з ініціативи В. Барвінського Антін Рудницький
(випускник консерваторії ПМТ у Львові у класах фортепіано Є. Лялєвіча та
В. Курца, 1922 р., Вищої музичної школи в Берліні у фортепіанних класах
А. Шнабеля та Е. Петрі, Ф. Шрекера з композиції, Ю. Прювера з диригування,
1926 р.) та Богдан П’юрко (випускник ВМІ ім. М. Лисенка у класі фортепіано
В. Барвінського та Празької консерваторії з фортепіано і диригування, де
завершив навчання у 1930 р.30) скеровані до Дрогобицької філії.
Невдовзі, у липні 1931 року оголошено конкурс на посаду управителя
філії [100, с. 6]. Найближчого навчального року директором-управителем філії
Музичного Інституту ім. М. Лисенка у Дрогобичі стає А. Рудницький. До цього
він мав досвід роботи хормейстером Львівського оперного театру, диригента
оперних театрів у Харкові та Києві, симфонічного оркестру київської
філармонії та педагога кафедри диригування у консерваторії, гастролював
містами Європи як піаніст і концертмейстер. Окрім керівництва Дрогобицькою
філією, він паралельно працював диригентом Львівського оперного театру,
заснував та очолив роботу журналу «Музика» [154, с. 80–82], керував хором
«Lutnja-macierz».
Б. П’юрко цього ж року входить до викладацького складу як педагог
фортепіано і теоретичних предметів. Одразу ж фігурує як концертмейстер на
річних пописах з кращими студентами філії у Львові (11 лютого 1932 року у
Великій залі Музичного товариства ім. М. Лисенка у Львові виконує
фортепіанну партію Концерту для скрипки з оркестром Кароя Гольдмарка a30

На еміґрації в Німеччині – організатор і керівник «Українського Оперового Ансамблю». В Детройті 1
лютого 1953 року ініціював перший у США симфонічний концерт української музики (з детройтським
симфонічним оркестром).
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moll op. 28 з елевом концертного курсу класу професора Осипа Москвичіва
Степаном Оґродніком – надалі одним з провідних педагогів та найактивніших
струнників-концертантів Дрогобича й Борислава31). «Цею справді щасливою
розвязкою минулорічного скрутного положення, дрогобицький Муз. Інститут
зайняв відразу одно з перших місць поміж нашими провінціональними філіями.
Наслідки цієї розвязки замітні вже тепер: до Муз. Інституту записується чимало
елевів не-українців, що досі вчилися у місцевих польських музичних школах і
новий шкільний рік представляється якнайкраще. Можемо дрогобицькій філії
Муз. Т-ва ім. Лисенка тільки побажати надалі якнайбільших успіхів!» [8, с. 5].
Невдовзі з повною концертною програмою вони виступили у своєму
осередку: « ... 27 лютого 1932 року у Дрогобичі відбувся рідкісний як для
провінційного містечка концерт – «Вечір камерної музики», влаштований
професорами

філії

Музичного

інституту

ім. М. Лисенка

–

скрипалем

С. Оґродніком (абсольвентом Інституту ім. М. Лисенка у Львові, клас
проф. О. Москвичева) та піаністом Б. П’юрком (абсольвентом того ж Інституту,
клас проф. В. Барвінського)» [48, с. 61]. Його програму складали виключно
сонати для скрипки і фортепіано: А. Кореллі A-dur op. 6, Л. Бетовена F-dur
op. 24, Е. Гріга F-dur op. 8, А. Дворжака G-dur, ор. 100, попереджені вступним
коментарем-поясненням Б. П’юрка. Рецензія на концерт, окрім захоплених
відгуків щодо якості виконання, оголює насущні проблеми тогочасного стану
концертної і навчальної справи регіону: «Представників старшого громадянства
можна було порахувати на пальцях руки, зате більшість слухачів це молодь
українських шкільних заведень, яка із захопленням приняла програму і
розходилась домів з побажанням частіше слухати такі концерти. Це повинно
бути подякою молодим виконавцям і заохотою до дальшої праці. А тактика
дрогоб. громадянства таки дивна. Підчас коли поважне число учеників
Інституту це діти не-українські – то знані українські родини вважають за

31

На жаль, від 1933 до 1939 року програмки пописів уніфіковано за формою подачі, вони подають лише
прізвища студентів-солістів та педагогів, без імен концертмейстерів.
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вказане посилати свої діти до чужих музичних шкіл, а деякі «мельомани»
здобуваються навіть на газетну рекламу жидівській муз. школі»32 [1, с. 6].
Маючи хорошу професійну підготовку та досвід практичної діяльності
(протягом

1930-1931

року

працював

з

А. Рудницьким

корепетитором

Київського оперного театру) Б. П’юрко наступного року очолює хор
«Дрогобицького Бояна» (хормейстер М. Іваненко), виступаючи і як диригент, і
як концертмейстер. Серед педагогів Дрогобицької філії А. Рудницький
наводить іще Романа Сімовича33, Марію Покотило.
«В днях 25. лютого і 4. березня ц. р. відбувся у нас попис елевів музичної
школи ім. М. Лисенка, філія Борислав. Першої неділі пописувались учні
молодших років науки, другої, середніх і вищих. Програма обох імпрез була
дуже ріжноманітна й добірна, а виконання її вдоволняло всіх слухачів, які
рясно оплескували молодих артистів. Деякі з молодших елевів виказують
непересічні спосібності, роблять гарні поступи. Тут ми чули навіть двох
молоденьких скрипаків, учнів проф. Н. Оґроднікової, що було для зібраних
милою несподіванкою. Чергової неділі мали ми справді духову насолоду. За 1 і
пів години почули 10 фортепянових точок, що кожну то кращу, в солях, на
чотири руки, то знову на два фортепяни. Тут направді найбільше вдоволення
найшла проф. Н. Кулицька, яка слушно збирала гучні оплески за твори своєї 6літньої праці в Інституті. А вже найбільшою атракцією для нечисленної нашої
музичної публики була остання точка на два фортепяни (Бетовена Ц-ДУР
концерт І. і ІІ. ч.), який то твір прегарно відограла сама управителька нашого
Інституту зі своєю найбільш заавансованою ученицею п. К. Еківною. Це був
для нас справжній духовий пир. Жаль лише, що не було нікого з централі» [23,
с. 7].
Якщо звітні річні пописи елевів філій у Львові у 1930-х роках були вкрай
масштабними і тривали до пізнього вечора, то характер музичних заходів
Дрогобиччини здебільшого мав збірний характер, об’єднуючи колективи різних
32

Очевидне дорікання о. С. Сапруну з приводу навчання сина у школі Г. Шаліта.
З 1936 по 1939 рр. був викладачем фортепіано і теоретичних дисциплін ВМІ ім. М. Лисенка в Дрогобичі;
випускник Празької консерваторії з фортепіано (1934) та майстеркурсу з композиції у класі В. Новака (1936).
33

83

підрозділів ВМІ та інших інституцій. З одного боку, це зумовлювалось
організаційними перевагами (освічені музиканти були задіяні практично в усіх
колективах регіону аматорської, духовної, освітньої і фахової сфер), з іншого –
цим забезпечувалась профорієнтація та вертикаль фахових засад на місцях.
Типовим прикладом може послужити програма святкувань річниці
М. Лисенка, ініційованого силами місцевої філії ВМІ та «Дрогобицького
Бояна» і його головою В. Сольчаником, яка відбулась 4 червня 1933 року у
Дрогобичі. Окрім місцевих музикантів з колективів («Дрогобицький боян»,
М. Іваненко,

скрипаль

С. Оґроднік,

концертмейстери

Н. Кулицька,

Ю. Соневицький і Б. П’юрко) до свята долучились аматорський хор з
Тустанович, «Бориславський Боян» з солістом – драматичним баритоном
Т. Дубом (диригент Ю. Гаврилів), співачка меццо-сопрано О. Лепкова34 та
Н. Нижанківський (виступив з рефератом) з львівського осередку, піаніст
Р. Савицький (на той час – викладач Самбірської філії).
На окрему увагу заслуговує інструментальна складова переважно
вокально-хорової програми (п’ять хорів та п’ять солоспівів), яка вказує на
процеси професіоналізації концертної практики: у виконанні С. Оґродніка
прозвучала Друга українська рапсодія (Думка-шумка) у транскрипції для
скрипки і фортепіано М. Сікарда, а Р. Савицький доповнив програму Скерцино
G-dur op. 11 та концертним полонезом As-dur, які, на думку рецензента події
о. С. Сапруна стали «короною цілого вечора» [252, с. 5].
Послідовна праця над зростанням мистецького і технічного рівня
музичних програм, їх збагачення інструментальною складовою, великими
оркестрово-хоровими формами зумовили принципові зміни в соціокультурних
запитах і традиціях концертування на Дрогобиччині. В пресі того часу читаємо:
«З радістю можна ствердити, що музичне життя нашого краю йде постійно
вперед. Головно збірне музикування в хорах об’єднує чимраз більше людей і то
з рядів трудової інтелігенції, ремісництва та робітництва. Пісня об’єднує.
34

Ольга Лепкова (Ястремська), випускниця класів Марії Сокіл, Лідії Улуханової й Адама Дідура у Львові,
дипломантка Міжнародного Співочого Конкурсу у Відні, емігрувала до США у 1938 р., концертувала в Канаді.
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Зокрема слідно це в Дрогобиччині. Дрогобич це свого роду центр для
довколичних містечок. І не диво. Рік-річно дає Дрогобич кілька концертів, чи
то сам, чи з участю дооколичних хорів та запрошених солістів. Програми
концертів, як і їх виконання стоять на можливо найкращому рівні у даних
обставинах. Це наслідки дрібної, щоденної, але невсипущої праці наших
фахових музик на місцях. Не всі місця обсаджені фахівцями, але й провідникиаматори вчаться від фахівців і так іде праця в одному напрямку, поважного,
солідного плекання нашої музики. Величезну заслугу мають філії Музичного
Інституту ім. Лисенка. Учителі цих наших прегарних музичних шкіл не
обмежуються педагогічною працею в школі. Вони йдуть зі своєю роботою між
громадянство і показують своїм учням шлях, як треба прикладати придбане в
школі знання на службу народові» [9, с. 5].
Поетапна розбудова в межах десятиліття 1924-1934 рр. системи музичної
освіти, виховання, підготовки педагогічного складу і керівників аматорських
колективів регіону, розвиток інструментальної культури (сольної, камерної,
оркестрової),

збагачення

і

розширення

рамок

усталених

традицій

концертування, виховання слухацьких запитів просвітницькими програмами з
рефератами та відчитами зумовлюють помітну еволюцію в якісному рівні і
змістовому наповненні музичного життя. Показовим може послужити
«Історичний концерт», який відбувся 2 червня 1935 року традиційно спільними
силами Дрогобицької філії ВМІ ім. М. Лисенка та «Дрогобицького Бояна».
Хоровий колектив під керівництвом Б. П’юрка виконав хорові композиції XVI
століття («Русалка» К. Жанеккена, «Злий чоловік» та «Ехо» О. Лассо) у
поетичному перекладі поета молодомузівця П. Карманського, «Allyluia» з
ораторії «Мessiah» Г. Генделя.
Камерно-вокальні

твори

було

представлено

аріями

барокових

композиторів Франческо Каваллі («Пісня пастушка») та арією з опери Марка
Антоніо Честі (у виконанні М. Покотилівни).
Інструментальну частину програми склали «La foglia» А. Кореллі для
скрипки, соло у виконанні С. Оґродніка, «Прелюдія» Й. Баха (у його ж
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виконанні з акомпанементом Б. П’юрка), Concertо-grossо g-moll та Соната для
скрипки D-dur Г. Генделя (Н. Кулицька та Б. П’юрко). Програму, розділену на
дві частини, супроводили просвітницькі доповіді С. Оґродніка та Б. П’юрка.
«Найважніша риса цього концерту це дбайливе його підготування, добір
програми, на яку склалися твори з доби XVI. до XVIII. ст., які вже видержали
пробу довговічности, і те, що виконання програми попереджували річеві,
ядерні реферати…, які давали змогу … увійти в духа авторів і їх творів та
давали перспективу розвитку музики. Це був концерт на європейську міру…
Годиться підкреслити щасливу думку проф. Пюрка влаштовувати у такій формі
концерти європейської музики, бо вони справді можуть причинитися до
музичної освіти занедбаного під цим оглядом нашого загалу і викликати
живіше зацікавлення музикою, яка в житті культурних народів грає сьогодні
таку важну ролю», – зазначалося в розлогій рецензії на цю подію [28, с. 4].
Просвітницька концертна діяльність стосувалась і гастрольних виїздів до
сусідних мистецьких осередків. Так, 8 травня 1937 року у Самборі відбувся
концерт дрогобицького струнного квартету (у складі родин Оґродніків та
Мариняків) та виступ-лекція у місцевій гімназії «Рідної школи». У їх програмі
були твори віденських класиків і Ф. Шуберта, мініатюри В. Барвінського,
фольклорні

обробки

С. Оґродніка.

«Концерт

виказав

повне

зіграння

інструментів, бездоганну інтерпретацію і дбайливе виконання поодиноких
творів. Проф. Оґроднік виявив також композиторські здібности, які варто би
дальше розвивати», – говорилося у рецензії [24, с. 8].
Іншим аспектом професіоналізації музично-мистецького життя були
різноманітні форми співпраці з колективами та провідними педагогами
Львівського осередку ВМІ, концертні виступи його колишніх випускників, які
вже здобули визнання в Європі як інструменталісти-концертанти (піаністів
Василя Барвінського, Тараса Шухевича, Романа Савицького, віолончеліста
Богдана

Бережницького,

співачки

і

піаністки

Іванни

Шмериковської-

86

Приймової35) чи оперні та камерні співаки (Модеста Менцинського, Михайла
Голинського, Софії Федичківської, Василя Тисяка).
У жовтні 1938 року відбувся з’їзд викладачів-струнників усіх філій ВМІЛ.
Він був присвячений виробленню спільної стратегії скрипкової педагогіки,
обговоренню проектів планів і програми навчання від початкових занять до
концертного виконавства. Для узгодження розбіжностей і дискутивних
моментів було обрано компетентну комісію. Під час з’їзду з рефератамидоповідями виступили представник дрогобицької філії Степан Оґроднік (про
відбір дидактичного етюдного матеріалу в початковий період навчання) та
педагог з перемиської філії Євген Цегельський (про роботу над виконавською
технікою). «Під кінець зїзд ухвалив ще деякі резолюції, з яких найважніша
звертається із закликом до учительських кругів усіх загальних шкіл, щоб вони
ставилися прихильно до молодих, надійних талантів скрипки та не
перевантажували їх непотрібними шкільними заняттями і йшли на руку їх
музичній освіті» [12, с. 8].
До важливих чинників, що стимулювали фаховий ріст музичної освіти
були також концертні акції польських навчальних закладів, з якими
співпрацювали українські музиканти-виконавці й педагоги. Весною 1933 р. в
Консерваторії ПМТ орґанізовано «оперну бригаду», до якої входили такі
співаки, як А. Шлєміньська, В. Єнджеєвська, Сьнєжек, І. Романовський,
Вендекер, яка разом з оркестром ПМТ виступила під керівництвом М. Колесси,
який акомпанував також в речитативах «секко», в таких містах, як Дрогобич,
Борислав, Трускавець і Стрий з виконанням опер «Викрадення з сералю» і
«Севільський цирульник» [161, с. 178].

35

І. Шмериковська-Приймова виступала як піаністка, концертмейстер (з В. Тисяком), була помічником
диригента «Cтаніславівського бояна», викладала у Львівській консерваторії ім. К. Шимановського та у ВМІ ім.
М. Лисенка, працювала музичним редактором львівського радіо, була постійним рецензентом газети «Діло»,
писала статті на музичну тематику, входила до мистецького угрупування «Богема», виступала з оригінальними
лекціями-концертами на різні теми («Романси П. Чайковського», «Солоспіви сучасних галицьких
композиторів», «Пісні К. Шимановського» та ін.).
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2.2. Реорганізація системи музичної освіти окупаційного періоду та
початків радянської влади
Прихід радянської влади у 1939 р. став поворотним моментом для
подальшого розвитку культурного та музичного життя краю. 4 грудня 1939
року була створена Дрогобицька область, до складу якої входило 30 районів.
Послідовно здійснювалися масові арешти і депортації польського населення,
розстріли представників дрогобицької інтелігенції, гімназистів та студентів. В
короткі

терміни

було

принципово

змінено

національно-демографічні

характеристики регіону36.
Водночас було припинено випуск місцевих періодичних видань (замінено
на ідеологічно контрольовані), розформовано осередки всіх політичних партій
та

суспільно-громадських,

просвітницьких

і

патріотично-спортивних

організацій: Наукове товариство імені Т. Шевченка, громадські бібліотеки й
театри, «Ставропігійський інститут», «Просвіту», «Рідну школу», «Сокіл»,
«Пласт», хор «Дрогобицький Боян», семінарію сестер Василіянок та
торговельну школу. На чолі навчальних закладів – і реорганізованих і
новостворених, принципово поставлено фахівців з різних міст радянського
Союзу. У вищих закладах цільово формувався немісцевий педагогічний
контингент в цілому37.
5 квітня 1940 року постанова Ради Народних Комісарів УРСР зобов’язала
створити у Західній Україні у всіх шести новостворених областях (в той час
Дрогобич був обласним центром) вчительські інститути. Зокрема, у травні 1940
року було відкрито інститут в Дрогобичі, який творили три факультети
(історичний, мовно-літературний та фізико-математичний)38.
36

Від початку 1940 до червня 1941 року було депортовано як мінімум 829 лише поляків, а всього
арештовано чи депортовано понад 2000 дрогобичан, тобто кожного вісімнадцятого жителя міста. Лише в квітні
1940 року з території Дрогобицької області депортовані 3628 поляків та євреїв, або 1184 родини, а всього від
вересня 1939 року й по червень 1941 року із Західної України депортовано понад пів мільйона осіб. Одночасно
було здійснене масове заповнення обох тюрем, спочатку переважно поляками, а з половини 1940 року –
українцями. Ув’язнених було знищено з відходом радянських військ у 1941 році.
37
У 1952 році на початок навчального року в Дрогобицькому учительському інституті 2 викладачів з 40 осіб
викладацького складу були родом із Західної України й лише 5 з них мали вчений ступінь кандидата наук.
38
Львівський педагогічний інститут у 1959 році переведено до Дрогобича й приєднано до Дрогобицького.
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У праці Л. та Т. Мазеп наводиться текст документу «Постанова РНК Про
організацію театрів, музичних колективів, будинків народної творчості і
театрально-музичних

закладів

у Львівській,

Дрогобицькій,

Волинській,

Ровенській, Станіславській і Тернопільській областях» № 1545 Ради Народних
Комісарів (РНК) УРСР від 19 грудня. На його підставі в області було
регламентовано організацію ряду культурно-мистецьких установ: створено
державний обласний драмтеатр (тепер Львівський обласний академічний
музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича), обласну філармонію,
обласний

будинок

народної

творчості,

вчительський

інститут

(тепер

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка),
державний обласний історичний музей (тепер Дрогобицький краєзнавчий
музей), державну обласну бібліотеку для дорослих та державну обласну дитячу
бібліотеку, дитячу семирічну школу та вечірню музичну школу для навчання
дорослих без відриву від виробництва [162, с. 10–15]. Навчальні заклади було
приведено у відповідність до сформованої системи навчальних закладів,
переведено на радянські шкільні програми навчання.
В наступний німецький окупаційний період (від серпня 1941 року по
серпень 1944 року Дрогобицьку область перейменовано на Дрогобицьке
окружне староство (Kreishauptmannschaft Drohobycz) у складі дистрикту
Галичина Генеральної губернії з центром у Кракові. Від 6 листопада 1941 року
гітлерівці розпочали виселення всіх дрогобицьких євреїв у гетто, а у 1943 році
відбувається їх масове винищення, що принципово змінило демографічну
структуру регіону.
Дрогобицький учительський інститут у роки війни припинив свою
діяльність. Філія ВМІЛ, розформована на дитячу і вечірню музичні школи,
знову реорганізується у єдиний навчальний заклад – Українську музичну школу
(вул. Стрийська, 18), яка анонсує навчання на фортепіано, струнних та духових
інструментах у вересні 1941 року [31, с. 4]. А двома місяцями пізніше преса
подає оголошення про вступ на навчання до домівки музичного інституту в
Дрогобичі (вул. Пілсудського, 18/1) [32, с. 4]. Як і у Львові, повернення до
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попередньої форми функціонування, просто під зміненою назвою, дало змогу
зберегти контингент, забезпечити спеціалістам-музикантам не лише стабільний
заробіток у нелегкі часи, але й продуктові картки, а студентів, окрім цього,
уберегти від вивезення на примусові роботи. В ці роки музична школа активно
співпрацює з Підкарпатським театром, реалізуючи спільні проекти (зокрема
постановку опери М. Лисенка «Ноктюрн» у 1943 році, на якій були присутні
В. Барвінський та С. Людкевич). Театральним оркестром у цей період керує
Т. Барнич, який також працює над вокальним оформленням вистав [27, с. 3].
Результативність музично-освітніх осередків у цей непростий період
підготовки засвідчує концертна активність Северина Сапруна-молодшого,
успішна участь випускниці Дрогобицької філії ВМІЛ, скрипальки Іванни
Петрикевич, у конкурсі самодіяльних солістів, організованому Інститутом
Народної Творчости при УКЦ39 [11, с. 13]. Ім’я цієї ж виконавиці, як викладача
музики в Стебнику, зустрічається у рецензії на концертну подію в лютому 1942
року за участю мішаного, чоловічого хорів і танцювального колективу: «Дня 8
лютого 1942 р. відбувся у Стебнику концерт, який залишив по собі незатерте
вражіння. Поодиноким виконавцям програми належиться щире признання і
подяка за труд і співпрацю. Особливо слід підкреслити працю вчителів, які
своїм виступом піднесли музичний рівень концерту, на якому виконано між
іншими твори Шуберта, Чайковського, Шумана та в’язанку українських
народних і стрілецьких пісень. Левину частину програми виповнили
Петрикевич Іванна (скрипка) і Мартиняк Юлія (фортепіян). … Хай приклад
праці в Стебнику буде поштовхом до кращого розвитку культурно-освітньої
праці в усіх наших дооколичних селах» [153, с. 3].
Влітку 1941 року повернувся до звичного репетиційного графіка та
концертного репертуару хор «Дрогобицький Боян». Колектив, якому дещо
більше пощастило зберегти творчий потенціал порівняно з послідовно
репресованим основним творчим ядром «Львівського Бояна», бере участь у

39

Український Центральний Комітет.
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святкуваннях до 100-річчя М. Лисенка 1942 року, вийшовши у фінал під
орудою Б. П’юрка і здобувши перемогу в номінації «репрезентативні хори».
6 серпня 1944 року відновлюється радянська влада у Дрогобичі,
поновивши і продовживши реорганізаційну й кадрову політику у мистецьких
освітніх установах, розпочату до війни. Було засновано обласний будинок
народної творчості, а також обласну філармонію, до структури якої увійшли
естрадна група, бойківський ансамбль, ляльковий театр і джазовий оркестр.
Частина хористів розформованого «Дрогобицького Бояна» увійшла до
«Бойківської чоловічої капели», заснованої при Дрогобицькій філармонії
навесні 1946 року Петром Ємцем. Згодом, у 1950 році колектив реорганізовано
у вокально-хореографічний ансамбль – сьогодні Заслужений40 Прикарпатський
ансамбль пісні та танцю України «Верховина», який тривалий час очолював
композитор і фольклорист Юліан Корчинський.
Рішенням РНК УРСР у листопаді 1944 року було відновлено діяльність
Дрогобицького учительського інституту, а наприкінці року з евакуації в
м. Ургенч (Узбекистан) повернувся драматичний театр, який отримав значну
державну дотацію на відновлення діяльності.
Дещо пізніше відновлено роботу низки регіональних закладів початкової
музичної освіти і засновано музичне училище. Проте кадрова політика та
ідеологічна система нової влади були дуже неоднозначними: «Суперечливий
характер мали зміни в освітній сфері Дрогобича. … за змістом навчання, нова
влада нав’язала свою масову стандартизовану й ідеологізовану форму освіти.
Мало місце дискримінаційне, упереджене ставлення з боку владних структур до
місцевої інтелігенції, зокрема, викладачів та вчительства» [231, с. 444].
Протягом першого повоєнного десятиліття відбувається активна ротація
мистецьких кадрів, серед яких далеко не всі вирізняються високим фаховим
вишколом: кадровий голод спричинив залучення до викладання низки
досвідчених

практиків-аматорів,

учасників

естрадних

чи

театральних

оркестрових колективів, частина з яких поетапно здобувала необхідну фахову
40

Звання присвоєне 4 липня 1969 року.
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кваліфікацію лише згодом. З іншого боку, професійні музиканти – вихідці з
різних територій Радянського Союзу, які опинились на Дрогобиччині внаслідок
реорганізацій, зумовлених змінами влади та воєнними подіями, привносять у
навчальний процес нові методико-дидактичні установки та репертуарні
пріорітети. На місця очільників навчальних закладів і на ключові посади
закладів послідовно призначаються росіяни чи фахівці зі сходу України.
2.3. Дитячі музично-мистецькі заклади Дрогобиччини як початкова
ланка системи фахової освіти
Протягом першого повоєнного десятиліття формується нова структура
системи спеціалізованої музичної освіти на Дрогобиччині. Хоч діяльність
музичних навчальних закладів не переривалась навіть під час окупації, відлік
історії закладів радянської доби ведеться від дат установчих документів у
нових державних умовах і з новим педагогічним складом. На відміну від
львівської філії ВМІЛ, де кістяк педагогічного складу державної консерваторії,
семирічної школи при ній та музичного училища сформували представники
давнього осередку, спеціалізовані музичні навчальні заклади Дрогобиччини
такої безпосередньої спадкоємності регіональної традиції не демонструють.
Найнижчий, початковий рівень представлено музичними школами
Дрогобича (дитяча і вечірня для дорослих, (1945), згодом ДМШ №№ 1 і 2),
Борислава (дитяча і вечірня), Трускавця, Стебника та ін. До цього переліку
варто також віднести школу педагогічної практики при Дрогобицькому
державному музичному училищі (тепер ДМК ім. В. Барвінського).
Дрогобицька дитяча музична школа № 1 заснована у 1945 році41.
Протягом тривалого періоду вона була підструктурою музичного училища зі
спільною адміністрацією і викладацьким складом. До 1960-го року з творчих
колективів у ній було представлено лише хор, проте з виокремленням у
41

Школою керували О. Т. Рябоконь (1945-1955), Е. Л. Поліванова (1955-1956), А. І. Тоцький (1956-1957),
А. М. Мішньов (1957-1959), Й. Г. Гадяк (1959-1983), Я. П. Кулешко (1983-1987), Я. Т. Павлик (1987-1998),
Р. С. Яцюшко (1998-2018).
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самостійну освітню установу були поетапно сформовані симфонічний,
камерний, духовий, народних інструментів, ансамблі.
Зараз перелік творчих колективів школи представлено хорами учнів
молодших та старших класів; ансамблями скрипалів учнів молодших та
старших класів; камерним оркестром; Зразковим гуртом «Прикарпатські
музики»; ансамблем скрипалів викладачів школи «Елегія» та тріо «Експромт».
Сьогодні музична школа № 1 приймає на навчання на 12 спеціальностей
(в т. ч. естрадний сольний спів, від 2004 року), має масштабний контингент
(355 учнів, 55 викладачів, з яких абсолютна більшість мають вищу фахову
освіту). Учні школи брали участь і ставали переможцями міжнародних,
всеукраїнських та регіональних фестивалів та конкурсів42. Свого часу у цій
школі як викладачі та керівники колективів працювали відомі в Україні
музиканти: доктор мистецтвознавства, професор М. Хай; Заслужені працівники
культури України Й. Гадяк, О. Терлецька, Катричі Тарас і Галина та ін.
Серед випускників цього навчального закладу: композитор, Народний
артист України, професор НМАУ ім. П. Чайковського Геннадій Ляшенко;
піаністка, музикознавець, професор ЛНМА ім. М. Лисенка Галина БлажкевичБрилинська; доктор мистецтвознавства, професор Богдан Сюта; доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового
диригування ЛНУ ім. І. Франка Юрій Медведик; оперний диригент, Заслужений
артист України Юрій Бервецький; кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач аспірантури, Вчений секретар ЛНМА ім. М. Лисенка Ольга Катрич;
кандидат

мистецтвознавства,

доцент

Роман

Стельмащук;

кандидат

мистецтвознавства, доцент Володимир Сивохіп; кандидат мистецтвознавства,
доцент Оксана Фрайт; викладач ЛДМУ ім. С. Людкевича Роман Ференсович;
естрадні виконавці Ярослав Дуб та Тарас Курчик.

42

Конкурси піаністів ім. Н. Нижанківського (м. Стрий), ім. В. Барвінського (м. Дрогобич); виконавців на
народних інструментах «Провесінь – 2006» (м. Кіровоград), «Акорди Львова» (м. Львів), ім. А. Онуфрієнка
(м. Дрогобич), «Візерунки Прикарпаття» (м. Старий Самбір), «Вічний рух» (м. Дрогобич); естрадної пісні
«Перлини України» (м. Київ), «Сузір’я моря» (м. Одеса), «Кришталевий Трускавець» (м. Трускавець), «Різдвяні
канікули», фіналістами телевізійного проекту «Крок до зірок», естрадної пісні (м. Івано-Франківськ).
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Дрогобицька дитяча музична школа № 2 заснована у 1982 р43. У школі
працює 5 відділів: фортепіанний, струнно-смичкових інструментів, народних та
духових інструментів, теоретичних дисциплін, клас естрадно-сольного співу
(останній відкрито у 2009 р.). До її педагогічного складу входить 56 фахівців
різних спеціальностей. В школі працюють колективи: хори старших і
молодших класів, ансамблі скрипалів учнів молодших класів, бандуристів та
народної

музики,

камерний

оркестр,

оркестр

народних

інструментів,

викладацьке тріо бандуристок та ансамбль баяністів-акордеоністів. За період
понад тридцятилітньої діяльності школа випустила понад 950 учнів.
Заснування музичної школи у Бориславі зафіксоване рішенням № 619
Дрогобицької обласної ради депутатів трудящих від 2 серпня 1953 року44. Від
початків функціонування закладу її учнівський контнгент складав до 150 учнів.
Керівниками дитячого хору були З. Антонішак, Ж. Ткаченко та Г. Піцюра.
Якісний мистецький рівень симфонічного оркестру Бориславської ДМШ
підтверджує його участь 1956 року у республіканських конкурсах (1969 і
1978 рр. колектив став переможцем цього творчого змагання, тричі був
лауреатом (1973, 1982, 1986 рр.), а 1991-го – учасником.
З діяльністю школи пов’язані талановиті музиканти-педагоги, які згодом
увійшли до вищих щаблів професійної освіти. Так, другим директором став
Олексій Рябоконь (1957-1965 рр.), викладач теоретичних дисциплін, який від
1945 по 1953 роки очолював Дрогобицьке музичне училище. В 1965-1966 рр.
заклад очолив викладач музичного училища, завідувач методичною комісією
народних інструментів45 Володимир Медвєдєв46. Протягом одного навчального
року він сформував оркестр баяністів, заклав хорошу матеріальну базу для
успішної діяльності духового відділу, вдихнув нове життя у вечірню музичну
школу для дорослих, яка стала важливим осередком плекання музичного
43

Першим директором ДДМШ № 2 був Заслужений працівник культури України Роман Сорока, від 2009
року – Роман Кіца.
44
Перший директор – Григорій Лисенко, у 1953-1957 рр. Василь Журавель, обидва – викладачі класу баяну.
45
Посада наводиться згідно формулювань документів відповідних років.
46
Наступними очільниками закладу стали Микола Балабанський (1966-1973), Микола Фалін (1973-1976),
Ігор Амельченко (1976-1991), Леся Сеньків (1991-1994), Людвіг Тур’яб (1994-1998), З. Гарват (1998-2000),
Галина Жукова (від 2000 до тепер).
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аматорства в середовищі міської інтелігенції47. Колективами школи, які здобули
особливі відзнаки стали жіночий вокальний квартет під орудою Г. Піцюри
(здобув диплом ІІ ступеня на республіканському конкурсі 1969 р.), естрадний
оркестр школи 5 разів протягом 1971-го року виступив на обласному
телебаченні і був запрошений до зйомок «Новорічного вогника» на
Інтербаченні, ансамбль скрипалів – лауреатом обласного конкурсу 1978 року, а
у 1983-1984 рр. таке звання здобув оркестр (від 1975 року диригент –
В. Голова). Один з директорів школи, кларнетист та композитор Людвіг Тур’яб
1995-го року взяв участь у Четвертому міжнародному форумі музики молодих,
1999-го у Міжнародному фестивалі сучасної музики «Контрасти», 2001-го у
фестивалі «Київ м’юзик фест» та ін. Невдовзі заклад було реорганізовано в
школу мистецтв (1996), де функціонує 6 відділів (фортепіанний, струнносмичковий, духовий, теоретичний, художній та хореографічний).
Від 1962 року у Трускавці функціонувала філія Дрогобицької музичної
школи (17 учнів), а в 1965 р. була реорганізована у самостійний навчальний
заклад з контингентом в 47 учнів. У 1981 році заклад було реорганізовано у
школу мистецтв, а до 50-річного ювілею, в 2015 році школі присвоєно ім’я
видатного українського піаніста-віртуоза, педагога і громадського діяча Романа
Савицького. Контингент школи складають 430 учнів, 55 кваліфікованих
педагогів.

Навчання

ведеться

на

трьох

відділеннях:

музичному,

хореографічному та образотворчого мистецтва. У переліку шкільних колективів
була хорова капела «Воля» (керівник Б. Білоус), камерний оркестр «Кредо»
(керівниками у різний час були Заслужений діяч мистецтв України
Я. Скібінський і Заслужений діяч мистецтв України М. Ластовецький,
концертмейстер І. Нич), оркестр естрадно-джазової музики «Трускавець Біг
Бенд» (керівник В. Білоган), в даний час є зразковий дитячий камерний
оркестр; камерний хор учнів старших класів «Кантус»; хор учнів молодших
класів;
47

ансамбль

бандуристів;

ансамбль

скрипалів

молодших

класів;

Вечірня школа для дорослих в Бориславі була заснована у 1959 році, її контингент склададв близько 80
любителів музики.
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фольклорний ансамбль «Славень»; зразковий хореографічний ансамбль «Золоті
діти»; інструментальне тріо «Con Anima» тощо.
Серед випускників музичного закладу кандидат мистецтвознавства, член
НСКУ, професор, Заслужений діяч мистецтв України, Народна артистка
України Ольга Бенч; кандидат мистецтвознавства, член НСКУ, голова циклової
комісії спеціального фортепіано ДМК ім. В. Барвінського Людмила Садова;
викладач Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької Ольга
Іванусь (Баган); директор Президентської музичної школи в м. Ташкент
(Узбекистан) Ірина Олар (Мороз); директор Київської музичної школи № 32
Елеонора Грищенко (Гладка); кандидат мистецтвознавства, доцент ЛНМА ім.
М. Лисенка Ніна Дика; викладач-методист ССМШІ48 ім. М. Лисенка (Київ)
Ольга Мельник (Корінець); концертмейстер камерного оркестру «Альянс»
(м. Епіналь), симфонічного оркестру Сан-Дьє (Франція) Ольга Кіселичник
(Фері); кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів, директор
ДМК ім. В. Барвінського Юрій Чумак; кандидати педагогічних наук, доценти
ДДПУ

ім. І. Франка

Світлана

Кишакевич

і

Галина

Стець;

артистка

Національного заслуженого академічного українського народного хору України
ім. Г. Верьовки Мар’яна Стецик; начальник оркестру Академії сухопутних
військ ім. П. Сагайдачного Богдан Катриняк; керівник ансамблю бандуристів
Центру творчості дітей Галичини Леся Нікітіна; керівник і учасник вокального
квартету «Prima e Voce» м. Мюнхен (Німеччина) Мар’яна Стасишин; артистка
оркестру «Simfonia Iuventus» (Варшава, Польща) Ярина Нич.
З 2001 року на базі школи із ініціативи директора школи Ігора Нича,
завуча Лесі Павлик, завідувачки фортепіанного відділу Оксани Кіселичник
проводиться регіональний фестиваль-огляд юних піаністів імені Р. Савицького
(раз на 2 роки).
Іще однією музичною установою, яка започаткована на місці філії
Дрогобицької музичної школи (функціонувала від 1963 року) є дитяча музична

48

Середня спеціалізована музична школа-інтернат.
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школа, заснована 1 серпня 1969 року у смт. Стебнику49. Початковий контингент
закладу становив 97 учнів, 12 педагогів. Першими викладачами були В. Умблат
(клас фортепіано), З. Умблат (клас скрипки), Б. Михайлович (клас домри),
М. Дирик та В. Черних (клас баяна/акордеона). Один з директорів школи,
Любомир Давидчак (1969-1982), випускник ДДПУ і ЛДК, згодом очолив
роботу навчального відділу ДДМУ ім. В. Барвінського.
Сьогодні заклад готує 228 учнів 13-ти спеціальностей, у 2002 році
відкрито клас естрадного сольного співу, та у 2004 – клас образотворчого
мистецтва. Навчальний процес забезпечують 40 викладачів, з яких 26 –
випускники Стебницької музичної школи. Учні школи є учасниками та
лауреатами, переможцями конкурсів та фестивалів різних рівнів50. У ній
функціонують творчі колективи: хори учнів молодших та старших класів;
ансамблі:

скрипалів,

народних

інструментів

та

баяністів-акордеоністів;

вокальний ансамбль «Щасливі діти», симфонічний оркестр, духовий оркестр,
камерний оркестр, оркестр народних інструментів.
Випускниками школи є: диригент Державного симфонічного оркестру
радіо та телебачення Молдови Андрій Дмитрович, музикант-віртуоз на духових
народних інструментах, викладач класу етно-духових інструментів КНУКіМ
Олександр

Журавчак,

низка

викладачів

вищих

навчальних

закладів

Дрогобиччини.
Дитячі музичні школи та школи мистецтв на рівні регіону мають важливе
значення культурно-освітніх центрів, осередків духовного життя, компенсуючи
місцевою виконавською діяльністю, участю в локальних урочистостях роботу
концертних установ. Традиційно у них співіснують дитячі та педагогічні
колективи, що задає певну планку виконавської майстерності для учнів та
професійної відповідальності для педагогів. Їх залучення до громадських
49

Директорами школи були Любомир Давидчак (1969-1982), Степан Чулуп (1982-1999), Галина Клепач
(1999-2005), колишня випускниця школи Галина Лемех (2005 - до сьогодні).
50
Міжнародні – «Від серця до серця. Пісенна планета» (м. Буськ), «Вічний рух» (м. Дрогобич), «Сурми
Буковини» (м. Чернівці), ім. С. Ганича (м. Львів); Всеукраїнські – «Різдвяні канікули» (м. Львів),
ім. Н. Нижанківського (м. Стрий), «Сурми звитяги» (м. Львів), ім. А. Онуфрієнка (м. Дрогобич), «Країна
зірочок» (м. Моршин) та багатьох регіональних та обласних.
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урочистостей (Шевченківських свят, різдвяних програм, концертів до Дня
вчителя, Дня матері, Дня міста, творчих звітів, ювілейних, патріотичних і
тематичних вечорів) витворює сприятливу атмосферу спілкування з музичним
мистецтвом,

служить

підставою

для

концертної

практики

і

засобом

профорієнтації. Кваліфіковане фахове викладання в них є комплексним
процесом розвитку музичних здібностей, здобуття умінь і навичок, необхідних
для аматорського інструментального музикування, співу і формування якостей
ерудованого слухача.
Прогресивну динаміку у сфері дитячої музичної освіти

можна

відобразити у такій моделі:

Висновки до Розділу 2
На Дрогобиччині до початку 1930-х років концертна діяльність у
середовищі української громади поступово поляризувалася на мистецькі
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громадські події (ювілейні урочисті академії зі збірними програмами),
студентські пописи, концерти класів окремих педагогів, студентські тематичні
концерти, авторські чи сольні програми музикантів-професіоналів (нерідко
тематичного чи просвітницького плану) та гастрольні виступи українців –
професійних музикантів.
Враховуючи інтенсивність мистецького життя домінуючого польського
середовища (численні аматорські товариства з хоровими та оркестровими
колективами,

розбудована

мережа

музично-освітніх

закладів,

театри,

аматорські і фахові колективи клубів і казино, гостинні виступи зусиллями
концертних бюро і філармонії тощо) та широко представлені творчі ініціативи
єврейських музикантів (які були в рівній мірі залучені як у вузько національні
мистецькі ініціативи, товариства, театри, ансамблі та оркестри, й не менш
численно представлені в усіх сферах панівного прошарку), Львів стає
потужним централізуючим осередком музично-мистецького життя краю.
Натомість Дрогобиччина, яка має змогу оперувати значно скромнішим фаховотворчим потенціалом, відрізнялась більш гнучкими формами співпраці між
аматорськими, освітніми, духовними, громадськими осередками як усередині
національних середовищ, так і у співпраці окремих громад. Саме об’єднання
зусиль компенсувало кількість наявних підготованих творчих сил і надавало
вищої мистецької вартості кожній урочистості із залученням музичних засобів.
З цього огляду значення розвитку музичної освіти на Дрогобиччині важко
переоцінити.
Професійна музична освіта Дрогобиччини набула організованих форм і
вбудувалась у скоординовану багаторівневу систему філій Вищого музичного
інституту ім. М. Лисенка, просвітницькі диригентські курси з хоровою
пораднею, курси для підготовки до педагогічної кваліфікації дипломованих
музичних педагогів. Освіта у Дрогобицькій філії та експонованих класах
Борислава здійснюється фаховими педагогами, комплексно і планомірно, з
публічною звітністю, на підставі прогресивних методико-педагогічних засад.
Збільшується число кваліфікованих педагогічних сил, перелік спеціалізацій,
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склад навчальних дисциплін, кількісний показник контингенту. Учням
надається широке поле для набуття виконавської практики і, водночас, участі в
музично-культурних імпрезах регіону, зростає технічний і мистецький рівень
виконавства у постійній співпраці з аматорськими колективами.
Змінюється характер концертної практики: її збагачують творчі акції
гастролюючих

артистів,

музичних

і

музично-драматичних

театрів,

спеціалізованих польських вишів, театрів, вечори інструментальної і камерної
музики, тематичні концертні програми за участю педагогів і учнів філії,
солістів та аматорських колективів. Це формує смаки адресної аудиторії і
ставить значно більш високу мистецьку планку перед концертантами.
З іншого боку, концертна діяльність представників філії ВМІ на сценах
регіону

слугує

просвітницьким,

національно-централізуючим

і

профорієнтаційним чинником, демонструючи здобутки і напрацювання фахової
підготовки виконавців і педагогів-музикантів.
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РОЗДІЛ 3
СУЧАСНА ПРОФЕСІЙНА МУЗИЧНА ОСВІТА ДРОГОБИЧА
3.1. Фахова

підготовка

музикантів-виконавців

та

керівників

колективів
Початком функціонування музичного училища в Дрогобичі вважається 1
вересня 1945 року, термін закріплений у Постанові Раднаркому УРСР від 24
січня 1945 року № 75. На формуванні педагогічного складу новоствореного
навчального закладу відобразились зміни демографічної ситуації внаслідок
депортації поляків і фізичного винищення корінної єврейської громади,
початкове загравання нової влади з українським населенням, з подальшим
витісненням з центральних адміністративних позицій представників місцевої
інтелігенції і брак кваліфікованих музично-педагогічних кадрів у повоєнний
час. Останній фактор зумовив залучення до співпраці численних аматорівпрактиків з клубів, будинків культури, загальноосвітніх шкіл, естрадних
ансамблів, військових та театральних оркестрових колективів.
З іншого боку активна ротація кадрів збагатила дидактичні, методичні
виконавські, репертуарні засади закладу привнесеннями і напрацюваннями
професійних музикантів-педагогів, які отримали фаховий вишкіл у Москві,
Саратові, Єкатеринбургу (Свердловську), Києві, Харкові, Донецьку, Житомирі,
Ужгороді, в Узбекистані.
Першим директором училища був Олексій Рябоконь51 (1945 по 1953 рр.),
який вже у 1957 році очолив роботу Бориславської музичної школи. Протягом
першого двадцятиліття діяльності училища, у ньому велась підготовка
виконавців на низці академічних і народних інструментів, клубних працівників,
організаторів самодіяльних колективів. Новозаснована музична школа в
51

Його наступниками стали Емма Павлівна Поліванова, Анатолій Максимович Мішньов, Роман Панасович
Гітлін, Роман Миколайович Пукас, Микола Адамович Ластовецький, Юрій Вікторович Чумак (до сьогодні).
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Дрогобичі

початково

адміністративно

утворювала

єдиний

комплекс

з

училищем. До функцій колективів і солістів належало обслуговування
концертних подій на демонстраціях, у військових частинах, виборчих
дільницях, громадських урочистостях.
У 1949/1950 роках училище мало наступні підрозділи, які іменувались не
відділами, а секціями: оркестрова (кер. М. Пантелеймонов), фортепіанна (кер.
Є. Лавров), загальноосвітня (кер. Ю. Гречаніченко). Педагоги фортепіано
поєднували функції викладачів спеціального, обов’язкового інструменту і
концертмейстера. Одним з перших викладачів-піаністів у музичному училищі
був талановитий педагог і виконавець Олег Микласевич52. Починає роботу
педагогом диригентсько-хорових дисциплін композитор і фольклорист Юліан
Корчинський (багатолітній керівник Прикарпатського ансамблю пісні та танцю
України «Верховина», майбутній завідувач кафедри теорії, історії музики та гри
на музичних інструментах ДДПІ ім. І. Франка).
У 1946 р. в училищі сформовано оркестр українських народних
інструментів. Хоч вокального відділу як окремої структури не існувало, поряд з
ними працювала Ксенія Рудакова, як викладач класу вокалу, а вже 1 липня
1949 р. студентка ІІІ курсу М. Ковальчук брала участь у виступі студентіввокалістів в Києві у рамках Республіканської методичної конференції
вокалістів, до участі в якій був залучений завуч закладу Н. Шапко. У 1950 році
проводяться конкурс студентів-вокалістів ІІІ-IV курсів, конкурс на краще
виконання творів українських і радянських композиторів.
Діяльність закладу послідовно контролюється владою: державні іспити,
концерти, внутрішні конкурси відбуваються в присутності представників
ідеологічних структур міської та обласної адміністрації у складі журі.
У 1951 році в училищі засновано духовий оркестр (а також, імовірно,
симфонічний53), його ініціатор і диригент – Заслужений вчитель Узбекської
РСР Яків Шапіро, який також очолив оркестрову секцію. Крім неї педагогічний
52

З його класу вийшли Л. Є. Лещенко, М. О. Ференцович, Г. В. Цимбал (Катрич) та ін.
У книзі наказів 1953 року є розпорядження про припинення роботи симфонічного оркестру та оркестру
народних інструментів.
53
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склад структурується на загальноосвітню (кер. М. Зур) та диригентсько-хорову
(кер. Г. Гречаніченко). Вокал залишається дисципліною на диригентськохоровому відділі, як окрема спеціальність не виділяється.
Баян став першим у переліку народних інструментів, які викладались в
училищі, його вели А. Голубняк, Г. Лисенко (вони ж, відповідно, керували
викладанням народних інструментів у складі оркестрової комісії) та
обдарований концертуючий виконавець А. Будьонний. У 1952 році педагогом
класу баяна стає випускник училища І. Нестеренко, а наступного, 1953 року, –
викладачем фортепіано і музично-теоретичних дисциплін починає працювати
колишня студентка В. Дмитречко. Ця тенденція – залучення до співпраці
власних випускників, з часом поступово стане визначальною, формуючи певну
тяглість

регіональних

педагогічних

традицій.

З

1952

року

перелік

спеціальностей серед класів народних інструментів поповнює домра (викладачі
– А. Васильченко, а згодом – викладач без вищої освіти В. Голумеєв,
В. Дніпровська, П. Свердлик). Звертає на себе увагу послідовне урочисте
відзначення ювілеїв російських композиторів (М. Глінки, П. Чайковського,
Р. Глієра, С. Рахманінова). Проте вони демонструють, окрім просвітницької і
дидактичної складової, цікаві форми творчої співпраці. Так, в листопаді (19.11)
1954 р. у концерті-лекції, присвяченому П. Чайковському, разом зі студентськопедагогічними силами, виступили солісти обласної філармонії Дрогобича
М. Копнін і О. Шумова.
У цьому ж році викладачем кларнета зарахований киянин, Роман
Опанасович Гітлін, випускник училища (І-ІІІ курси) і консерваторії у Львові (в
1957 р. – завуч, від 1961 р. – директор училища). На зміну завідувачу
оркестровою

секцією

В. Пенчілову

приходить

випускник

Харківської

консерваторії М. Бакаєв, з’являється й нова, четверта, методична секція
(культурно-освітня і теоретична) – її очолює Д. Шведкова.
Педагогічний склад цього періоду дуже різнорідний за рівнем фахової
підготовки: поряд з педагогами, які мають вищу музичну освіту і зарубіжні
вишколи, працюють музиканти-практики з військових та естрадних колективів,
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театральних оркестрів, філармонії, колишні вчителі загальноосвітніх і
музичних шкіл. Найбільш активною є ротація концертмейстерів і викладачів
баяна. Нерідко в документації зустрічаються накази про звільнення з метою
навчання на стаціонарі аспірантури, консерваторії і навіть училища. Натомість
ряди педагогів активно поповнюють випускники Львівської консерваторії та
Дрогобицького училища.
З училищної архівної документації можна прослідкувати роботу
педагогів над подальшим фаховим рівнем. Зокрема, викладач теоретичних
дисциплін Ф. Скорина і В. Пенчілов заочно навчаються у Московському
інституті ім. Гнєсіних, а студент IV курсу, майбутній педагог закладу
Ю. Созанський – у Київській консерваторії, викладач домри В. Голумеєв
звільняється у зв’язку з вступом на стаціонарне навчання у Львівській
консерваторії.
Серед предметів є методика художньої самодіяльності, що свідчить про
дальше

синтезування

завдань осягнення

музичного

професіоналізму і

підготовки фахівців у сферах музичного виховання та самодіяльних форм
музикування. Те, що музичне училище на цьому етапі поєднує в собі освітні
функції музично-педагогічного та училища культури засвідчують кваліфікації,
присвоєні випускникам закладу цих років (організатор-методист художньої
самодіяльності та: 1) диригент хору, 2) акомпаніатор, 3) диригент оркестру
духових/народних інструментів).
Ансамбль баяністів (28 осіб) в закладі було створено принагідно, до
урочистостей.

Однак

його

розмір

демонструє

актуальність

названої

спеціальності на цей період. Функціонує і духовий оркестр училища, дуже
невеликий за складом (17 осіб).
У 1955 році двоє нових педагогів одразу залучені до керівництва
методичними секціями: викладачем класу хорового диригування, а невдовзі і
завідуючою

диригентсько-хормейстерською

секцією

стає

І. Байцар,

а

викладачем музично-теоретичних предметів і завідувачем секції музичнотеоретичних дисциплін призначено Г. Деревенко. До роботи в училищі
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приступають диригент Іван Дяк (майбутній директор Львівського оперного
театру) і випускник училища Ю. Созанський як викладач фортепіано і
концертмейстер.
Наступним

етапом

структуризації

начального

процесу

є

розділ

оркестрової методичної комісії (так надалі називатимуться секції) на народну і
духову.

Очільниками

навчальних

підрозділів

у

1957

році

стають:

загальноосвітніх предметів – М. Зур, диригентсько-хорової – Т. Туркул,
музтеоретичних предметів – О. Зуєва, духових інструментів – В. Пенчілов,
народних інструментів – М. Бакаєв, який ініціював його заснування.
Викладачі загального фортепіано окремої комісії не творили, а цільово
прикріплялись до музтеоретичної і хормейстерської комісій. На цей час
припадає початок педагогічної діяльності випускника ЛДК ім. М. Лисенка
(класу доцента С. Дайча) Юліана Кльосова54, в майбутньому – одного з
найбільш ініціативних концертантів і результативних педагогів-піаністів
училища, якого зараховано на роботу концертмейстером і викладачем
спеціального фортепіано (працював на відділі з 1958 по 1992 рр.).
11 лютого 1958 з ініціативи голови циклової комісії М. Бакаєва засновано
типовий для радянських музичних навчальних закладів оркестр народних
інструментів (домрово-балалаєчний з баянами і ударними). Виник цей колектив
принагідно – з метою обслуговування концертів військових частин у день
святкування 40-річчя радянської Армії. Можливо тому, цей колектив очолював
не педагог, а студент – староста оркестру – студент 4 курсу Т. Рій. Згодом його
роботу очолив Г. Лисенко, а в період 1965-1967 рр., (під орудою А. Вояджіса55)
цей колектив став лауреатом республіканських конкурсів оркестрів народних
інструментів.
54

Серед випускників його класу – Є. Лемех (завідувач цикловою комісією концертмейстрства, заступник
директора музучилища з виробничої практики, організатор міжобласного дитячого конкурсу юних піаністів
імені Віктора Косенка), О. Мазур, В. Базель, Л. Чайківська, О. Райнігер.
55
Випускником коледжу цього періоду, якого надихнула диригентська діяльність А. Вояджіса був
Я. Скібінський (випускник ДДМУ, кл. баяну М. Мамайчука, диригування – А. Вояджіса, Львівської
консерваторії – кл. диригування М. Колесси) – Народний артист України, головний диригент Харківського
театру опери та балету (1978-1989 рр.), Одеського оперного театру (1991-2009 рр.), професор Одеської музичної
академії ім. А. Нежданової.
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Концертну сферу цього періоду представляють училищні дуети гармонік:
дует викладачів акордеоніста В. Медвєдєва і баяніста А. Будьоного, баяністів
педагога М. Бакаєва і студента Е. Мантулєва (від 1958 р.).
Невдовзі

було

започатковано

роботу

естрадного

оркестру

під

керівництвом І. Рауха, який сформував цілу епоху в концертній діяльності
навчальних колективів закладу, і танцювальний гурток (кер. Е. Вишневський,
концертмейстер В. Свірідова). Знаковим для якісних змін рівня викладання
стало зарахування викладачем класу мідних духових інструментів Карла
Гетмана.
До початку 1958/1959 н.р. училище і музична школа творять єдиний
комплекс і працюють в одному приміщенні. З відділенням ДМШ у самостійну
структуру, частина педагогів залишають працю в училищі. У 1959 році заклад
поповнюється перспективними педагогічними силами: на фортепіанний відділ
викладачами

спеціального

фортепіано

і

концертмейстерами

зараховано

випускницю ЛДК ім. М. Лисенка (клас професора О. Ейдельмана) Христину
Сковронську56 та Лідію Москаленко (згодом – багатолітнього педагога
Львівського музучилища), відділ хорового диригування поповнила Олександра
Смеречанська, а викладачем музично-теоретичних дисциплін став Степан
Лісецький57. Колишній викладач класу скрипки, Ізидор Леонович Раух очолив
роботу

симфонічного

оркестру

(його

посада

іменувалась

«викладач

симфонічного оркестру», двома роками пізніше цю посаду обійняла талановита
диригентка Лариса Бобер (керувала студентським оркестром ДДМУ від 1961 до
1963 рр.), в майбутньому – асистент Миколи Колесси на кафедрі симфонічного
диригування

та

професор

Львівської

консерваторії),

а

фортепіанною

методичною секцією завідує Олег Вікентійович Микласевич.
Які принципові зміни відбулись в роботі хормейстерського відділу
засвідчує те, що 14 січня 1960 р. у Львівському оперному театрі відбувся
56

Х. Сковронська в подальшому тривалий період очолювала відділ (1960-2000), зумовивши принципові
якісні зміни в його роботі.
57
С. Лісецький – випускник Київської консерваторії (1963), кандидат мистецтвознавства (1975), професор
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, український музикознавець, дослідник творчості
К. Стеценка, автор досліджень з історії української музики, серії навчальних посібників для ДМШ.
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виступ загальноучилищного хору, який включав студентів та педагогів
(керівник І. Байцар) на відборі до Декади українського мистецтва у Москві.
Цього ж року викладачами класу акордеону стають Валентин Кондратьєв та
випускник училища Артур Вояджіс, а фортепіано – Василь Їжак.
Випускник Музично-педагогічного інституту ім. Гнєсіних у Москві з
хормейстерською кваліфікацією, В. Кондратьєв в музичне училище прийшов з
великим педагогічним і виконавським досвідом: працював як артист естрадних
оркестрів у Мособлкіно (у Москві) і Дрогобичі, учасник армійського ансамблю,
соліст та концертмейстер Дрогобицької обласної філармонії, диригент
Дрогобицького обласного муздрамтеатру, керівник 25 самодіяльних колективів
(зокрема естрадних оркестрів Бориславської музичної школи, Дрогобицького
нафтопереробного технікуму, Дрогобицького будинку культури, естрадного
оркестру

Дрогобицького

кінотеатру

«Комсомолець»,

колективів

загальноосвітніх і музичних шкіл в Бориславі і Дрогобичі). В училищі від 1960
року він працював як педагог класу акордеону, ансамблю, додаткового
інструменту, акомпаніаторської практики, а далі як диригент естрадного
оркестру.
До фахового диригентського вишколу у Львівському музичному училищі
та консерваторії, творча діяльність Василя Їжака (як художнього керівника
Мукачівського будинку культури) пов’язана з Ужгородом і Мукачевим. Від
1960 року паралельно працював у Дрогобицьких навчальних закладах (училищі
та педагогічному інституті).
Оскільки училище готує фахівців для клубної роботи з самодіяльними
колективами, поряд з академічними освітою і виконавством, відбувається
виробнича практика студентів IIІ-IV курсів у районних будинках культури. З
розформуванням концертної бригади Дрогобицької філармонії58, училище,
поряд з міським будинком культури, стало одним з найважливіших осередків
забезпечення
58

виконавських

запитів

регіону.

Діяльність

Дрогобицького

У 1959 році Дрогобицька область була розформована, відповідно було скасовано роботу низки інституцій,
в тому числі й культурно-мистецьких.

107

педагогічного інституту, який готував викладачів співів і музики в
загальноосвітніх школах на щойно заснованій кафедрі музики і співів, лише
починала своє становлення.
У 1960/1961 н.р. заклад має шість сформованих методичних комісій:
загальноосвітніх предметів (кер. Н. Сизонова), диригентсько-хорову (кер.
І. Байцар, змінивши на цій посаді Т. Туркула), музично-теоретичних предметів
(кер. О. Зуєв), духових інструментів (кер. В. Пенчілов), народних інструментів
(кер. В. Медведєв, замість М. Бакаєва), і вперше – спеціального фортепіано
(кер. Х. Сковронська). Завідуючою учбовою частиною призначена випускниця
Львівської консерваторії, педагог-теоретик Романа Максимівна Блажкевич (в
подальшому – довголітній завуч і завідуюча методичною комісією теоретичних
предметів

ДДМУ,

багатолітній

викладач

ЛДМУ

ім. С. Людкевича).

Короткочасно до педагогічного складу зарахований Шандор (Олександр)
Ернестович Каллош – випускник струнного відділу Академічного музичного
училища при Московській консерваторії ім. П. Чайковського (1953-1954), однак
невдовзі вступає до Львівської консерваторії на композицію, а далі продовжує
навчання в аспірантурі у Москві.
Масштабною, і надалі обов’язковою, подією в роботі закладу став звітний
концерт викладачів 9 березня 1962 року, який трактується як основа для
розвитку публічної концертної діяльності. В ньому взяли особисту участь
провідні педагоги О. Бандрівська, Х. Сковронська, Є. Косинська59, І. Сологуб,
А. Вояджіс, Ю. Кльосов, М. Тарусова, В. Медведєв, В. Карвовський, І. Раух,
А. Ласький,

В. Платонов,

О. Нижник,

А. Шраєр,

О. Микласевич,

Ю. Корчинський, В. Кондратьєв.
Від цього року фіксується робота відділу виробничої практики, а з серпня
започатковано заочний диригентсько-хоровий відділ з контингентом 30 осіб.
Концертмейстерами призначалися учні старших курсів фортепіано, що

59

Випускниця ЛДК ім. М. В. Лисенка (клас викладача Ю. Хурдеєвої). Викладає в училищі з 1960 p., 20
випускників її класу продовжили навчання у музичних вузах України, Польщі, США; в училищі нині працює
випускниця піаністки, О. Дмітрієва, яка закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. Чайковського.
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компенсувало роботу відділу камерного ансамблю та концертмейстерської
практики.
Численні зміни чекають навчальний заклад у 1963 році. Хор, замість
Ірини Байцар, очолив Іван Дяк. Уродженець м. Орша (Білорусь) Едуард
Арашкевич – випускник Львівської десятирічки та консерваторії (баяніст та
керівник оркестру народних інструментів), почав працювати у 1963 році як
викладач класу баяна, а в березні змінив Ларису Бобер на посаді диригента
симфонічного оркестру60. До педагогічного складу долучається Роман Пукас
(баян), на постійну роботу переходить Карл Гетман (мідні духові), паралельно
до роботи в педінституті, викладачами училища стали Степан Стельмащук
(сольфеджіо і гармонія) і Яків Сорокер (клас скрипки).
Зрослі

масштаби

закладу

зумовлюють

глибинне

переосмислення

структури адміністрування і новий 1964/1965 навчальний рік училище
розпочало, маючи вісім методичних комісій: загальноосвітніх предметів
(кер. Н. Сизонова), диригентсько-хорову (кер. І. Байцар), музтеоретичних
предметів (кер. О. Зуєв, а невдовзі – Р. Блажкевич), духових інструментів (кер.
В. Карвовський,

замість

В. Пенчілова),

народних

інструментів

(кер.

Е. Арашкевич, замість В. Медведєва), спеціального фортепіано (від 1 квітня –
кер. Х. Сковронська, змінивши на цій посаді А. Калініна), обов’язкове
фортепіано (кер. О. Микласевич), струнних інструментів (кер. Я. Сорокер, який
виконує ці обов’язки безоплатно). В училищі діють мішаний студентський хор і
чоловічий хор студентів заочної форми навчання.
Серед педагогів, які працювали в училищі від 1965 року за сумісництвом
фігурує чимало визначних діячів музичного мистецтва: викладачем класу
фагота був кандидат мистецтвознавства (1955) В. Семеніченко, класу баяна –
Р. Сов’як, хорових дисциплін – І. Гамкало61 (у 1963-1965 рр. він працював
завідуючим музичною частиною та був диригентом Дрогобицького музичнодраматичного театру), а також С. Стельмащук, В. Якубяк, В. Їжак, Я. Сорокер,
60

Після роботи в Дрогобичі очолив симфонічний оркестр Мінського театру оперети.
В майбутньому – викладач Київського інституту культури (1981-2000), генеральний директор – художній
керівник Національного симфонічного оркестру (1997-1999), педагог Київської консерваторії (від 2000).
61
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Л. Коцан, Е. Мантулєв та ін. За сумісництвом педагогом-хормейстером працює
також О. Аврамчук. Здебільшого це – педагоги ДПІ ім. І. Франка, що свідчить
про зростання престижу середнього спеціального музичного навчального
закладу, усвідомлену потребу у плеканні академічної фахової підготовки
виконавців і диригентів (інститут у цей час зберігає виключно музичнопедагогічну спеціалізацію) і сприятливої ситуації для налагодження ліній
спадкоємності у процесі багаторівневої підготовки спеціалістів.
Ернест Мантулєв працював в училищі з 1965 до 2003 р., окрім
спеціального класу баяна-акордеона він вів курси методики викладання гри на
баяні-акордеоні

та

інструментознавства62.

Цей

рік

знаменний

також

започаткуванням нової спеціальності – класу бандури, яку вела випускниця
Київської консерваторії Людмила Котляревська, а до викладання фортепіано
приступають знакові для закладу педагоги Віра Козлова і Ержебет Чехаровська,
що відкриває черговий якісно новий етап у діяльності фортепіанного відділу.
Bіра Cтепанівна Козлова – уродженка м. Саратов, звідки її батька
скерували на роботу до Львова у 1949 році. Випускниця ЛДМУ і ЛДК (клас
професора М. Крих-Угляр), почала педагогічну діяльність в училищі, вже
маючи невеликий стаж роботи у Львівській вечірній музичній школі. Тут вона
набула потужний досвід, обіймаючи протягом 1965-2000 років63 посади
викладача спеціального фортепіано, концкласу і камерного ансамблю,
спеціалізованого фортепіано у теоретиків та педагогічної практики (з 1985 року
очолила циклову комісію). Багато концертувала у складі фортепіанного дуету з
М. Бурцевим, давала сольні концерти, концерти учнів свого класу, нею
підготовано чимало учасників національних (республіканських) молодіжних
конкурсів та виконавських фестивалів. Понад 30 випускників її класу здобули
вищу освіту у навчальних закладах Львова, Москви, Астрахані, багато з них
працює у сфері музичної освіти в Україні та за її межами.
62

Серед його учнів: професор Рівненського гуманітарного університету, Заслужений діяч мистецтв України
С. Димченко, доцент ДДПУ ім. І. Франка Є. Марченко).
63
Звільнилася з посади у зв’язку з переходом у Дитячу школу мистецтв Євпаторії. Тривалий час Віра
Козлова та Микола Бурцев викладають фортепіано в Китаї.
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Ержебет Ференцівна Чехаровська, угорка, випускниця Виноградівської
музичної

школи

і

Ужгородського

музичного

училища

та

Львівської

консерваторії (клас проф. М. Тарнавецької), працювала в училищі від 1965
року. Добре знала угорський фортепіанний репертуар, чим сприяла збагаченню
методичної і дидактичної бази відділу. Вела концертну діяльність як
ансамблістка (Л. Шраер – Е. Чехаровська, Б. Чередачук – Е. Чехаровська) і
камералістка (з М. Митник – вокал, Ф. Чередачук – скрипка, Н. Пуцентелою –
віолончель). Виконувала акомпанемент у сольних концертах Р. Пукаса,
Е. Ріфмана, Р. Гітліна, виступала як концертмейстер ансамблю скрипалів і
трьох самодіяльних хорів. Від 1981 року Е. Чехаровська – завідувала цикловою
комісією концкласу та класу камерного і фортепіанного ансамблів.
Поворотним моментом у діяльності установи стала поява предмету і
викладачів педагогічної практики, що свідчить про визначений курс на
підготовку студентів як кваліфікованих педагогів спеціальних музичних
навчальних закладів. Натомість музично-виховні та культосвітні напрямки з
програми навчання вилучаються, таким чином училище остаточно набуває
якостей осередку професійної підготовки академічних виконавців і керівників
музичних колективів (хорів і оркестрів).
Другий етап у роботі закладу відрізняється опануванням нових форм
концертної практики та залученням у конкурсний процес, виходом і
утвердженням його творчих здобутків за межі регіону і України.
В 1965 році студенти дрогобицької музично-мистецької установи беруть
участь у Республіканському конкурсі виконавців музучилищ в Києві. У
Дрогобичі 6 квітня відбувся перший тур за участю старших викладачів
Львівської консерваторії В. Воєводіна та А. Онуфрієнка і низки педагогів
училища. Другий тур проходив у Львові з 14 по 16 квітня.
А 23 квітня було створено комісію для проведення конкурсу виконавців з
ДМШ і вісім педагогів-теоретиків скеровано до Львова для участі в конференції
педагогів теоретичних дисциплін «Музика і сучасність». Отже, поетапно
вибудовується вертикаль взаємозв’язків різних рівнів музичних навчальних
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закладів (школа-училище-консерваторія). Надалі участь і методична допомога
педагогів у таких конкурсах є сталою.
Симфонічний оркестр під орудою Е. Арашкевича і хор училища (кер.
І. Байцар) концертували у Львівській та Закарпатській (8 концертів у червні на
честь 20-річчя возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною: Хуст,
Ужгород, села Пасіка, Велика Березна, Перечин, Іза) областях. За їх участі у
Дрогобичі

й

Бориславі

проводився

концерт-зустріч

з

творів

А. Кос-

Анатольського, до якого долучились лауреати Всесоюзного та міжнародних
конкурсів солістка Київської філармонії Владілена Ялкут та доцент ЛДК
ім. М. Лисенка Олег Криштальський, згодом програму було повторено у
Львівській філармонії та здійснено її запис на телебаченні. До програми
увійшли найновіші хорові композиції 1963-1965 рр. («Учітеся, брати мої» на сл.
Т. Шевченка, «Ой, коли б я сокіл» (соліст – І. Левенець), «Чотири воли пасу я»,
«Чоловіче, я слаба», «Молодичка-чарівничка» на сл. І. Кутеня, «Пісня про
Дрогобич», «Ой, візьму відерце») та симфонічно-хорова картина «Нова
Верховина».
У 1966 році на двох відділах відбуваються зміни очільників: народних
інструментів – керівництво цією методичною комісією здійснює В. Мамайчук
(замість Е. Арашкевича) і струнних інструментів – Е. Ріфман (замість
Я. Сорокера).

Того

ж

року

хор

і

оркестр

закладу

відзначені

на

Республіканському конкурсі-огляді в Києві. А 6 березня хор училища виступив
на Республіканській хоровій конференції у Львові.
Ірина Байцар перейшла у Львівське музучилище, а Іван Дяк (у той час –
завуч) – до Львівської консерваторії, його посаду обіймає випускник класу
В. Воєводіна у ЛДК ім. М. В. Лисенка Роман Пукас. Викладачами за
направленням скеровуються Олег Цигилик (диригентсько-хорові дисципліни),
Геннадій Міщенко (фортепіано), Галина Бодак (концертмейстер), а роком
пізніше – викладач музично-теоретичних дисциплін Ярослав Бодак.
В училищі створюється і починає успішну концертну та гастрольну
діяльність естрадний ансамбль (19 осіб). Його ініціатором і керівником став
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талановитий музикант з чималим сценічним досвідом роботи Альфред Шраєр64.
Диригент колективу – дрогобичанин, який пройшов через досвід роботи у
вокальному квартеті Зигфріда Бінштока, естрадних колективах кінематографу,
табори примусової праці та концтабори у роки німецької окупації, і лише після
цього став студентом ДДМУ та ДДПІ. Окрім роботи з оркестром, викладав
читку партитур, інструментовку, диригування.
Наступного 1968 року естрадний оркестр училища під його керівництвом
(22 особи) виступив на Львівському телебаченні, а наприкінці року, у грудні,
взяв участь у концерті на Всесоюзній нараді середніх спеціальних навчальних
закладів.
У січні цього навчального року в закладі було започатковано ансамбль
бандуристів з числа учнів класу викладача-методиста, а в той час – випускника
ЛДК ім. М. Лисенка (1968 р.) Олександра Кир’яна-Верещинського. Колектив
двічі був визнаний кращим серед музичних училищ України.
Симфонічний оркестр училища очолив Петро Свердлик (викладач класу
домри), до роботи за сумісництвом приступив Ярослав Бодак, Роман Сов’як
працює педагогом з хорового диригування.
Новим явищем у навчальному процесі 1969 року є конкурси на краще
виконання творів Й. Баха, на краще виконання творів радянських композиторів
на фортепіанному відділі (щоправда формально присвячені 100-річчю з дня
народження

В. Леніна),

та

конкурс

студентів народного

відділу (без

тематичного спрямування). В цьому ж році до праці в училищі приступив
випускник класу валторни професора Київської консерваторії М. Юрченка,
С. Кисилевич (згодом – педагог ССМШІ65 ім. С. Крушельницької).
Для фортепіанних спеціальностей наступне десятиліття дуже плідне,
завдяки результативній діяльності кваліфікованих педагогів М. Бринич,
М. Бурцева,

Я. Гольдберга,

Є. Зарицької,

М. Ільчишин,

А. Калініна,

Ю. Кльосова, В. Козлової, Є. Косинської, М. Лугової, Л. Лещенко, Н. Слободян,
64
65

Свого часу – учень Бруно Шульца у Дрогобицькій гімназії.
Середня спеціалізована музична школа-інтернат.
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М. Феньвеші,

П. Чайковського66,

Е. Чехаровської,

Н. Шайжиної.

Так,

Н. Слободян67 у 1970-1980-х роках активно виступала з численими сольними
програмами, О. Корчинський, О. Райнігер, Г. Гервазюк, Ю. Кузняк постали як
солісти-концертанти у супроводі з симфонічним та камерним оркестром,
Ю. Кльосов, М. Бурцев, Є. Косинська, Л. Садова, О. Корчинський, О. Райнігер,
О. Король, О. Дмітрієва послідовно готували тематичні програми, дуетні
концерти практикували В. Козлова – М. Бурцев, Л. Боднар – Л. Пагута,
О. Штурко – М. Бучковська, Л. Садова – Б. Сюта. Не менш активною є
співпраця у камерних ансамблевих складах з вокалістами, з якими формується
низка довговічних ансамблів (Г. Угрин – Є. Лемех, Л. Хороб – Г. Гервазюк,
В. Білас – Л. Садова).
1970 рік знаменний участю закладу у республіканському конкурсі
«Творчість юних» серед учнів ДМШ, в підготовці до якого були задіяні
викладачі

різних

спеціальностей:

О. Цигилик,

Є. Ріфман,

П. Свердлик,

А. Вояджіс, Х. Сковронська.
Диригентсько-хорові дисципліни почав викладати Олег Цигилик, в тому
ж році він очолив циклову комісію (до 1977 року), паралельно працював у
Міському будинку культури, де керував заснованою ним хоровою капелою
«Легенда».
Сятецького.

Концертмейстером
Під

його

і

учасником

керівництвом

хору

репертуар

запрошено
колективу

Корнеля
збагатився

українською національною класикою, було підготовлено програми авторських
концертів М. Колесси, Є. Козака, виконувався майже весь хоровий доробок
А. Кос-Анатольського.
Випускник класу І. Яшкевича у Київській державній консерваторії
ім. П. Чайковського (1965), Анатолій Далекий з 1970 р. працював в училищі
викладачем класів баяна, диригування та інструментування, а також очолював
66

П. В. Чайковський приступив до викладання в училищі у 1975 р. після випуску з Московського музичнопедагогічного інституту ім. Гнєсіних (клас доцента А. Каплана). До його кращих випускників належать:
Н. Барнич, О. Верещинська, Л. Горяїнова, Л. Грицан, О. Квач, Г. Чайківська, О. Чулуп, Н. Щурик.
67
Н. Ф. Слободян представляє клас З. В. Стернюк у ЛДК ім. М. В. Лисенка. З її приходом на відділ (1973)
тематичні і звітні концерти її класу стали традицією, а низка випускників поповнила склад відділу (І. Пінчук,
І. Давидчак, В. Чумак, Т. Фойдер).
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роботу ансамблю народних інструментів (1970-1971 рр.).68 Педагог реалізував
себе в методичній літературі, здійснив низку аранжувань для народного
оркестру.
Слід зазначити, що значна частина педагогів, яка на основній роботі була
в училищі, паралельно працювала за сумісництвом у Дрогобицькому
педінституті, чим досягалась спадкоємність педагогічних позицій, спільність
методичних установок в освіті різних рівнів. Також це свідчить про планку
професіоналізму
талановитими,

викладацького
прогресивними

складу
й

училища,

ініціативними

який

збагатився

висококваліфікованими

педагогами-музикантами. Вони не лише зумовили більш високий рівень
фахової підготовки студентів і концертного виконавства, але й з успіхом
реалізували себе у музичних вишах, хорах, оркестрах, оперних театрах у
Дрогобичі, Львові, Києві й далеко поза Україною. Окрім цього педагоги
училища працювали сумісниками в музичній студії при Будинку офіцерів,
Міському будинку культури, Дитячій музичній школі. Це допомагало виявляти
яскраві обдарування, здійснювати профорієнтацію, залучати студентів до
спільного практичного виконання.
В 1971 році хор училища у кількості 68 учасників під орудою
О. Цигилика (концертмейстери Г. Коваль, В. Баб’як) був залучений до участі в
концертних програмах у Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі, Києві.
На чолі симфонічного оркестру став Михайло Копилевич, він же викладав
дисципліну «Оркестрове диригування». До педагогічного складу долучилися
Яків Гольберг (як педагог спеціального фортепіано і концертмейстер), Василь
Петрованчук (диригування і нова народно-інструментальна спеціальність –
цимбали), а також Володимир Грабовський (музично-теоретичні дисципліни).
Львів’янин М. Копилевич закінчив спеціалізовану музичну школу імені
С. Крушельницької та Львівську консерваторію як дириґент. Тривалий час
викладав у Дрогобицькому музичному училищі (1971-1986) та на музично68

Серед його випускників низка лауреатів міжнародних конкурсів (Ю. Чумак, В. Вільчинський, О. Кміть –
завідуючий відділом народних інструментів Тернопільського музичного училища), а також учасників відомих
концертуючих колективів: співак дуету «Ярославна» Я. Дуб, керівник ансамблю «Джерела Карпат» В. Клепач.
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педагогічному факультеті ДДПІ ім. І. Франка. Паралельно (1980-1986) був
керівником і дириґентом оркестру музично-драматичного театру ім. Юрія
Дрогобича, в якому здійснив музичне оформлення 50 вистав69 [6]. Від 1972
року почав педагогічну діяльність в училищі талановитий баяніст Валерій
Кузнєцов, в той час – іще студент Донецького державного музичнопедагогічного інституту ім. С. Прокоф’єва (закінчив навчання у в 1974 р.).70
У 1972 р. в Тернопіль та Івано-Франківськ для обміну досвідом скеровані
тріо баяністів у складі: М. Мамайчук, Е. Мантулєв, Р. Пукас і камерний оркестр
училища (кер. Т. Вереша). Цей мобільний колектив у названий період багато
гастролює і як самостійна концертна одиниця.
Подібні за формулюванням мети концертні виїзди здійснюються й у
львівські музичні заклади – училище та консерваторію. Цей ансамбль педагогів,
який згодом закріпив за собою сценічну назву «Прикарпатське тріо баяністів»
провадив концертну діяльність на Дрогобиччині, у Львові, Рівному, ІваноФранківську, Тернополі, виконуючи оригінальні твори, аранжування та
фольклорні обробки.
Підготовкою до 1 туру республіканського конкурсу-огляду колективів і
виконавців музичних училищ став внутрішній конкурс-огляд по відділам.
Переможці другого туру були відзначені грошовими преміями і цінними
подарунками. Крім цього викладачі училища залучаються в журі до проведення
творчих оглядів учнів дитячих музичних шкіл як відбіркових турів, так і
республіканського рівня.
До роботи в училищі в цей період приступають піаністка Світлана
Євстігнєєва та музикознавець і фольклорист, випускник скрипкового класу
училища, музикознавства у Львівській консерваторії (науковий керівник

69

Працював у Театрі музичної комедії в Сумах, музичних школах Тернополя та Львова. Став
співзасновником Львівського муніципального оркестру «Камерата», і протягом 1993-2000 рр. очолював його
роботу, з цим колективом успішно гастролював в Італії, Польщі, Німеччині, Угорщині. Від 2000 року
М. Копилевич живе у Гепенгаймі поблизу Франкфурта-на-Майні, очолює симфонічний оркестр «Collegium
Musicum Bergstrasse» в сусідньому Бенсгаймі.
70
Працював в училищі з 1972 р. по 1991 р. Серед випускників В. Ф. Кузнєцова продовжили своє навчання у
консерваторіях і стали знаковими педагогами регіону І. М. Гордельянов, І. М. Сирватка, І. В. Фрайт [106, с. 36].
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професор С. Павлишин) Богдан Луканюк71 (який одразу вступає до аспірантури
Науково-дослідного відділення Ленінградського інституту театру, музики та
кіно (тепер – Російський інститут історії мистецтв у Санкт-Петербурзі; наукові
керівники – професор Г. Орлов, професор А. Климовицький, 1975) [102, с. 9–
28]. А педагоги вокалу Дарія Бандрівська та Олена Шумова працюють як
сумісники у педінституті. Викладачі-баяністи (М. Мамайчук, Е. Мантулєв,
Р. Пукас, Т. Вереш), ведуть успішну концертну практику, беруть участь у
записі звітного концерту на телебаченні.
В період літніх канікул 1973 року колективи училища задіяні в
концертних виступах у Львові. Згідно графіку Львівської обласної філармонії
організовано

концертні

бригади:

ансамбль

«Молоді

голоси»

(кер.

Н. Пономаренко), тріо бандуристів (кер. О. Кир’ян-Верещинський) і групу
солістів

(М. Саноцький

–

вокал,

В. Вітт

–

сопілка,

М. Кірницький,

М. Добрянський – баяни-акомпаніатори).
У 1975 р. проводилась нова форма творчих змагань – вікторина,
присвячена 100-річчю Р. Глієра. З цього року педагоги музичного навчального
закладу

працювали

за

сумісництвом

також

у

Трускавецькому

та

Бориславському палацах культури.
Духовий оркестр училища (дир. С. Кисилевич) брав участь у фестивалі
духової музики «Переможні фанфари» (Львів, травень), в концертних виступах
у Львові були задіяні О. Цигилик, В. Баб’як, М. Саноцький (як диригент,
концертмейстер і соліст).
Головами державних комісій названого періоду були доцент Львівської
консерваторії Марія Крушельницька та доцент Львівської консерваторії,
Заслужений діяч мистецтв Юрій Луців. З цього року кращим студентам
надаються рекомендації для поступлення в консерваторію. До викладання
хорових дисциплін приступає І. Циклінський.

71

Б. Луканюк – етномузикознавець та музикознавець, завідувач кафедри музичної фольклористики,
провідний науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології ЛНМА ім.
М. В. Лисенка, кандидат мистецтвознавства, професор.
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У травні 1976 року на державному рівні запроваджено Республіканський
конкурс учбових закладів мистецтва і культури, в якому беруть участь
колективи і солісти училища. Конкурс проводився у два тури, з яких перший –
внутрішній, відбірковий. Такі конкурси-огляди стимулювали підготовку
виконавців до сценічної практики і були яскравим свідченням результативності
роботи навчальних закладів.
Свідченням того, що учбові колективи училища виведено на достойний
мистецький рівень слугує те, що у 1977 році хор навчального закладу знімався
на Львівській студії ТБ, а духовий оркестр училища виступав у обласному святі
– марші-параді духових оркестрів. Наступного року дирекція знову винесла
подяку за участь студентського хору та викладачів відділу: І. Циклінського,
Б. Чередачука, В. Баб’яка на львівському ТБ у передачі «Любителям хорового
співу».
На цей період припали перші здобутки закладу всеукраїнського
масштабу:

у

листопаді

викладач

Д. Комонько72

бере

участь

у

республіканському конкурсі альтистів, а О. Цигилика запрошено до Одеси на
ювілейний вечір, присвячений 100-річчю І. Пігрова.
Активний поступ у роботі фортепіанного відділу, зумовлений діяльністю
низки яскравих педагогів, демонструє вимоги структурних змін (у 1977 році
функціонують відділи спеціального фортепіано, загального фортепіано і
концертмейстерського класу і ансамблю).
Яскраву сторінку в концертну практику колективів училища вписав
Мирослав Пуцентела, викладач скрипки і альта (1977-1998). В 1978 р. ним був
заснований студентсько-викладацький камерний оркестр (згодом колектив
отримав сценічну назву «Оркестр української класичної та фольклорної
музики»), який протягом 1978-2001 років вів інтенсивну міжнародну
концертно-гастрольну діяльність (Польща, Німеччина, Англія, Австрія, Італія),
успішно презентував країну на міжнародних фестивалях, неодноразово був
72

Дмитро Васильович Комонько (нар. 08.11.1951 р., с. Осінники, Кемерівська обл.) – викладач ДДМУ (з
02.08.1976 по 01.09.1977). Закінчив Тернопільське музичне училище (1971), ЛДК ім. М. В. Лисенка (1976).
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лауреатом всеукраїнських конкурсів музичних навчальних закладів, брав
участь у виконанні великих оркестрово-хорових форм разом із Заслуженою
хоровою капелою «Трембіта». Назва оркестру була зумовлена традиційною
структурою програм, які давались у двох відділах: перший опирався на
академічний репертуар, другий – на фольклорний у авторських аранжуваннях
диригента. Як солісти з оркестром під орудою М. Пуцентели виступали
педагоги училища М. Кисилевич, Я. Соляр, О. Максимова, О. Околович,
І. Турканик, Н. Пуцентела і сам диригент.
Сергій Максимов увійшов до педагогічного складу закладу у 1980 році,
одразу

після

закінчення

навчання

у

Львівській

консерваторії

(клас

проф. А. Онуфрієнка). Роком раніше він став переможцем відбірковго туру до І
Всесоюзного конкурсу баяністів-акордеоністів у м. Новосибірськ (1979 р.). Це
один з найбільш активно концертуючих музикантів, як у якості соліста, так і у
складі ансамблів різних складів і стилів73, автор численних аранжувань та
перекладів для ансамблів та дуету баяністів-акордеоністів. Згодом, як соліст
брав участь у гастрольних турах училищного колективу – Оркестру української
музики під орудою М. Пуцентели у Великобританії (1991, 1992 та 1994 рр).
Продовженням давніх традицій концертуючих баянних ансамблів
навчального закладу став створений у 1982 р. «Прикарпатський дует баяністів»,
у складі викладачів – Заслуженого працівника культури України В. Чумака та
викладача-методиста С. Максимова. Ансамбль веде міжнародну концертногастрольну діяльність у Польщі, Німеччині, Англії, Італії, Канаді, є лауреатом
численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Поряд з цим колектив
багато концертує в регіоні для широкої публіки (Львів, Трускавець, Борислав,
Стебник, Стрий, Самбір, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, і т. д.), а також дає
концертні програми у Київській та Львівській музичних академіях.
1980-ті роки знаменні значними позитивними змінами і успіхами
насамперед в діяльності фортепіанного, хорового і народного відділів.
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Народний ансамбль пісні і танцю «Трускавчанка», м. Трускавець; інструментальне тріо «Гармонія»,
м. Дрогобич. З 2004 року – художній керівник оркестру народної музики «Барви Карпат» санаторію «Карпати»,
м. Трускавець. З ними гастролював у Білорусії, Росії, Польщі, Франції.
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З 1984 року з метою оптимізації навчально-виховного процесу відбувся
розподіл теоретичного відділу на два навчально-виховних підрозділи: циклову
комісію теорії музики та циклову комісію музичної літератури.
З ініціативи Х. Сковронської на фортепіанному відділі регулярно
проходять внутрішні конкурси учнів відділу на краще виконання творів
Й. Баха,

В. Моцарта,

Ф. Ліста,

Л. Бетовена,

проводяться

моноконцерти

українських композиторів: М. Колесси, М. Скорика, А. Кос-Анатольського,
нерідко – за участю авторів – участь у конкурсі фортепіанних відділів музичних
училищ у Львові. В 1988 році студенти класів Е. Чехаровської (О. Ліщинська)
та В. Козлової (О. Терлецька) здобули відповідно ІІ і ІІІ місця, а студентка
Н. Слободян (Б. Семків) була відзначена за краще виконання «Експресій»
А. Нікодемовича. У Кіровограді на республіканському конкурсі-огляді учнів
фортепіанних

відділів

музичних

училищ,

приуроченому

до

100-річчя

Г. Нейгауза (1989) ІІ місце здобув студент О. Райнігер (клас Ю. Кльосова).
Цього ж 1988 року з 26 по 30 травня хор училища під орудою диригентки
Марії Гірняк брав участь у хоровому фестивалі за участю хорів Таліна, Риги,
Вільнюса та Дрогобича з обширною різноплановою програмою із творів
українських, зарубіжних композиторів та фольклорних обробок. В перебігу цієї
творчої подорожі колектив здійснив низку концертних виступів у Таліні
(концертний зал Харкуярве, церква Нігулісте, СШ № 15), а також Ризі та
Ленінграді (Санкт-Петербурзі).
В жовтні цього ж року у республіканському конкурсі виконавців на
народних

інструментах

(Івано-Франківськ)

успішно

взяли

участь

«Прикарпатський дует баяністів» (І премія) та ансамбль бандуристів (кер.
Я. Бондзяк), який від наступного року виступає під назвою «Калинонька».
Невдовзі низка представників баянних класів В. Чумака, А. Далекого,
Т. Кисилевич були відзначені за участь у Першому республіканському
зональному конкурсі учнів-баяністів західного регіону УРСР (березень, 1989 р.,
Дрогобич). Від грудня відділ запровадив новітню форму концертів-лекцій
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профорієнтаційного характеру для учнів загальноосвітніх шкіл «Звучать
народні інструменти».
У наступний, третій етап історії закладу – період національної
незалежності, знаменний тим, що в характері функціонування навчального
процесу та його змістовому наповненні відбуваються принципові зміни. До
кінця

1980-х

років

зросла

кількість

підрозділів

музичного

училища

(11 циклових комісій), до їх керівництва прийшли кваліфіковані спеціалісти з
активною позицією і прогресивними ідеями, часто – випускники закладу.
Відділ спеціального фортепіано й надалі очолювала Х. Сковронська, загального
фортепіано – М. Ільчишин, завідуючим циклом концкласу і камерного
ансамблю став Ю. Кузняк (на зміну В. Козловій), роботою відділу струнносмичкових інструментів керував Ф. Феньвеші, народних – В. Чумак (на зміну
А. Вояджісу), духових та ударних – Я. Соляр, теорії музики – Я. Бодак,
музлітератури – Я. Дмітрієва, загальноосвітніх предметів – Л. Пукас, соціальноекономічних дисциплін – Н. Рожик. Завідувачем диригентсько-хоровою
цикловою комісією став І. Циклінський, змінивши на цій посаді В. Гущака. Під
його орудою фахова підготовка майбутніх диригентів і концертна практика
виходять на принципово новий, позаукраїнський (міжнародний) рівень.
Віктор Григорович Чумак після закінчення Уральської державної
консерваторії

ім.

М. П. Мусоргського

у

Свердловську

(Єкатеринбургу)

паралельно почав в 1977 р. працювати у ДДМУ як педагог і як акомпаніатор в
народному ансамблі пісні й танцю «Трускавчанка». Крім того виступав у складі
камерних ансамблів народних інструментів («Прикарпатського дуету» у складі
В. Чумака і С. Максимова, тріо), з якими здобув чимало конкурсних відзнак,
побував з гастрольними поїздками в Білорусії, Росії, Польщі, Франції, США. До
завідування відділом талановитий педагог і виконавець прийшов з чималими
здобутками – чимало його учнів відзначені нагородами в юнацьких
виконавських конкурсах, а він сам відзначений званнями Заслуженого
працівника культури України, лауреата Республіканського та Міжнародного
конкурсів.
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Концертна

активність

навчального

закладу

набуває

високої

інтенсивності, змісту і масштабів. Лише протягом 1989 року в березні
відбувається

зустріч

з

М. Скориком

поєднана

авторським

концертом,

підготованим силами викладачів та учнів училища; у квітні – шевченківський
концерт

за

участю

Львівського

симфонічного

оркестру

під

орудою

Р. Филипчука, учнів та педагогів училища; у травні – духовий оркестр
(керівник Б. Заяць) та група барабанщиків училища взяли участь у ІІІ
Всесоюзному фестивалі народної творчості «Фанфари перемоги» та в маршіпараді, а також був проведений загальноучилищний концерт до 100-річчя
Л. Ревуцького.
Нові підходи до опанування виконавського реперутару засвідчує концерт
хору училища під орудою І. Циклінського (концертмейстер В. Баб’як) в музеї
релігії і атеїзму, програму якого скали «Messa da Requiem» Г. Форе, композиції
А. Веделя, Д. Бортнянського, С. Рахманінова, Н. Чюрльоніса, Г. Свірідова та ін.
А в грудні проводиться внутрішній відбірковий тур Міжнародного конкурсу
диригентів за участю учнів училищ Таліна, Риги, Вільнюса, Дрогобича. Згодом,
у квітні 1990 року студенти училища успішно виступили в конкурсі диригентів
у Ризі (9-14.04) на Міжреспубліканському конкурсі-фестивалі хорових
колективів (І місце здобув студент 4 курсу Тарас Коберинко, ІІІ місце – Любов
Олішевська, В. Баб’як був відзначений дипломом концертмейстера).
З відновленням незалежності відбувається поворот до виховання молоді в
контексті національних традицій та відновлюється традиція концертних
виступів у власному регіоні. Так, вже в січні 1990 року здійснено масштабну
постановку

«Вертепу»

з

ініціативи

Товариства

української

мови

ім. Т. Шевченка. А у 1991 році хор училища здійснив масштабну концертну
подорож у містах Дрогобич, Стрий, Самбір, Івано-Франківськ, Тернопіль,
Львів. В квітні цього ж року відділ ініціював внутрішній конкурс хорових
диригентів у три тури (переможці – представники класів Є. Бернацької,
Я. Бондзяка, І. Циклінського).
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Опанування маловідомого національного надбання, яке стало можливим
лише зі зміною державності, було розпочате у ході участі у Фестивалі «Музика
українського зарубіжжя», який проходив у Львові (квітень 1991 р.) і Дрогобичі
(травень 1992 р.). В концерті вокальної, хорової та інструментальної музики
І. Недільського, М. Фоменка та інших митців української діаспори взяли участь
духовий оркестр та хор «Легенда», солісти, концертмейстери училища.
Результативною є конкурсна активність і на інших відділах: піаністка
О. Терлецька (клас В. Козлової) здобуває диплом на Другому конкурсі молодих
піаністів-спеціалістів (8-12 квітня 1989 р., Кіровоград), інша представниця
класу цього ж педагога, М. Кисилевич, виступає на Республіканському оглядіконкурсі учнів музичних училищ та середніх спеціальних музичних шкіл,
присвяченому 150-річчю від дня народження П. Чайковського (16-21 квітня,
Черкаси), а в грудні 1991 року на відділі спеціального фортепіано проводиться
училищний конкурс на краще виконання творів В. Моцарта.
З цього року входять в традицію звітні концерти окремих виконавських
колективів (симфонічного оркестру – кер. С. Кисилевич, в програмі якого було
здійснено першовиконання в регіоні 2 і 3 ч. Подвійного концерту В. Моцарта;
духового оркестру – кер. Б. Заяць), відбуваються масштабні концертні акції,
приурочені до ювілеїв творчої діяльності провідних педагогів закладу (таким,
наприклад був червневий концерт до 30-річчя педагогічної і творчої діяльності
художнього

керівника

і

диригента

оркестру

народних

інструментів

А. Вояджіса).
Лінію на докладне ознайомлення з доробком провідних українських
композиторів продовжив авторський концерт К. Мяскова з нагоди його 70річчя, який відбувся в грудні 1991 року в залі училища за участю педагогів,
студентів, оркестру народних інструментів та ансамблю бандуристів.
Нові здобутки (пошуки прогресивних форм організації педагогічного
процесу та повернення в обіг здобутків і напрацювань діячів музичної культури
краю) вирізняють і теоретичний відділ. Зокрема, випускник ДДМУ по
спеціальностях скрипка і теорії музики (1984) та Львівської консерваторії
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(1992, музикознавство) Володимир Сивохіп74, який працював в училищі на
посаді викладача теоретичних дисциплін від 1992 року, розробив новаторський
план викладання курсу української музики, який згодом використав у
дяківсько-регентській

школі

та

відтворив

з

рукопису

«Історію

західноукраїнської музики ХІХ століття» З. Лиська.
Поряд з баянними класами, до конкурсних успіхів долучаються здобутки
бандуристів: 6-11 квітня 1992 року на Республіканський конкурс учнівбандуристів старших класів мистецьких шкіл та старших курсів музичних
училищ (Дніпропетровськ) скерована переможниця 1 туру відбіркового
конкурсу Н. Лесько (клас О. Пришляк, концертмейстер – О. Томащук).
Розвитку набуває представництво виконавців і колективів училища в
конкурсно-фестивальному процесі національного і позанаціонального рівня:
студенти закладу брали участь в конкурсі диригентів у Вільнюському
музичному училищі ім. Я. Таллат-Кялпші (7-10 травня 1992 року), Б. Паньківа і
С. Циклінську з викладачами Миколою Бурцевим і Вірою Козловою скеровано
на Республіканський фестиваль молодих виконавців присвячений 150-річчю з
дня народження М. Лисенка (14-18 травня, музичне училище ім. Р. Глієра,
Київ), а за місяць представниця фортепіанного класу В. Козлової С. Циклінська
відзначена

дипломом

і

грамотою

Міжнародного

фестивалю

молодих

виконавців, присвяченого 150-річчю М. Лисенка (14-18 червня, Київ).
1990-ті роки знаменні якісними змінами в роботі духового і струнного
відділів. У березні 1993 року на Конкурсі духових і ударних інструментів, що
проводився на базі Донецької консерваторії ІІІ місце здобув флейтист Богдан
Секрета, (клас Я. Соляра, концертмейстер Л. Садова) та ІІІ місце студент класу
ударних інструментів Богдан Добрянський (клас П. Петрушак, концертмейстер
М. Бурець). В березні 1994 року на підставі відбіркового прослуховування
студентів відділу струнно-смичкових інструментів для конкурсу-огляду в
74

Володимир Сивохіп у 1992 році закінчив ЛДК ім. М. Лисенка (історико-теоретичний факультет, науковий
керівник Ю. Ясіновський). У 1993-1997 роках В. Сивохіп навчався у аспірантурі в ІМФЕ ім. М. Рильського, від
1990 до 2006 виконував обов’язки відповідального секретаря ЛО НСКУ, з 2005 р. – став членом Правління цієї
організації. З 2006 року В. Сивохіп працює генеральним директором Львівської державної філармонії.
Заслужений діяч мистецтв України (2009). Засновник низки міжнародних музичних фестивалів.
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м. Херсон (10-14 квітня), було обрано Олену Голодинську (клас Г. Ших,
концертмейстер Т. Ляш). У квітні відбувається Концерт, присвячений 150річчю від дня народження Е. Гріга. Його особливістю є те, що вперше програма
підготована силами студентів училища і учнів школи педагогічної практики.
У 1995 році Дрогобицьке державне музичне училище відзначає 50-річчя з
дня заснування, до цієї дати рішенням виконкому Львівської обласної Ради
народних депутатів від 1 червня 1995 року № 40 навчальному закладу
присвоєно ім’я Василя Барвінського.
Навесні цього року у двох провідних середніх спеціальних музичних
навчальних закладах регіону (14 квітня – ДДМУ ім. В. Барвінського, 19 квітня –
ЛДМУ ім. С. Людкевича) проведено авторські концерти Геннадія Ляшенка
силами педагогів, студентів та учнів студії педпрактики ДДМУ

ім.

В. Барвінського.
Зміцнення фахового рівня і дидактико-методичної бази, чималий власний
досвід участі в конкурсах-оглядах навчальних закладів різних рівнів створили
сприятливу ситуацію для заснування власного регіонального конкурсу. Ним
став Перший обласний конкурс піаністів ім. В. Барвінського до 110-річчя з дня
народження композитора, проведений в 1998 році у концертному залі
«Верховина», який зібрав 59 учасників.
Цьому передувала тривала і послідовна методична робота фортепіанного
відділу, яка підготувала втілення цієї ініціативи в життя, організація творчих
зустрічей з викладачами та студентами кафедр спеціального фортепіано та
концертмейстерського
ім. М. В. Лисенка

класу

Львівської

професорами

державної

О. Криштальським,

музичної

академії

М. Крих-Угляр,

М. Крушельницькою, Л. Крих, Н. Кашкадамовою, Г. Блажкевич, Я. Матюхою,
Т. Молчановою; доцентами О. Рапітою, М. Драганом, Й. Єрмінем, І. Пижик,
Е. Чуприк. І навпаки – класами педагогів готуються і виносяться на сцену
концертні програми в музичних школах та школах мистецтв регіону. Конкурс
дав можливість залучити педагогів навчальних ланок різних рівнів до співпраці
й обміну досвідом в контексті творчого змагання піаністів-виконавців.
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2000-ні роки – період успішної діяльності музично-виконавських та
музикознавчих кафедр ДДПУ ім. І. Франка, завдяки чому в регіоні
вибудовується повноцінна триступенева освітня вертикаль, а концертна
практика набуває більш високоорганізованих форм. На базі місцевого вишу і
музичного училища започатковано низку національних та міжнародних
конкурсів,

які

створили

потужне

середовище

для

обміну

методико-

дидактичними напрацюваннями різних педагогічних шкіл, майстеркласи,
концерти почесних гостей, членів журі, презентації науково-методичної
літератури і нових нотних видань зробили середовище плекання музикантівпрофесіоналів значно більш сприятливим і перспективним.
У 2004 році керівником симфонічного оркестру стає Ю. Бервецький75 (у
2005 вибуває на посаду диригента Львівського оперного театру).
25-30 березня 2007 року в залі Дрогобицького музичного училища за
активної участі співорганізатора цього творчого змагання, очільника відділу
народних інструментів лауреата національних і міжнародних конкурсів
В. Чумака було проведено Перший конкурс виконавців на народних
інструментах ім. А. Онуфрієнка, у якому тріумфально виявили себе колективи
музичного училища: Гран прі – дует «Берегиня» (Н. Цигилик-Чумак, Н. Гамар),
ансамбль народної музики «Барви Карпат» (кер. С. Максимов), І премія – Тріо
«Гармонія» (І. Турканик, О. Максимова, С. Максимов), Ансамбль «Українські
візерунки» (кер. В. Гамар), ІІ премія серед солістів – викладач класу баяна
І. Сирватка.
Листопад і грудень 2007 року були присвячені серії авторських концертів
директора музичного училища Миколи Ластовецького: 5-6 листопада відбувся
спільний авторський концерт М. Ластовецького та Б. Фільц підготовлені
силами педагогів та студентів училища, 17 грудня – авторський концерт
камерної та вокальної музики М. Ластовецького в ДДМУ за участю студентів,
педагогів і хору, 19 грудня – концерт з творів М. Ластовецького у рамках 6
75

Диригент Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької; головний
диригент і художній керівник оперної студії при ЛНМА ім. М. В. Лисенка; другий диригент симфонічного
оркестру Львівської обласної філармонії.
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фестивалю української музики «Струни душі нашої», де взяли участь квартет
трубачів, хор училища (кер. Б. Бондзяк, концертмейстер Р. Бурда) та солісти
П. Мартинів, П. Білас, Л. Соловей.
У 2008 році в навчальному закладі започатковано жіночий хор (на базі
теоретичного і фортепіанного відділів). 13 лютого відбувся концерт на
відзначення 130-річчя М. Леонтовича, в якому взяли участь мішаний хор (під
орудою Богдана Бондзяка та новостворений жіночий хор (керівник Заслужений
працівник культури України Марія Гірняк, концертмейстер Алла Гончарова).
З великою урочистістю було відзначено 120-ліття В. Барвінського: 27
лютого відбулося відкриття погруддя В. Барвінського і галереї барельєфів
українських композиторів Галичини, експозиції кімнати-музею В. Барвінського
у корпусі

музичного

училища. До

цього

були

приурочені

доповіді

В. Грабовського, Л. Щурик, Л. Філоненка, М. Зимомрі, та моно концерт з творів
композитора і першовиконання оркестрової композиції М. Ластовецького
«Елегія пам’яті Василю Барвінському». 14-18 квітня відбувся Перший
міжнародний конкурс піаністів ім. В. Барвінського, де лауреаткою ІІІ премії
стала Галина Українець (клас Л. Федак). Творче змагання завершив концерт за
участю студентів і колективів училища. Надалі участь у юнацьких конкурсах
національного та міжнародного рівня є постійною складовою фахового
вишколу студентів-виконавців.
Представники дрогобицького музичного училища також взяли участь у
IV Всеукраїнському конкурсі молодих виконавців на духових інструментах ім.
В. Старченка (9-12 квітня 2008, Рівне). У ІІІ юнацькому конкурсі піаністів,
присвяченому Поліні Віардо взяли участь піаністки Галина Українець та Яна
Гордельянова (3-7 березня 2009 року, Запоріжжя), а на Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Провесінь» (Кіровоград) скерований студент відділу
народних інструментів Іван Онисів. У вересні 2010 року студенти класу Галини
Угрин успішно виступили у конкурсі-фестивалі української пісні ім.
Р. Кириченко «Я козачка твоя, Україно!» (Черкаси): І премія – А. Дуб, ІІ премія
– С. Гордєєва, диплом за участь – Н. Баб’як.
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До знакових подій, просвітницько-виховного плану слід віднести
авторський концерт-зустріч з Л. Дичко (16 грудня 2009 року) та Концерт на
вшанування 200-річчя Ф. Шопена (24 листопада 2010 року). На Міжнародному
конкурсі ім. Ф. Шопена (5 грудня 2010 року, Львів) лауреатом ІІІ премії став
студент 1 курсу Валентин Смородін (клас О. Мундяк).
Повернення до продуктивної практики проведення диригентських
конкурсів знаменував Конкурс диригентів, присвячений 170-річчю М. Лисенка,
який відбувся в училищі 21 березня 2012 року. Одразу ж за ним почав свою
роботу ІІІ Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах ім.
А. Онуфрієнка (22-25 березня 2012 року). Почесним головою оргкомітету та
журі конкурсу став випускник ДДМУ, тогочасний Міністр культури України
Михайло Кулиняк. Про зростання актуальності творчого змагання свідчить те,
що представництво його учасників охопило початкові та вищі мистецькі
навчальні заклади всіх областей України (220 солістів та 13 ансамблів малих
форм). До нього долучились також студенти з Білорусії та Китаю, які своєю
присутністю надали конкурсу статусу міжнародного. В рамках конкурсу була
проведена V-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Народноінструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть», у якій взяли участь 27
доповідачів з різних навчальних закладів України.
Важливою складовою конкурсу були концерти за участю членів журі –
Народного артиста України Т. Барана (цимбали) й Т. Литвинець (домра) та
солістів і колективів музучилища – В. Гамара (най), М. Цюрика (ударні), капели
бандуристів (кер. О. Пришляк), ансамблю народної музики «Українські
візерунки» (кер. В. Гамар), дуету бандуристок «Берегиня» (Н. Цигилик-Чумак
та Н. Гамар), духового оркестру (кер. О. Соляр), оркестру українських
народних інструментів (кер. Ю. Чумак), дуету баяністів (В. Чумак та
М. Головчак) і ансамблю народних інструментів «Барви Карпат» (кер.
С. Максимов) [112].
За ініціативою І. Циклінського на базі Дрогобицького музичного училища
у 2014 р. був започаткований щорічний регіональний конкурс хорових
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диригентів серед студентів музичних училищ (Дрогобич, Львів, ІваноФранківськ, Тернопіль, Ужгород), який поступово набирає популярності і є
вагомим чинником фахової підготовки спеціалістів.
Цікавою практикою меморіально-концертних подій став Концерт,
приурочений одразу до трьох ювілеїв українських митців: С. Людкевича (145),
Л. Ревуцького (124), А. Кос-Анатольського (105), проведений 19 листопада
2014 року.
Згідно наказу Управління майном спільної власності Львівської обласної
ради № 48-о від 23 листопада 2016 року змінено найменування комунального
закладу Львівської обласної ради «Дрогобицьке державне музичне училище ім.
В. Барвінського»

на

комунальний

заклад

Львівської

обласної

ради

«Дрогобицький музичний коледж імені В. Барвінського». Контингент складає
242 студенти денної форми навчання та 100 студентів заочної форми навчання.
Навчання ведеться за спеціалізаціями: «Фортепіано», «Оркестрові
струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні
інструменти», «Хорове диригування», «Теорія музики», «Спів». Крім того,
студенти мають змогу здобувати додаткову кваліфікацію: «Керівник оркестру,
ансамблю».
Навчально-виховний процес здійснюють біля 160 штатних викладачів та
концертмейстерів, об’єднаних у циклові комісії: гуманітарні та соціальноекономічні

дисципліни

(кер.

О. Летнянка),

загальне

фортепіано

(кер.

А. Мішаніна76), концертмейстери (кер. Г. Гервазюк), концертмейстерський клас
та клас ансамблю (кер. Д. Павлик), музична література, народні інструменти
(кер. В. Гамар), оркестрові духові та ударні інструменти (кер. О. Соляр),
оркестрові струнні інструменти (кер. Г. Онуфрик), спів (кер. Л. Хороб), теорія
музики (кер. О. Дмитрієва), хорове диригування (кер. Б. Бондзяк).
В коледжі працюють численні творчі колективи: лауреат І премії
Міжнародного конкурсу баяністів та акордеоністів оркестр баяністів та
76

Випускниця класу Заслуженого діяча мистецтв України проф. А. Гудька у НМАУ ім. П. Чайковського,
Лауреат республіканського і Міжнародного конкурсів піаністів.
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акордеоністів,

яким

керує

викладач-методист

С. Максимов,

Оркестр

українських народних інструментів очолює випускник коледжу Ю. Чумак (клас
викладача А. Далекого), капела бандуристів (керівник – викладач-методист
О. Пришляк), викладацький дует бандуристів «Берегиня» (у складі Н. ЦигиликЧумак та Н. Гамар), симфонічний оркестр ДМК ім. В. Барвінського (керівник –
С. Фендак), духовий оркестр (керівник – О. Соляр). Студенти струнного відділу
навички ансамблевої гри відпрацьовують у студентському ансамблі скрипалів
під керівництвом О. Максимової та студентському камерному оркестрі під
багаторічним керівництвом О. Околович.
З хоровими колективами закладу працюють С. Дацюк, Н. Самокішин,
Б. Бондзяк, М. Михаць, П. Гушоватий. Як самостійні одиниці у закладі
функціонують хор піаністів, теоретиків та співаків (керівник – М. Гірняк,
концертмейстер А. Гончарова), мішаний студентський хор, яким керує
випускник училища та Львівського ВМІ ім. М. Лисенка, завідувач відділом
хорового диригування коледжу – Б. Бондзяк та хор заочної форми навчання
(його роботу очолює доктор мистецтвознавства, професор І. Бермес). У
доповнення до цього переліку І. Циклінський є керівником вокального
ансамблю коледжу.
Показовим, з точки професіоналізації форм конкурсної та меморіальнопросвітницької діяльності на базі навчального закладу стало святкування 130річного ювілею В. Барвінського 16-18 лютого 2018 року. Воно включало цілий
комплекс подій об’єднаних під егідою фестивалю «Українська музика в часі і
просторі», які були спрямовані на популяризацію і поглиблене знайомство з
доробком і діяльності видатного українського музично-мистецького діяча.
Протягом цих днів було проведено Відкритий регіональний конкурс юних
піаністів за участю 80-ти представників дитячих музичних закладів Львівщини і
Сєверодонецька. Виконавський рівень оцінювало представницьке міжнародне
журі77. Паралельно була проведена науково-практична конференція, щодня
77

Голова – Заслужена артистка України, професор, зав. кафедрою спеціального фортепіано ЛНМА
ім. М. В. Лисенка Оксана Рапіта, члени журі були: Заслужений діяч мистецтв України, директор
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відбувалися науково-методичні лекції, презентації методичної літератури та
оновленої експозиції меморіальної кімнати-музею, концерти дрогобицьких
колективів та музикантів і гостей закладу (в тому числі голови журі
виконавського конкурсу).
«… Особливістю нашого навчального закладу, порівняно з іншими
музичними училищами України, є те, що значна частина наших студентів – це
вихідці з гірських, часто віддалених районів Львівщини та навколишніх
областей, що позитивно впливає на динаміку розвитку музичної освіти в цих
регіонах. Водночас училище – єдине в Україні – здійснює підготовку студентів
не тільки на денній, а й на заочній формах навчання, що сприяє поглибленню
його зв’язків із багатьма областями України і зарубіжжям, оскільки заочну
освіту у нас здобували і здобувають також і іноземці, переважно українського
походження» [106, с. 46].
3.2. Розбудова вищої музично-педагогічної освіти в Дрогобичі
Якщо початкова і середня спеціальна освіта на Дрогобиччині почали
свою еволюцію одразу по завершенню Другої світової війни, то вища освіта,
спрямована на підготовку виконавців-професіоналів, керівників музичних
колективів, науковців-мистецтвознавців та викладачів спеціальних музичних
навчальних закладів була започаткована значно пізніше.
Її головним осередком є музично-педагогічний факультет ДДПУ78 ім.
І. Франка. Викладання виконавських інструментальних дисциплін в цьому
навчальному закладі носить підпорядкований характер, натомість цінною
складовою його діяльності у сфері професійної підготовки музикантів є наукова
Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв Марина Яворська, зав. кафедрою музикознавства та фортепіано
ДДПУ ім. І. Франка, доктор філософії Людомир Філоненко, доцент Даугавпілського університету (Латвія) Глєб
Бєляєв, віце-президент міжнародної асоціації музичних шкіл «Con anima» (Латвія), Сподріс Качанс, викладачметодист, голова ЦК спеціального фортепіано ДМК ім. В. Барвінського Денис Олена.
78
На підставі постанови Народних Комісарів УРСР від 15 квітня 1940 року № 461 був організований
Дрогобицький учительський інститут. У роки війни інститут припинив свою діяльність. Його роботу було
поновлено 19 листопада 1944 р. У 1951 р. учительський інститут реорганізовано у педагогічний, якому в 1954 р.
закладу присвоєно ім’я І. Франка (повна офіційна назва – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені
Івана Франка), а в 1998 році реогрганізовано у ДДПУ ім. І. Франка.
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робота в аспекті хорового виконавства, музичної україніки та спеціальнопедагогічних

проблем.

виокремлення

Еволюція,

провідних

кристалізація

напрямків

структури

педагогічної

та

закладу

та

музикознавчої

дослідницької роботи пов’язані з діяльністю низки високопрофесійних
науковців та виконавців-практиків.
На зламі 1950–1960-х рр. у ньому, як і в інших педагогічних навчальних
закладах України практикувалася підготовка фахівців зі спеціалізацією:
«Українська (російська) мова, література і співи»79. Тому на філологічних
факультетах діяли кафедри музики і співів. У Дрогобичі в. о. зав. кафедри були
Т. Снігоренко та старший викладач Л. Гончаренко [39].
Паралельно педагогічний інститут було засновано у Львові, на його
філологічному факультеті (декан доктор філологічних наук, професор
Ю. Редько) також діяла окрема кафедра музики і співу, яку у 1956-1959 роках
очолював

Євген

Козак80,

працювали

хорові

диригенти

М. Антків,

С. Стельмащук (керівник хору Львівського педагогічного інституту, і,
відповідно,

в

подальшому

–

керівник

студентського

мішаного

хору

Дрогобицького педагогічного інституту), вокалісти В. Кобржицький, Е. Стахів
(знаходився на вул. Зелена, буд. № 10). В 1959 році, посеред навчального року
під час зимових канікул цей підрозділ було переведено до Дрогобича і
приєднано до дрогобицького педагогічного вишу згідно постанови Ради
Міністрів УРСР від 26 листопада 1959 р. № 1826 «Про порядок і строки
переводу Львівського педагогічного інституту в м. Дрогобич» наказом по
Міністерству освіти УРСР і Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР від 15 грудня 1959 р. № 159/202 [39].
З

педагогічного

складу

відділення

музичного

виховання

при

Станіславівській учительській семінарії до складу фахівців як викладач
79

Таким чином педагоги-філологи отримували поглиблені знання з теорії, історії музики, гри на музичних
інструментах, ансамблевого музикування, диригентури, практики роботи з хором, постановки голосу, необхідні
для ведення предметів «Музика» та «Співи» в загальноосвітніх школах та позакласної роботи з учнівськими
аматорськими колективами.
80
Педагогічну діяльність розпочав у Львівському музичному училищі (1945-1955). Від 1959 року Є. Козак
був запрошений до ЛДК ім. М. Лисенка як викладач (згодом - доцент, завідувач кафедри теорії музики і
композиції, проректор), (1961-1971).
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кафедри музики і співів був запрошений Василь Якуб’як. На той час митець був
відомий як досконалий знавець гуцульського фольклору, автор музики до
драми М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», низки хорів, солоспівів,
обробок народних пісень, камерно-інструментальних композицій, естрадних
мініатюр, творів для дітей.
Наказом по Міністерству освіти УРСР від 1 лютого 1960 р. № 19 у ДДПІ
було затверджено Кафедру музики і співів (як самостійну структуру серед 11
кафедр закладу). Вона виникла завдяки цілеспрямованим зусиллям музиканта і
організатора А. Рябчуна81 з метою підвищення фахового рівня підготовки
педагогів до викладання музичних дисциплін у загальноосвітній школі (на
філологічному факультеті та на факультеті підготовки вчителів). Він же
виступив ініціатором створення музично-педагогічного факультету, а після
виокремлення в складі факультету кафедри «Методики музичного виховання,
співів та хорового диригування» у 1966 році, очолював її діяльність до вересня
1972 року.
До

її

педагогічного

складу

входили

старші

викладачі

Є. Їжак,

С. Стельмащук, викладачі та асистенти Т. Снігоренко, Л. Коцан, М. Бакаєв,
І. Івашкевич,

В. Орлюк,

Н. Пономаренко,

Ю. Сеньо,

Л. Слабковська,

Л. Тучинська, С. Шологон, С. Дубицька, М. Розпутько, Е. Стахів, О. Аврамчук,
С. Масний, В. Їжак.
Музично-педагогічний факультет, як окрему підструктуру у цьому
закладі було засновано у 1962 р. (наказ Міністерства освіти УРСР № 137 від 7
липня 1962 року) із метою підготовки вчителів музики загальноосвітніх шкіл та
викладачів музичних дисциплін педагогічних училищ82. Він діяв у вечірній
81

Анатолій Рябчун (01.01.1909 р. м. Олевськ, Житомирської обл. - ?) – досвідчений музикант, педагог.
Закінчив Черкаський механічний технікум (1927), Київський музично-драматичний інститут ім. М. Лисенка
(1931), відділення удосконалення Ленінського філіалу Центрального заочного музично-педагогічного інституту
(1941). Старший викладач кафедри музики і співів ДДПІ ім. І. Франка (1960). Декан музично-педагогічного
факультету (1962-1964 рр., на громадських засадах). З вересня 1960 року по грудень 1972 року очолював
кафедру музики та співів, яку з 1965 року переформовано на кафедру методики музичного виховання та
хорового диригування. У Дрогобицькому педінституті працював до 1978 р.
82
Деканами цього факультету були відповідно – Анатолій Рябчун (1962-1964), Василь Якуб’як (1964-1968),
Лев Коцан (1968-1976), Корнель Сятецький (1976-1987), Степан Дацюк, декан, а після реорганізації –директор
інституту (1987-2017).

133

(1962-1964), денній та заочній формах (від 1964 року). Серед спеціалістів, які
закладали

підвалини

подальшої

музично-педагогічної

освіти,

були:

О. Аврамчук, В. Базилько, М. Бакаєв, І. Івашкевич, К. Іщенко, Є. Їжак, В. Їжак,
А. Карцуб, І. Копейко, М. Копнін, І. Корпало, А. Ларіонова, С. Масний,
М. Матвійчук,

А. Олексюк,

В. Орлюк,

П. Погорецький,

Н. Пономаренко,

У. Ратальська, Ю. Сеньо, Е. Стахів, В. Степанова, С. Сурікова, Л. Тучинська,
О. Трунко (Шевчук), І. Фільварків, О. Ярко [39]. Отже початково і надалі
діяльність цієї кафедри насамперед пов’язана із загальною освітою, музичним
вихованням, підготовкою фахівців для клубної роботи та для праці з
колективами аматорського профілю.
У 1962-му році, коли на державному рівні відзначалося 120-річчя від дня
народження

видатного

композитора

Миколи

Лисенка

С. Стельмащук,

виконуючи пропозицію В. Якуб’яка, організував чоловічий хор «Бескид»,83
який складався з студентів та викладачів, представників інтелігенції, робітників
та службовців Дрогобича, Борислава, Трускавця, сіл району [219]. Організатор
очолював колектив як художній керівник протягом 1962-1989 рр., ставши
творцем значної частини його виконавського репертуару84.
Від 1967 року як диригент-помічник долучився Лев Коцан (як головний
83

Зараз – Народна чоловіча хорова капела «Бескид», керівники – Я. Кулешко, О. Ярка, П. Гушоватий,
О. Ліщинський.
84
Яскравими прикладами є: гаївка «Ой, мамуню, горох кочу» (1951), «Журба за журбою» (1952), «Ой, у
полі жито» (1954), «Місяць на небі» (1955), «Ой, там за Дунаєм» (1956), «Ой, піду я лугом» (1958), «Ой, із-за
гори та буйний вітер віє» (1958), «Дівчинонька по гриби ходила» (1960), «Ой у полі береза стояла» (1961),
«Там, за двором, за дворами» (1961), веснянка «Іванчику-Білоданчику» (1964), «Сонечко заходить» (1961), ряд
народних мелодій взятих із записів П. Демуцького «Скопаю я грядочку» (1958), «Ой у полі тихий вітер віє»
(1960), «Ой у полі, в полі» (1960), «Ой, у полі верба» (1968), «Ой, світи, місяченьку» (1976, друга редакція 1981 рр.), «Гей гук, мати, гук», «Засвистали козаченьки», «По садочку ходжу», «Коло млина, коло броду», «Ой,
піду я лугом», «Ой, у полі верба», численні колядки здебільшого для мішаного хору a cappella, аранжування
стрілецьких пісень «Мав я раз дівчиноньку чепурненьку» (1952), «Ірчик» (сл. і мелодія Р. Купчинського (1966)),
«За Україну!» сл. М. Вороного (2007), «Зродились ми великої години» сл. О. Бабія, «Лунає клич» сл.
А. Лотоцького, білоруські фольклорні обробки «Прытулюся да дубочка» (1967), «Там, каля млына» (1975), «А ŷ
полі вярба», «Кацілася чорна галка» (1967) та колядки «Там за садамі» (1967), обробки пісень літературного
походження: «Летить галка понад балку» (1955), «Садок вишневий коло хати» (1983), «Заповіт» (сл.
Т. Шевченка, муз. Г. Гладкого, 1956), «Над Дніпровою сагою», «Cвіте тихий, краю милий» (1989), «Гандзя» (сл.
і муз Д. Бонковського, 1958), «На високій дуже кручі» (сл. і муз. І. Кучугури-Кучеренка, 1960), «Гей, браття
опришки» (сл. і мелодія М. Устияновича), «Вечірній дзвін» (сл. Я. Щоголіва, 1983); низка оригінальних
композицій: музика до Літургії, «Гей, Січ іде» на текст І. Франка, рапсодія для сопрано, чоловічого хору і
фортепіано «Плач Ярославни» на сл. Т. Шевченка, «Остання ніч» на сл. М. Старицького, «Серенада» на
сл. С. Руданського, «Вершник» сл. В. Сосюри (1947, друга ред. – 1984), «Співанка з Бескиду» сл. М. Шалати
(1964, друга ред. – 1983), «На майдані» сл. П. Тичини (1964, друга ред. – 1975), «Пісня возз’єднання» («Пісня
злуки», 1964), «Трансільванський марш» сл. О. Гончара (1972), «Девіз каменяра» («Пісня і праця», 1981), «Гей,
Січ іде» та «Каменярі» на сл. І. Франка (2006) та ін.
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диригент від 1964 по 1981 роки очолював також хори філологічного факультету
та факультету початкових класів ДДПІ, викладав техніку диригування, читання
хорових партитур, практикум шкільного пісенного репертуару, вів хоровий
клас, керував студентським науковим гуртком «Хорос»).
У 1963/1964 н.р. на кафедрі налічувалось вже 30 викладачів85. Від 23
грудня 1964 року В. Якуб’як призначений в. о. декана музично-педагогічного
факультету, 20 жовтня 1964 р. він став керівником секції музично-теоретичних
предметів, а з 1.09.1965 р. – деканом музично-педагогічного та факультету
підготовки вчителів початкових класів, який він очолював у період 19651968 рр. Паралельно за сумісництвом працював у Дрогобицькому музичному
училищі.
До педагогічного складу цього навчального року долучилися Л. Коцан,
Е. Мантулєв, С. Торічна на низка інших фахівців. Цього ж року на музичнопедагогічному факультеті було створене методичне об’єднання викладачів
народних інструментів, яке очолив майбутній корифей закладу Ернест
Мантулєв (1965-2004)86 [157, с. 116–123].
У 1965 році доцентом Василем Їжаком була заснована Народна хорова
капела

«Gaudeamus»

ДДПІ

ім.

І. Франка87.

Цей

колектив

мав

загальновузівський статус і акумулював студентство з найкращими вокальними
даними, незалежно від профілю факультету, а отже був аматорським
(самодіяльним), а не навчальним колективом. Крім студентів до виконання
долучались педагоги та ілюстратори. Це давало можливість брати в репертуар
доволі складні за виконавськими завданнями музичні композиції.
В листопаді 1966 року «Кафедру музики і співів» було розділено на дві
підструктури:
85

«Кафедру

теорії,

історії

музики

та

гри

на

музичних

А. Рябчун – зав. кафедри; доцент, кандидат наук – Я. Сорокер; старші викладачі: С. Стельмащук,
В. Якуб’як, О. Ярко; 25 осіб асистентів і викладачів, в т.ч.: Б. Базиликут, В. Базилько, А. Карцюб, З. Квасиця,
Я. Кулешко, Є. Кухаркіна, В. Мазур, А. Мішньов, В. Собко, В. Орлюк, В. Степанова, Р. Сов’як, C. Торічна,
Л. Тучинська, І. Фільварків (вибули: М. Бакаєв, В. Рябокіш, С. Дубицька, Т. Хоменко, В. Храневич) [39].
86
Від 2004 року керівництво методоб’єднанням обійняв кандидат педагогічних наук, доцент І. Фрайт.
87
Роботу хору «Gaudeamus» очолювали доцент Зенон Антонішак (1968-1979); доцент Григорій Голик (19791980); директор Інституту музичного мистецтва, Заслужений працівник культури України, професор Степан
Дацюк (1980-до сьогодні).
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інструментах» та «Кафедру методики музичного виховання, співів та хорового
диригування». Ці назви залишалися актуальними до 2002 року.
Педагогічний і мистецький досвід та авторитет привели на посаду декана
музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. І. Франка 37-річного Лева Коцана
(на якій перебував від 1968 року до грудня 1976 року (три 3-річні терміни)). Він
зумів згуртувати навколо себе найкращих фахівців: «… Степан Стельмащук,
Семен Масний, Василь Якуб’як, Остап Ярка, Олександр Аврамчук, Орест
Яцків, Зенон Антонішак, Роман Сов’як, Ярослав Кулешко, Святослав Процик,
Орест Ліщинський та інші. Таким чином, факультет, який до 1968 року мав
виразні риси русифікованості та псевдоінтернаціоналізації, протягом восьми
років керування Лева Глібовича непомітно трансформувався у бік українства»
[228]. Поряд з цим займався науковою діяльністю.
Як

декан

музично-педагогічного

факультету

Л. Коцан

прагнув

продовжити національну лінію у мистецько-культурній діяльності підрозділу
навчального закладу, започатковану Василем Якуб’яком, і розвинуту і
збагачену деканами наступних поколінь – Корнелієм Сятецьким (1976-1987) та
Степаном Дацюком (від 1987)88.
На посаді декана Л. Коцана замінив К. Сятецький (нині – Заслужений
працівник освіти України (1991), завідувач кафедри народних музичних
інструментів та вокалу (2001), професор (2004) ДДПУ ім. І. Франка), який
перебував на посаді декана факультету від грудня 1976-го до червня 1987 рр.
«Кафедра

методики

музичного

виховання,

співів

та

хорового

диригування»89 має потужну педагогічну та освітню традиції. Талановитий
випускник дрогобицького вишу (1969, клас Б. Базиликута) Корнель Сятецький
був запрошений сюди на посаду викладача постановки голосу, диригування,
88

С. Дацюк (народився 10 листопада 1946 р. в с. Тристень, Рожищенського р-ну, Волинської обл.) – хоровий
диригент, педагог, громадський діяч. Закінчив Львівське музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси (1971),
ДДПІ ім. І. Франка (1975). Асистент (1975), старший викладач (1983), декан (з 1987), доцент (1991), професор
(2003) ДДПУ ім. І. Франка. Член Національної всеукраїнської музичної спілки (1993), Заслужений працівник
культури України (1999), відмінник освіти України (2000).
89
Завідувачі кафедри: А. Рябчун, Заслужений діяч мистецтв України Ю. Корчинський, кандидат
педагогічних наук Г. Голик, кандидат мистецтвознавства, професор М. Бурбан, Заслужений працівник культури
України, доцент П. Гушоватий.
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керівника хорових класів (1969), у 1972 р. переведений на посаду старшого
викладача, а в 1989 р. став доцентом. Понад 10 років (1976-1987) обіймав
посаду декана музично-педагогічного факультету.
Наділений яскравими вокальними даними, він поряд з інтенсивною
концертною діяльністю та участю в гастрольних виступах у складі
регіональних концертних груп, активно виступав з колективами вишу:
«Прикарпатським дуетом баяністів», народним інструментальним ансамблем
«Намисто» та Народною хоровою капелою «Gaudeamus» ДДПУ ім. І. Франка.
Доцент (1970) Юліан Корчинський90, від 19 вересня 1972 по 1981 рік –
працював завідуючим кафедри методики музичного виховання, співів та
хорового диригування. У 1989 році наказом №120-К обраний на посаду
професора вищевказаної кафедри ДДПІ ім. І. Франка. Ю. Корчинський,
колишній художній керівник Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і
танцю

«Верховина»91,

мав

чималий

досвід

у

польових

фольклорних

дослідженнях, розшифровці і опрацюванні народнопісенних матеріалів, значна
частина з яких була видана у збірках: «Бойківські та лемківські народні пісні»
(30 пісень в обробці для мішаного хору a cappella, 1970), «Українські народні
пісні» (12 обробок бойківських народних пісень у супроводі баяна, 1973),
«Карпатські струмочки» (обробки 10 народних пісень для різних типів хорів a
cappella, 1979), «Пісні з Львівщини» (302 приклади з різних регіонів області з
паспортизацією кожного пісенного зразка, 1988).
Йому належала ініціатива проведення тижнів музики, в перебігу яких
давалися
90

численні

концерти

на

академгрупах

навчального

закладу,

Ю. Корчинський (27.02.1921 р., с. Крушельниця, Сколівського р-ну, Львівської обл. – 12.01.1990 р.,
м. Дрогобич, Львівської обл.) – хоровий диригент, педагог, фольклорист, композитор, громадський діяч. З 1970
року на посаді викладача ДДПІ. Художній керівник заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю
«Верховина» (1950-1970). Заслужений артист УРСР (1960), Заслужений діяч мистецтв УРСР (1969). В
Дрогобицькому педінституті працював до 1990 року.
91
Заслужений (1969) Прикарпатський ансамбль пісні і танцю «Верховина» заснований у 1950 році при
філармонії в Дрогобичі. Основою послужили Бойківська чоловіча капела (створена в 1946 р., художнім
керівником якої був Петро Ємець), танцювальна група під керівництвом балетмейстера Н. Веселова (1948 р.),
оркестрова група та кілька вокалісток. В різні часи художніми керівниками ансамблю були: Євдокія Середа та
Петро Гречаніченко (1948-1950), Заслужений діяч мистецтв УРСР Юліан Корчинський (1950-1970), М. Хай
(1970-1971), Заслужений артист України Олексій Волинець (1972-1980), Тарас Матвіїв (1980-1982), Мирон
Дуда та Зореслава Гладяк (1983-1997), Микола Ковальчук (1999-2002). В теперішній час керівництво
колективом здійснюють диригент Світлана Уран, керівник оркестру Галина Желіско та головний балетмейстер
ансамблю Василь Кулаківський.
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виробництвах і установах міста. До їх проведення як лектори, виконавцісолісти, ансамблісти, учасники хорів та оркестрів залучалися всі педагоги та
студенти музично-педагогічного факультету. Таким чином здійснювався
розвиток слухацької культури, профорієнтація і набувалась виконавська
сценічна практика [276].
Протягом 1990-1994 рр. роботою кафедри керував кандидат наук, доцент
Григорій Г олик92. У 1998 р. він опублікував монографію «Музичне виховання в
українській школі на підставі глибокого вивчення досвіду масового музичного
виховання в Україні і світі».
Його наступником став кандидат мистецтвознавства Михайло Бурбан93
(1994-2001), автор актуальних довідниково-енциклопедичних видань «Хорове
виконавство Львівщини. Хори. Диригенти» (1999) та «Українські хори та
диригенти» (2007). Поряд з дослідницькою роботою, керував факультетським
симфонічним оркестром та був головою музично-просвітницького товариства
«Боян Дрогобицький»94, гастролював як диригент з чоловічим хором цього
товариства на Львівщині, і за кордоном (1996, 1999, 2000 рр.).
Від вересня 2001 року завідувачем Кафедри методики музичного
виховання, співів та хорового диригування став Заслужений працівник
культури України, доцент Петро Гушоватий, який сьогодні очолює Народний
чоловічий камерний хор «Боян Дрогобицький» як диригент.
Після реорганізації кафедр факультету на три структурних підрозділи,
назва

була

змінена

на

«Кафедру

методики

музичного

виховання

і

диригування». Збережено спрямування діяльності кафедри на підготовку
висококваліфікованих вчителів загальноосвітньої школи (предмет «музичного
мистецтва») та керівників хорових колективів (здебільшого навчальних та
92

Його дисертація – «Роль учбового хору музпедфакультету у формуванні творчих здібностей студентів»
(Москва, 1973, наук. кер. О. Апраксіна).
93
Дисертацію «Музичний спектакль для дітей в українському театрі» захистив у Грузинському державному
театральному інституті ім. Ш. Руставелі.
94
У 1991 році при ДДПІ ім. І. Франка відновило свою діяльність й музично-просвітницьке товариство «Боян
Дрогобицький». Першими диригентами чоловічого хору цього товариства стали М. Бурбан, С. Дацюк та
П. Гушоватий. З огляду на успішність і високий мистецький рівень концертної діяльності здобув звання
«Народного» (1993) та статус «Муніципального» (2006).
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аматорських).

Звідси

вибір

напряму

наукових

досліджень:

«Cтратегії

формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музичного
мистецтва та художньої культури», який визначив русло наукової і дидактичної
діяльності представників кафедри: дослідження педагогічних, дидактичних,
психологічних, філософських проблем викладацької діяльності в контексті
підготовки шкільного педагога та очільника аматорського хорового колективу,
робота над формуванням репертуарних збірників та навчальних посібників,
історіографією шкільної мистецько-музичної освіти і організацією хорового
виконавства у навчальних колективах, енциклопедично-довідникових видань.
На базі кафедри функціонують два номінованих колективи, які в цей
період є учасниками міжнародних конкурсів та фестивалів: студентська
народна хорова капела «Gaudeamus» (керівник Заслужений працівник культури
України, проф. Степан Дацюк) та Народний чоловічий камерний хор «Боян
Дрогобицький» (керівник проф. Петро Гушоватий). Також на базі кафедри
проводиться регіональний дитячий хоровий фестиваль під назвою «Ми діти
твої, Україно!».
Найбільш цінним з позицій спеціальної музичної освіти є дослідницька
робота музикознавчого напрямку. Поряд з проблемами музичної педагогіки та
методики, серед педагогічного складу кафедри є низка фахівців, які у своїх
наукових пошуках спеціалізуються у проблемах музикознавства, вивчаючи
проблематику хорового мистецтва в контексті ключової кафедральної теми
«Музична

освіта

і

хорове

мистецтво

України

в

національному

та

європейському культурно-освітньому просторі».
Саме її веде сьогоднішня очільниця кафедри (від 2015 року) доктор
мистецтвознавства, професор Ірина Бермес95, послідовно і багатогранно
розробляючи аспекти методики викладання диригування та історії хорового
руху Дрогобиччини і Галичини. На кафедрі відкрито аспірантуру зі
спеціальностей: «Мистецтво та культура» та «Музичне мистецтво». В цих
95

Її авторству належить низка публікацій, програми з курсу «Диригування», «Історія театру», «Методика
викладання музичних дисциплін у ВНЗ», «Методика викладання диригування».
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напрямках реалізували свої наукові пошуки кандидати мистецтвознавства,
доценти Ірина Матійчин (дисертація «Василіянське піснярство кінця ХІХ –
першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури», 2009),
Наталія Синкевич («Соціокультурні функції українського хорового мистецтва»,
2012).
Паралельно функціонуюча «Кафедра теорії, історії музики та гри на
музичних інструментах»96 від моменту заснування була орієнтована на
музично-виконавську спеціалізацію. У 1966-1976 рр. кафедру очолював
скрипаль, музикознавець, методист, педагог, організатор мистецького життя
Яків Сорокер97, який здійснив вийнятковий внесок у фахову педагогіку
Дрогобиччини. До праці у цьому закладі музикант приступив, маючи високу і
багатопланову музичну освіту та різносторонній практичний досвід.
У 1965 році було сформовано методичне об’єднання викладачів народних
інструментів, яке очолив баяніст Ернест Мантулєв (1965-2004). Завдяки його
ініціативі, адмініструванню і особистій участі як виконавця, аранжувальника й
композитора було сформовано низку народно-інструментальних ансамблів:
дует (концертував у складі: Е. Мантулєв, Б. Зарайський, 1959-1963)98; квінтет
викладачів-баяністів у складі: С. Торічна, М. Сеньо, О. Ліщинський, В. Собко
та Е. Мантулєв (1965-1985); ансамбль «Гармоніка» (С. Процик (пріма),
М. Фрайт (альт), В. Собко (баритон), Є. Марченко (контрабас) та виконавці на
готово-виборних баянах: Е. Мантулєв, О. Ліщинський, В. Чумак, 1968 р.) [157,
с. 116–123]. З цим колективом виступали дрогобицькі співаки: К. Сятецький,
П. Турянський, І. Кліш, Л. Краєвська, Л. Радевич-Винницька. Протягом періоду
1966-2006 рр. на базі методичного об’єднання народників ДДПУ ім. І. Франка під
орудою Е. Мантулєва проводився регіональний конкурс студентів виконавців на
народних інструментах «Прикарпатські музики».

96

Її завідувачами були: канд. мист., доцент Яків Сорокер (1966-1976), доцент, Орест Яцків (1976-1986),
канд. мист., доцент Любов Кияновська (1986-1987), канд. пед. наук, доцент Святослав Процик (1987-2001),
канд. мист., доцент Ю. Медведик (2001-2006), канд. пед. наук, доцент Людомир Філоненко (від 2006 року).
97
Докладніше про наукову діяльність Я. Сорокера у підрозділі 3.3.2
98
Дует функціонував і як самостійна концертна одиниця, і виступав з оркестрами.
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Працюючи керівником кафедри, Яків Сорокер підтримував науководослідницьку роботу і заохочував до цієї сфери діяльності молодих викладачів і
студентів. Таким чином в структурі закладу було започатковано підрозділ, який
виходив за межі музично-педагогічної освіти загальноосвітньої спеціалізації,
який привносив у діяльність закладу риси спеціальної музичної підготовки,
виконавської практики і дослідницької роботи.
Сам музикант активно концертував як соліст-скрипаль і ансамбліст,
блискуче читав курс історії зарубіжної музики. У 1975 році доцент Я. Сорокер
заснував камерний оркестр інституту – інтенсивно гастролюючий колектив з
обширною репертуарною програмою. Цей колектив не був учбовим (тобто не
виконував функції обов’язкової навчальної дисципліни в програмі фахової
підготовки музиканта-виконавця), а об’єднував кращих інструменталістів з
числа педагогів та студентів поза врахуванням спеціалізації з метою
надобов’язкової,

факультативної

концертної

діяльності.

Завдяки

цьому

досягалась значно більша глибина і результативність музично-педагогічної
освіти навчального закладу, але й збагачувалося культурно-мистецьке життя
міста й регіону. У 1976 році камерний оркестр реорганізовано у симфонічний
оркестр ДДПІ ім. І. Франка, яким керував професор Михайло Бурбан.
Наступником на посаді завідувача кафедрою після від’їзду Я. Сорокера
до

Ізраїлю,

став

О. Яцків

(1976-1986).

Він

зберіг

установку

на

професіоналізацію фахової музично-педагогічної і науково-дослідницької бази.
«Його основною метою було продовжити добрі починання, закладені
Я. Сорокером, передусім, збільшити питому вагу працівників з науковими
ступенями й званнями» [105, с. 157]. За час його завідування кафедрою здобули
вчені ступені Н. Антонець, С. Торічна, Л. Кияновська, підготували до захисту
наукові дослідження С. Процик, Є. Марченко, М. Ярко, Е. Тайнел, отримав
вчене звання доцента Е. Мантулєв. Свідченням досягнень дрогобицького
осередку професійної підготовки музикантів-народників стало проведення в
Дрогобичі на початку 1979 р. відбіркових прослуховувань до Всесоюзного
конкурсу баяністів-акордеоністів.
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Курс «Історії зарубіжної музики» було виведено на високий фаховий
рівень, його викладали О. Шевчук (Трунко) (пізніше старший науковий
співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського HAH України), Б. Сюта99 (1985-1989,
кандидат

мистецтвознавства,

старший

науковий

співробітник

відділу

музикознавства ІМФЕ ім. М. Рильського HAH України, вчений секретар цього
ж закладу) та Л. Кияновська100 (кандидат мистецтвознавства (1985), завідувачка
кафедрою (1986-1987)).
Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Святослава
Процика (1987-2001), на кафедрі відбувається низка важливих змін і
нововведень. За його управління кафедра стала опорною для аналогічних
кафедр педвузів України, й були здійснені виїзні засідання у Вінниці,
Кіровограді, Одесі, Києві, Івано-Франківську, Кривому Розі, Луцьку, Ніжині,
Сумах з метою обміну досвідом та координації наукової роботи. Він сприяв
впровадженню бандури як основного музичного інструмента в систему
музично-педагогічної освіти (від 1990 року): «… пропозиція кандидата
педагогічних наук, доцента С. Процика про введення основним музичним
інструментом

на

музпедфакультетах

(поряд

з

фортепіано,

скрипкою,

баяном/акордеоном) бандури, а також про доцільність надання додаткової
кваліфікації кращим випускникам, які в перспективі змогли б викладати не
тільки музику в загальноосвітніх школах, а й фахові предмети в середніх
навчальних закладах. Розроблено перспективний план зі складання програм з
музично-теоретичних дисциплін, історії музики та основних музичних
інструментів» [296].
На цей період припадає яскравий прояв творчої, наукової і виконавської
діяльності кандидата мистецтвознавства (на посаді професора), члена НСКУ
Романа Сов’яка, автора численних фольклорних обробок та оригінальних
99

Нині – піаніст, композитор, вчений, педагог, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії музики
НМАУ ім. П. І. Чайковського; співзасновник і член Суспільної Служби України (1991), член Наглядових рад
Національної опери та Національної філармонії (1997), заступник директора Державного камерного ансамблю
«Київські солісти» (1997-1998), член Правління Київської та Республіканської організацій НСКУ (2010),
лауреат Премії ім. М. В. Лисенка (2013).
100
Тепер – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики ЛНМА ім. М. В. Лисенка,
лауреат премії ім. М. Лисенка (2006).
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композицій (частина з них увійшла до навчально-методичного посібника
«Зродились ми великої години», 2003). Він очолив роботу капели Народної
чоловічої «Бескид» (протягом періоду 1990-2007 років101, концертмейстер
О. Терлецька), протягом яких колектив став неодноразовим лауреатом
виконавських конкурсів102.
В Дрогобичі під орудою О. Яцківа, С. Процика і Л. Філоненка
неодноразово

відбувалися

всеукраїнські

виїзні

засідання,

на

яких

узагальнювався педагогічний досвід базової СШ № 18 Стебника, Ужгородської
СШ

№ 2,

вивчався

стан

викладання

дисциплін

музичного

циклу

у

Чортківському, Луцькому, Мукачівському, Чернівецькому, Коломийському,
Барському

педагогічних

училищах,

Львівському

музично-педагогічному

училищі ім. Ф. Колесси, Сумському, Київському, Одеському музичнопедагогічних факультетах.
У 1989 р. (16-18 березня) за участю та ініціативи педагогів закладу було
ініційовано виконавське змагання на власній базі: Перший зональний конкурс учнівбаяністів училищ Західного регіону УРСР. До його організаційного комітету
увійшли провідні діячі баянно-акордеонного виконавства регіону: С. Максимов,
В. Чумак, А. Далекий, Т. Кисилевич, Р. Пукас, М. Плекан та директори низки
регіональних ДМШ. У співпраці з С. Максимовим та В. Чумаком – учасниками
«Прикарпатського дуету баяністів», засновниками і організаторами регіональних,
зональних,

Всеукраїнських

конкурсних

змагань

виконавців

на

народних

інструментах у м. Дрогобичі103 (1989, 1997, 2007) [111, с. 5–6, 10; 114, с. 44; 169,
с. 5], С. Процик організував два Всесоюзні конкурси баяністів/акордеоністів, а
також конкурс бандуристів. Крім власних змагальних акцій у травні 1990 року на

101

З 2008 року хором керує Василь Найчук, хормейстер Віктор Магера, концертмейстер Лілія Андрух. У
2012 році до 50-річчя колективу йому присвоєне ім’я С. Стельмащука.
102
Лауреат українського фестивалю самодіяльного мистецтва (Київ, 1967), Першого фестивалю козацької
пісні (Хортиця, 1990), Міжнародного фестивалю духовної пісні (Кошіце, 1992). Його концертні дороги
пролягли до Львова, Ужгорода, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Житомира, Вінниці, Києва, Канева,
Запоріжжя, Даугавпілса (Латвія), Кошіце (Словаччина).
103
«Молоді голоси» (Дрогобич, 1997) та щорічного зонального конкурсу учнів-баяністів музичних училищ
Західного регіону України.
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базі музичного вишу Дрогобича проводилися прослуховування виконавців на баяні
на Всесоюзний конкурс та на міжнародний конкурс у Москві.
Завідувач кафедрою підготував до перевидання у видавництві «Музична
Україна» три навчальні посібники Ф. Колесси з музичного виховання дітей:
«Шкільний співаник», збірник пісень на два голоси «Співаймо!», «Збірник
народних пісень» на три голоси (Київ, 1991), здійснив літературне редагування
текстів

відповідно

до

сучасних

вимог,

помістив

короткий

словник

маловживаних слів, додав вступне слово композитора Миколи Колеси [296].
Цікаво, що на рівні інституту й сама спеціальність у різні роки певною
мірою модифікується: так на стаціонарі музично-педагогічного факультету в
1988-1991 н.р. здійснювався набір на спеціальність «Музика і педагогіка», у
1992 та 1993 рр. – «Музика і народознавство», у 1994 р. – «Музика». Заочна
форма навчання у 1988-1994 рр. здійснювала набори спеціальність «Музика», а
від 1995 р. – «Музичне виховання».
Заснований Я. Сорокером камерний оркестр виступав на сценах Києва,
Львова, Рівного, Івано-Франківська з різножанровими та високохудожніми
програмами. Його наступними керівниками стали Михайло Бурбан та Юрій
Чорний. У 1992 році колективу присвоєно звання «Народний». Згодом на його
основі був утворений симфонічний оркестр під орудою М. Бурбана.
У травні 1995 р. ДДПІ вперше пройшов ліцензування, атестацію та
акредитацію, здобувши кваліфікацію вищих закладів освіти ІІІ-IV рівня
акредитації. Серед семи спеціальностей, акредитованих IV рівнем була
«Музика». У 1998 р. – інститут переформатовано у ДДПУ ім. І. Франка
(Постанова Кабінету Міністрів України № 1382 від 04.09.1998 р.). У тому ж
році на музично-педагогічному факультеті запроваджено екстернатну форму
навчання, а в 2001 році – магістратуру.
Згідно постанови від 31 серпня 2001 р. № 246 «В» діяльність факультету з
двома кафедрами104 перозподіляється на три кафедри:
104

Кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах і Кафедра методики музичного
виховання, співів та хорового диригування.
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 Методики музичного виховання та диригування;
 Музично-теоретичних дисциплін та фортепіано;
 Народних музичних інструментів та вокалу.
Наступного року (постанова 15 серпня 2002 р. № 266 «В») Кафедру
музично-теоретичних дисциплін та фортепіано перейменовано у Кафедру
музикознавства

та

фортепіано.

Надалі

її

роботою

керував

кандидат

мистецтвознавства, доцент Ю. Медведик (2001-2006). На той час Ю. Медведик
– визнаний дослідник-музикознавець105, є членом Наукової ради Центру
музичної

україністики

НМАУ

ім.

П. Чайковського

(1996),

членом

Європейського товариства дослідників ХVІІІ ст., Всеукраїнського краєзнавчого
товариства.

Співробітники

кафедри

входять

до

НСКУ

(О. Опанасюк,

М. Ластовецький, Ю. Медведик, О. Німилович, Л. Філоненко та М. Ярко),
ведуть активну дослідницьку, редакційну, видавничу, концертну діяльність. У
спеціалізаціях двох останніх кафедр чітко констатовано курс на фахову
підготовку виконавців-інструменталістів та вокалістів.
Знаковим виданням стала колективна праця «Перший ужинок» (2003), на
підставі розшифрування результатів фольклорної практики студентів музичнопедагогічного факультету ДДПУ ім. І. Франка у 1989-1994 роках, яка
проводилась на великих територіях України (по векторах ХмельниччинаЖитомирщина-Надсяння). Розшифрування велось під керівництвом таких
педагогів як О. Яцків, Б. Пиц, А. Славич, Л. Федоронько, впорядкування
здійснено С. Проциком, С. Стельмащуком і А. Славичем.
У 2006 році її роботу очолив кандидат педагогічних наук, доцент
Людомир Філоненко106 – голова музикознавчо-фольклористичної комісії
Дрогобицького осередку Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (2007), член
Асоціації педагогів-піаністів України.

105

Його кандидатська дисертація на тему «Богогласник у контексті української духовно-пісенної
традиції ХVІІ-ХVІІІ ст. (До проблем музичного джерелознавства)», докторська – «Українська
духовнопісенна творчість XVII-XVIII ст. (джерела, текстологія та жанрова стилістика)».
106
Працює в Дрогобичі від 1985 року.
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За його керівництва у 2006-2007 н. р. поновлено «Шкільну філармонію»,
здійснено видання та презентації низки нотних видань (С. Людкевича,
Б. Кудрика, Я. Лопатинського, В. Барвінського, М. Гайворонського, Я. Барнича,
Б. Фільц

та

ін.), тематичних

збірок

наукових

праць,

документально-

епістолярних видань, монографій, навчальних посібників з грифом МОН
України та з грифом ДДПУ ім. І. Франка, програми з грифом МОН України,
опубліковано декілька сотень наукових праць у ВАКівських та міжнародних
виданнях, а також в українських музикознавчих та музично-педагогічних
збірниках. Викладачі кафедри107 (В. Грабовський, Л. Філоненко, О. Німилович,
У. Молчко, О. Фрайт, А. Славич, Д. Василик, М. Ярко та ін.) беруть участь у
міжвузівських

науково-дослідних

проектах,

наукових

симпозіумах,

конференціях на національному та міжнародному рівнях. У сфері наукових
досліджень переважає мистецтвознавча тематика108.
Від 2001 р. виокремлено третю кафедру музпедфакультету: Кафедру
народних музичних інструментів та вокалу. Від моменту заснування її очолив
оперний

та

концертно-камерний

співак

(лірико-драматичний

тенор),

організатор культурного життя Корнель Сятецький – професор (2004), ДДПУ
ім. І. Франка, водночас з 2006 – доцент ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Серед його
учнів: Народні артисти України І. Попович, М. Шалайкевич, соліст хору
Віденської опери С. Савран, солісти хору Львівської опери Б. Полюга,
М. Залізняк, доценти ДДПУ ім. І. Франка, Заслужений працівник культури
України

П. Гушоватий,

М. Лев,

солістка

«Трембіти»

Я. Крилошанська,

Заслужений працівник культури України, директор Городоцької ДМШ
В. Турчин та ін.

107

До професорсько-викладацького складу кафедри входять 17 викладачів: доктор мистецтвознавства,
професор Ю. Медведик; кандидат педагогічних наук, професор Н. Антонець; кандидати мистецтвознавства,
доценти М. Ярко та О. Фрайт; доценти О. Німилович та У. Молчко; Заслужений діяч мистецтв України, доцент
М. Ластовецький; старші викладачі Л. Журавська, Є. Журавський, М. Каралюс, С. Мудра, Г. Панкевич,
А. Славич, О. Сятецька, Л. Федоронько та викладач Н. Ек.
108
Дослідження, які здійснили кандидати мистецтвознавства, доценти: М. Ярко «Жанрово-стильові
особливості сучасної камерної кантати (на матеріалі творчості українських композиторів 70-80 рр. ХХ ст.)»
(1991), О. Фрайт «Особливості втілення принципу програмності в українській фортепіанній музиці» (2001),
Л. Федоронько «Пісенна традиція сіл Верхні Гаї та Нижні Гаї Дрогобицького району Львівської області:
діахронічний зріз» (2013).
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На базі очолюваної ним кафедри народних музичних інструментів та
вокалу ДДПУ ім. І. Франка проводиться Регіональний конкурс молодих
вокалістів ім. М. Копніна (Дрогобич, 2003, 2005) [92, с. 38].
Склад кафедри досить потужний за чисельністю і комплектацією: 28
викладачів (з них – 3 професори, 10 доцентів, 3 кандидати наук, 4 старших
викладачі, 11 викладачів)109. Серед основних завдань підрозділу – фахова
підготовка вокалістів, солістів-інструменталістів та педагогів (баян, акордеон,
гітара, бандура, скрипка, духові інструменти).
Із заснуванням окремої кафедри інструментальна підготовка вийшла на
принципово новий якісний рівень. Її підґрунтям послужило вищезгадуване
методичне об’єднання викладачів народних інструментів, засноване іще в
перші

роки

існування

музично-педагогічного

факультету

професором

Е. Мантулєвим (1965-2004) [157, с. 116–123], і згодом розвинуте кандидатом
педагогічних наук, доцентом І. Фрайтом (з 2004). Народно-інструментальні
колективи факультету здебільшого засновані і очолювані баяністом-віртуозом,
педагогом, методистом, композитором Е. Мантулєвим: оркестр народних
інструментів «Ліра» (дипломант Всесоюзного фестивалю народної творчості,
1987), ансамбль «Гармоніка». Згодом цей перелік доповнив студентський
ансамбль «Прикарпатські музики», створений в 2002 р. у складі: кларнет –
Б. Колодій, акордеон – В. Шафета, гітара – П. Токар, контрабас – В. Чавва.
У 2005 році доцентами А. Душним та Б. Пицом на базі факультету був
заснований науково-мистецький проект «Львівська школа баянно-акордеонного
мистецтва». Однак у порівнянні з початковим задумом він переріс у
масштабний комплекс всеукраїнських та міжнародних акцій, орієнтований на
підтримку і стимулювання розвитку народно-інструментального мистецтва. Він
об’єднує низку музично-виконавських конкурсів та науково-практичних
конференцій. Підґрунтям конкурсного руху народних інструментів послужили
109

Професор К. Сятецький; професор-консультант Е. Мантулєв; професор Б. Базиликут; кандидати
педагогічних наук, доценти Є. Марченко, І. Фрайт, А. Душний, доценти І. Кліш, Б. Щурик, П. Турянський,
Є. Шуневич, М. Лев, Ю. Чорний, Б. Пиц, старші викладачі Л. Радевич-Винницька, М. Багрій, С. Пінчак,
О. Тимків, викладачі М. Фрайт, О. Бобечко, Г. Медведик, Н. Сулій, М. Тиновський, В. Шафета, С. Дицьо,
Г. Фучила, В. Салій, Ю. Чумак, М. Сипа.
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вищезгадувані відбіркові прослуховування до Всесоюзних конкурсів баяністівакордеоністів у Москві (1979 та 1990 рр.) та організація Першого зонального
конкурсу учнів-баяністів училищ Західного регіону УРСР (1989 р.) в Дрогобичі.
Так, Всеукраїнський конкурс «Візерунки Прикарпаття», проведений
вперше 5 листопада 2005 р., мав статус І-го відкритого регіонального конкурсу
баяністів-акордеоністів. Вже у 2010 році він проводився як ІІІ-й Всеукраїнський
конкурс баяністів-акордеоністів. У грудні 2017 року конкурс відбувся вдесяте,
його журі склали авторитетні фахівці-баяністи, виконавці, педагоги, композитори
з провідних музично-фахових осередків народно-інструментального мистецтва
України: Володимир Мурза (Одеса), Ігор Саєнко (Київ), Сергій Пелюк
(Запоріжжя), Сергій Карась, Ярослав Олексів (Львів), Юрій Чумак, Віктор Чумак,
Сергій Максимов (Дрогобич), Анатолій Нікіфорук (Хмельницький).
Всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах імені
Анатолія

Онуфрієнка

(започаткований

на

базі

музичного

училища

ім. В. Барвінського 25-30 березня 2007 р.) згодом трансформувався у ІІІ-й
Всеукраїнський конкурс виконавців на народних, струнних, духових та ударних
інструментах імені А. Онуфрієнка. Він включає окремі номінації для виконавцівсолістів початкової, середньої і вищої ланок освіти серед учнів, студентів та
педагогів, а також для ансамблів та оркестрів. Географія учасників охоплює
представництво навчальних закладів з різних кінців України (Львів, Луцьк,
Дрогобич, Полтава, Житомир, Закарпаття, Чернівці, Вінниця, Тернопіль,
Хмельницький, Чернігів, Дніпропетровськ, Черкаси, Кривий Ріг, Запоріжжя,
Миколаїв, Луганськ, Харків, Івано-Франківськ, Київ, Одеса, Рівне), що вказує на
велику актуальність подібного роду мистецьких змагань.
Наймасштабнішим

музичним

конкурсом

проекту

є

щорічний

Міжнародний конкурс «Perpetuum mobile» («Вічний рух»). У 2008 році (8-12
травня) він пройшов вперше як І-й відкритий Всеукраїнський конкурс баяністівакордеоністів, а вже з наступного року здобув рівень міжнародного, приймаючи
поряд з представниками численних міст України виконавців з таких осередків як
Москва, Воскресенськ, Ростов, Нижній Новгород, Дзержинськ (Росія), Гомель,

148

Мінськ (Білорусь), Даугавпілс (Латвія), Стара Любовня (Словаччина), Пакш
(Угорщина), Кишинів (Молдова), Уфа (Башкортостан). Члени журі представляють
такі країни як Росія, Білорусь, Хорватія, Італія та ін. Охоплюючи різні вікові
категорії, конкурс пропонує змагання у сферах академічної, естрадної, джазової
музики для солістів, однорідних ансамблів баянів-акордеонів, мішаних ансамблів,
оркестрів народних інструментів. Крім цього тут присутня категорія «композиторвиконавець». 27-30 квітня 2018 року відбулося його XI-те творче змагання.
У період перебігу кожного з названих конкурсів відбуваються Всеукраїнські
та міжнародні науково-практичні конференції, методичні доповіді, виконавські та
педагогічні майстер-класи, творчі зустрічі, презентації нотних, довідникових
видань, посібників, підручників, монографій, а також численні концерти:
лауреатів, членів журі, гостей – солістів і колективів. Таким чином, конкурси
залучають до змагального, концертного, наукового, педагогічного процесу увесь
можливий потенціал регіону, сприяють обміну досвідом, методичними й
педагогічними

напрацюваннями,

науковими

досягненнями,

налагодженню

творчих контактів, створюють сприятливі передумови розвитку творчості для
народних інструментів.
Окрім названих, на базі факультету започатковані хоровий конкурс ім.
о. Северина

Сапруна,

профорієнтаційний

конкурс

«Музичний

талант»,

фестиваль дитячої пісні «Ми діти твої, Україно».
Народно-інструментальне мистецтво стало підставою низки наукових
досліджень, реалізованих представниками кафедри. Одним з найбільш активних і
послідовних науковців постає кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка, член-кореспондент
Міжнародної академії наук педагогічної освіти, голова Ради молодих вчених
музично-педагогічного факультету Андрій Душний. Автор десятків публікацій з
актуальних питань народно-інструментального виконавства, педагогіки, творчості,
конкурсного процесу, посібника «Методика активізації творчої діяльності
майбутніх учителів музики в процесі музично-інструментальної підготовки» (2008),
монографії «Анатолій Онуфрієнко: життя присвячене музиці» (2010), він у
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співавторстві з Б. Пицом підготував дві масштабні довідникові праці: «Кафедра
народних

музичних

інструментів

та

вокалу

Дрогобицького

державного

педагогічного університету імені Івана Франка: Науково-історичний довідник»
(2011) та «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва» [114; 157; 158].
Сфера наукових зацікавлень дослідників народно-інструментального
мистецтва великою мірою стосується музикознавства (О. Бобечко «Бандурне
мистецтво ХХ століття в контексті процесів фемінізації», 2014, Ю. Чумак
«Творчість Віктора Власова в контексті української баянно-акордеонної
музики», 2014).
29 грудня 2014 року музично-педагогічний факультет реорганізовано в
Інститут музичного мистецтва (директор – Заслужений працівник культури
України, професор кафедри методики музичного виховання і диригування
Степан Дацюк), який творять три кафедри. Кожен зі структурних підрозділів
має належний статус і науковий ценз, включаючи у педагогічний склад зокрема
докторів та кандидатів мистецтвознавства, членів НТШ та НСКУ, фахівців з
почесними званнями Заслужений працівник культури України. Науковим
підрозділом Інституту музичного мистецтва є Науково-дослідна лабораторія з
проблем музичної освіти учнівської молоді при кафедрі методики музичного
виховання і диригування. Тут відкрито аспірантуру з галузі знань 02
«Мистецтво» спеціальність 025 «Музичне мистецтво».
Спеціальні фахові наукові музикознавчі дослідження публікуються у
щомісячному науково-педагогічному журналі ДДПУ ім. І. Франка «Молодь і
ринок»

та

виданні

музично-педагогічного

факультету

«Матеріали

Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих
вчених».
Виховний відділ інституту об’єднує роботу студентського клубу та
десяти аматорських колективів, 8 з яких мають статус «народних» і включають
студентів і педагогів різних навчальних структур університету: Народний
(2002) ансамбль бандуристок (художній керівник – С. Пінчак), чоловічий
камерний хор «Боян Дрогобицький» (художній керівник та диригент –
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П. Гушоватий,

диригенти

–

С. Салій,

Я. Кулешко,

В. Довгошия,

концертмейстер – Т. Козій); Народна хорова капела «Gaudeamus» (художній
керівник та диригент С. Дацюк, концертмейстери – Є. Журавський, Н. Шкраба,
Г. Токарчук,

І. Лисик,

симфонічний/камерний

У. Конарська,
оркестр

Р. Хрипун);

(художній

Народний

керівник

–

(1999)

Ю. Чорний,

концертмейстер оркестру О. Тимків); Народний (2006) інструментальний
ансамбль «Намисто» (керівник – М. Тиновський); Народний (1968) вокальнохореографічний ансамбль «Пролісок» (художній керівник – Ю. Добуш,
балетмейстер – А. Гринчишин, керівник оркестру – З. Махневич); Народний
(1999) музичний гурт «Перехрестя» (художній керівник – Н. Польовий). Всі
колективи ведуть інтенсивну концертну діяльність у регіоні, Україні,
здійснюють гастрольні подорожі, залучені до всеукраїнських та міжнародних
мистецьких проектів. Проте вони не мають статусу учбових, а є засобом
набуття практичного виконавського досвіду поза навчальною програмою.
Інститут займає проміжне положення між вишем педагогічного та
музично-професійного профілю, оскільки готує фахівців з кваліфікацією
«Вчитель музичного мистецтва», однак має значно вищі, ніж цього вимагає
загальноосвітня

практика,

засоби

для

здобуття

спеціалізації

фаху

в

спеціальностях інструментального виконавства, академічного вокалу, хорового
диригування,

музикознавства.

передкарпатський

і

Це

карпатський

дає
регіон

змогу
зі

забезпечувати

складною

великий,

розосередженою

культурно-мистецькою інфраструктурою і достатньо високим запитом на
мистецькі спеціальності, висококваліфікованими місцевими фахівцями у сфері
музичної

педагогіки,

музикознавства,

практичного

вокального

та

інструментального виконавства, а також організаторів виконавського процесу,
глибоко і сутнісно адаптованих до регіональних запитів.

151

3.3. Видатні особистості – фундатори музичного професіоналізму
Дрогобича
В різні історичні епохи у розвитку європейської спільноти, особливо в
періоди активізації тоталітаризму чи то релігійного, чи то соціального чи
ідеологічного, роль «будителів» національного самоусвідомлення європейських
народів, як правило, брали на себе кращі представники духовенства чи
мистецької інтелігенції. Такими були повстанські здвиги у Європі, таким був
рух пасіонарії у період «весни народів», що вивершився створення музичних
шкіл (польської (Ф. Шопен), чеської (Б. Сметана), норвезької (Е. Гріг),
української (М. Лисенко) та ін.).
В умовах тоталітарно-комуністичного режиму в Україні у ХХ ст. (у
Зх. Україні – др. пол. ХХ ст.) спостерігаємо риси, свого роду, неопасіонарності,
зокрема у творчості та громадській діяльності музикантів (композиторів,
виконавців, науковців), які вивершували музично-професійний процес у
провінційних містах. Окремі нариси щодо обраних персоналій – яскравих
представників професіоналізації музичного життя Дрогобича дають можливість
повніше виявити і з’ясувати чинники формування особистості, тяглість
традицій та інноваційність, педагогічних засад, мистецької позиції і проявів
наукового методичного і творчого потенціалу, закоріненість і особистий внесок
у регіональне середовище з подальшим виходом на національний і
міжнародний рівень.
3.3.1. Перший декан музично-педагогічного факультету в Дрогобичі
Василь Якуб’як (музикант, педагог і діяч)
Василь Іванович Якуб’як народився у 23.02.1912 в с. Печеніжин, нині
Івано-Франківської області. Це був період відновлення польської окупаційної
влади, опір якій місцеве населення чинило стрункою системою самоорганізації
та освітньо-культурологічної роботи. В 1921 р. у селищі було відкрито
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читальню «Просвіти», яка

стала осередком відродження

національної

свідомості, освіти та культури. Навколо неї гуртувалися товариства «Сокіл»,
«Рідна школа», «Союз українок», «Каменярі». При читальні працювали гуртки
художньої самодіяльності, було організовано смичковий (струнний) і духовий
оркестри, драматичний гурток, що ставив українські вистави, діяли мішаний і
чоловічий хори, першим диригентом яких був Іван Дувірак. Активними
учасникам хору були І. Горук, брати Дувіраки Василь та Олекса, В. Чемерис,
О. Козьменко та В. Якуб’як, який від початків своєї освіти був у центрі
музично-суспільного життя.
Розпочавши заняття музикою у Коломийській філії ВМІ ім. М. Лисенка
(за спеціальностями скрипка, теорія музики), він у 1934 р. закінчив ВМІ ім.
М. Лисенка у Львові, де теорію музики і композицію студіював під
керівництвом Б. Кудрика та С. Людкевича. По закінченні навчання поступив до
Львівської греко-католицької духовної семінарії Святого Духа, де навчався з
1935 по 1939 рр. Цей заклад, окрім основної функції – богословської
спеціалізації,

відрізнявся

потужною

музично-освітньою

діяльністю

та

культивував активну участь вихованців і мистецьких колективів у суспільному
житті краю. За часів ректорату Йосифа Сліпого богословський хор, наново
організований з ініціативи Модеста Менцинського, налічував біля 80-ти
співаків, деякі з них мали вищу освіту. Серед найбільш талановитих
музикантів-інструменталістів і співаків семінарії – скрипаль, організатор та
диригент симфонічного оркестру семінарії Артемій Цегельський, співаки
Василь Матіяш, Іван Задорожний, Євген Вахняк, Василь Бринявський, Петро
Романишин, піаніст Євген Данчишин, бандуристи Богдан Ганушевський,
Дмитро Гончар і Юрій Свістель [239, с. 327]. Хор, оркестр, струнний квартет,
бандуристи чи солісти-скрипалі брали участь на всіх святах Богословської
Академії, а також авторських музично-літературних вечорах, в церквах під час
богослужінь (учасники хору співали на крилосах), а також на великих світських
святах та релігійно-святкових імпрезах міста, усі колективи брали участь у
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концертних подорожах приурочених до урочистих подій чи здійснюваних з
благодійною метою.
Диригентами хору були за хронологією Степан Королюк (закінчив
семінарію 1926 р.), Микола Зубаль (1928 р.), Євген Бобовник (1929 р.), Роман
Ульванський (1931 р.), Володимир Жолкевич (1935 р.), Василь Якуб’як
(1939 р.), Богдан Ганушевський (1941/1942 рр.), Володимир Дорош (1943 р.),
Володимир Панасюк. Цим талановитим музикантам колектив завдячував своїм
високим мистецьким рівнем. Сучасники свідчили: «Найбільшу увагу в
музичнім житті Духовної Семінарії і Богословської Академії звертали на хор.
Такого голосового матеріалу, як мав семінарійний хор тих років, не було у
жодного колективу не тільки у Львові, а у цілім краю» [198].
У 1935 р. 6-28 серпня В. Якуб’як у складі хору семінарії здійснив
концертну подорож на честь 125-річчя М. Шашкевича по західноукраїнським
землям. Колектив відвідав 20 міст Галичини з Богослужіннями та концертними
програмами, а у 1936 р. музикант уже й сам очолював колектив. Під його
орудою 29 листопада 1936 р. на академіях на честь св. Йосафата були виконані
твори «Кант про страшний суд» Д. Котка, псалом «Вскую прескорбная єси
душа

моя»

Д. Бортнянського,

на

урочистостях

до

300-річчя

смерти

митрополита Рутського прозвучав псалом «Небеса повідають славу Божу»
Д. Бортнянського, у святковому концерті до 100-річчя «Русалки Дністрової» 18
квітня 1937 р. були виконані хорові композиції «Дайте руки, юні друзі»
С. Людкевича, «Чом річенько» І. Лаврівського, «Як мило згадати» М. Колесси,
та спільно з хором «Боян» – «Великий єсть Бог» Б. Кудрика з «Русланових
псальмів». В урочистій академії на честь митрополита Андрея Шептицького 13
грудня 1937 р. хор під проводом В. Якуб’яка виконав масштабні композиції
«Услиши, Господи глас мой» Д. Бортнянського та «Вальтазар» Г. Цельнера.
У 1934 р. В. Якуб’як як альтист брав участь у симфонічному оркестрі
семінарії під орудою А. Цегельського, діяльність якого була відновлена у
1933 р. У цьому оркестрі з 24 осіб на першій скрипці грав віртуоз віденської
опери Вільгельм Баран. Згідно спогадів диригента та інформації з періодики
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колектив мав репетиції тричі на тиждень. Оркестр співпрацював з ВМІ
ім. М. Лисенка, який випозичав йому ноти та духові інструменти (гобой,
фаготи, тромбон). В репертуарі того періоду були сюїта «Пер Гюнт» Е. Гріга,
«Романс» та «Пісня без слів» П. Чайковського, частини з «Пасторальної
симфонії»

Л. Бетовена,

увертюра

до

«Весілля

Фігаро»

В. Моцарта,

«Незакінчена симфонія» Ф. Шуберта, увертюра до опери «Вільгельм Телль»
Дж. Россіні,

оригінальні

твори

та

переклади

композицій

Й. Брамса,

А. Дворжака, В. Барвінського та інших авторів. Серед списків концертних
програм дедалі частіше фігурують оригінальні композиції молодого музикантабогослова. Так, з відгуків періодики відомо про виконання «Фантазії» для
симфонічного оркестру: «… твір молодого композитора – легкий, витриманий у
своєріднім українськім кольориті», згодом про виконання нових композицій
В. Якуб’яка також згадує газета «Нива» за березень 1937 р. [155, с. 436, 460,
527]. У авторському вечорі літературної секції при «Читальні українських
богословів» 28 лютого 1937 р. Духовної Семінарії у присутності Й. Сліпого та
представників преси була виконана «Таємнича печера» В. Якуб’яка для
оркестру і фортепіано (його партію виконував Б. Кудрик), а також «Козачок»,
«Marcia funebre» для струнного квартету та хор «Клеплють коси» на сл.
А. Шекерика-Донникова

[155,

с. 511].

У

1938 р.

В. Якуб’як

перейняв

керівництво оркестром.
Як альтист, митець грав у струнному квартеті семінарії, до якого входили
також А. Цегельський (перша скрипка), В. Баран (друга скрипка), В. ЛегіньСемеген (віолончель), у репертуарі якого були квартет d-moll Ф. Шуберта, «Сім
слів Іісуса на хресті» Й. Гайдна, сюїта g-moll В. Барвінського, переклади
П. Пшенички,

твори

М. Лисенка,

П. Козицького,

Д. Леонтовича,

М. Вериківського. Концерти, нерідко тематичні, супроводжувалися рефератами
та доповідями.
У ті ж студентські роки В. Якуб’як очолював печеніжинський хор, а
світлини 1934-1936 рр. зафіксували його як керівника оркестру (зі струнносмичковими та мандолінами у складі) та оркестру народних інструментів з
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мандолін та гітар. До цього періоду належать перші композиторські спроби у
камерно-вокальному жанрі, серед яких – солоспів на слова коломийського
поета, педагога і громадського діяча Михайла Хромея «Літо, любе літо».
Роботи з хором митець не полишав і в тяжкі окупаційні роки. І коли з ініціативи
о. С. Сапруна – директора Інституту народної творчості у співпраці з Відділом
культурної праці УКЦ було проведено Краєвий конкурс українських хорів в
Галичині у травні-серпні 1942 року, приурочений до 100-річчя з дня
народження М. Лисенка, хор з Печеніжина під його орудою з великим успіхом
взяв участь у цьому масштабному мистецькому змаганні. До участі в конкурсі
зголосилось 450 хорів, у другий тур перейшло 162 колективи, а в останньому
заключному турі змагалося 72 хори, з яких 11 зі Львівської округи, 6 – з
Самбірщини, 7 – зі Стрийщини, 10 – Станіславівщини, 11 – Коломийських, 5 –
Чортківських, 8 –Тернопільських, 5 – Золочівських, 6 – Перемиських, по
одному з Ярослава, Сянока, Криниці. Заключний – крайовий тур включав 26
хорів-учасників і 4 репрезентативні хори: станіславівський та дрогобицький
«Боян», станіславівська «Думка» та львівська «Сурма». Серед диригентів
сільських, містечкових та великоміських хорів були відзначені відповідно:
Василь Якуб’як (с. Печеніжин, Коломийський округ), Степан Прокоп’як
(Ходорів), Микола Колесса (Львів). Переможці отримали грошові нагороди і
посріблені батути [251, с. 13–29]. Поряд з цим від 1941 р. працював у
м. Коломия в музичних школах, СШ № 1 і Коломийському драматичному
театрі [33]. В 1943-1944 рр. був диригентом «Коломийського Бояна», працював
педагогом в коломийській 7-річній музичній школі по класу теоретичних
предметів та завідуючим циклом теоретичних предметів (1944-березень
1962 р.).
Уродженка Коломиї Любов Коссак-Баб’юк у дослідженні, присвяченому
музичному життю Коломиї відзначає, що у важкі післявоєнні роки високий
рівень музичної школи зберігався завдяки праці таких музикантів, як педагог по
класу фортепіано Є. Ласійчук, вихованка фортепіанного класу В. Барвінського
у ВМІ ім. М. Лисенка у Львові та завуч школи Василь Якуб’як – музикознавець,

156

композитор, диригент [40, с. 149–164]. Суспільний авторитет мистця у цей
період настільки значний, що в час проведення повоєнних «вільних» виборів до
Верховної Ради СРСР110 щоб непокірні «западенці» не посміли хоч якимсь
чином протистояти цій акції, правоохоронні органи розробили цілу низку
каральних заходів, зокрема ув’язнивши провідних діячів, які складали осередок
культурно-супільної свідомості міста. Серед заарештованих були інженери,
вчителі, священики, адвокати, лікарі, діячі кооперативного руху, директор
драмтеатру і викладач музичної школи В. Якуб’як [202].
Високий фахово-освітній рівень коломийських педагогів-музикантів
дозволив відкрити у 1957 році відділення музичного виховання при
Станіславівській учительській семінарії під керівництвом Миколи Жупана
(тепер – Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника). У 1960 році відбувся перший випуск 29
студентів. «Їх фахову підготовку забезпечили талановиті викладачі Міра
Гурська, Любов Станкевич, Михайло Озарук, Василь Якуб’як, Антон
Михайлевський, Романа Клапоущак, Ірина Сербинська, Василь Чорнописький,
Любов Гандурська, Галина Грабець, Стефанія Сверида», – зазначає на
шпальтах газети «Галичина» Валерій Ковтун [136, с. 79–92.].
Саме тому з переведенням музично-педагогічного факультету Львівської
консерваторії до Дрогобича В. Якуб’як запрошений до складу фахівців, що
стали біля закладення основ нового факультету як викладач кафедри музики і
співів. У 1962-му році спільно зі С. Стельмащуком ініціює заснування
чоловічого хору «Бескид».
Працюючи на педагогічній та адміністративній роботах, музикант не
залишає творчості та різнопланової виконавської діяльності. У цей період був
написаний чоловічий хор «Підлисся» з соло баритона і тенора на
сл. М. Шашкевича111, створює музику до драми М. Коцюбинського «Тіні

110

Союз радянських соціалістичних республік.
Вперше вийшов друком у 1992 р. в ювілейній збірці музичних творів на тексти М. Шашкевича [365,
с. 170-175].
111
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забутих предків» (1960), десятки хорових творів, камерно-інструментальних та
вокальних композицій (квартетів та солоспівів) [155, с. 352].
Керівник хорового колективу, публіцист, дослідник, фольклорист і
композитор С. Стельмащук у дослідженні, присвяченому історії пісні «Гуцулка
Ксеня» підкреслював: «Цікавим автором естрадної музики був і Василь
Якуб’як. Його квартети «Абдул-бей» і танґо «Ще раз» (назва – як і танґо
Барнича) мали великий успіх (зі слів Євгена Вахняка). Вже пізніше, у 1960-х
роках, коли автор тих квартетів працював у Дрогобицькому педінституті, я був
одним із їх виконавців (співав баритонову партію, Михайло Паночко – т. 1,
Василь Якуб’як – т. 2 і Зиновій Маринець – б. 2)» [268].
Від 1966 по 1972 він працював викладачем кафедри теорії, історії музики
і гри на музичних інструментах, а коли був звільнений з посади у зв’язку зі
скороченням професорсько-викладацького складу, він невдовзі помер.
Особа Василя Якуб’яка є знаковою фігурою його епохи, прикладом
служіння народу і краю, прагненням постійного самовдосконалення і посвяти у
найрізноманітніших

галузях

професійної

діяльності:

педагогічній,

фольклористичній, композиторській, диригентській, організаторській, музичновиконавській, а його життєвий шлях міг би послужити достойним прикладом
для музикантів нових поколінь.
3.3.2. Музикант-універсал Яків Сорокер як організатор музичного
життя Дрогобича та дослідник україніки
Особистість Якова Львовича Сорокера (4 травня 1920, Бельці, Бессарабія
– 6 березня 1995, Ієрусалим) – визначного музиканта, скрипаля, музикознавця,
методиста, педагога, організатора мистецького життя, який у 1962-1976 рр.
очолював кафедру теорії, історії музики та гри на музичних інструментах
музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. І. Франка.
До праці у цьому закладі музикант приступив, маючи високу і
багатопланову музичну освіту та різносторонній практичний досвід. Він
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походив з родини бессарабського клезмера-скрипаля, який і став його першим
наставником, далі навчався у відомого педагога Бено Екерлінга у Бельцях
(розстріляного фашистами у 1941 році). Подальшу освіту отримав у Паризькій
Schola cantorum (1929-1932) по класу вокалу професора М. Шайє та приватній
Кишинівській консерваторії «Уніря» («Unirea») в класі скрипки професора
Марка Пестера112.
У цей час попри значні труднощі виникають та розгортають діяльність
численні мистецькі колективи, серед яких хорова капела «Дойна», утворена у
Тирасполі у 1930 р. випускником регентських курсів при Петербурзькій півчій
капелі К. Пігровим, який став її першим художнім керівником. В час Другої
світової війни колективу довелося евакуюватися у східні райони колишнього
Союзу. На базі цієї хорової капели та народної хореографічної групи у 1942 р.
був створений Молдавський ансамбль пісні і танцю під керівництвом Давида
Гершфельда (учня М. Віленського, голови спілки композиторів Молдавії,
засновника консерваторії у 1940 р.). До складу цього колективу увійшли
скрипаль Яків Сорокер, співачки Тамара Чебан (згодом – солістка хорової
капели, ансамблю «Флуераш», Молдавського радіо та філармонії) та Поліна
Ботезат (пізніше – педагог вокалу, солістка філармонії та Молдавської опери),
оркестр діяв під орудою Шіко Аранова [273; 305]. Колектив дав близько 600
концертів на фронтах і в тилу, в евакогоспіталях. Одним з найбільш яскравих
виступів військового часу став концерт ансамблю «Дойна» в залі ім.
П. І. Чайковського у Москві, про що писала газета «Правда» у номері від 20
січня 1944 р. У тому ж році колектив повернувся до Молдови. Збір від
численних платних концертів був надісланий в оборонний фонд країни (за ці
кошти був збудований бомбардувальник з назвою «Молдавский ансамбль
«Дойна»»). За організацію цього колективу в 1942 р. Д. Гершфельд першим у
Молдавії був удостоєний звання Заслуженого діяча мистецтв [273].
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Марк Якович Пестер (5 березня 1884, Бендери – 7 березня 1944, Коканд) – видатний бессарабський
музичний педагог, випускник Санкт-Петербурзької консерваторії по класу Л. С. Ауера; викладав гру на скрипці
в кишинівських консерваторіях «Unirea» і «Municipal».
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У повоєнний час (від 1948 р.) Я. Сорокер продовжив навчання в
аспірантурі Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського у
класах Д. Ойстраха та Л. Гінзбурга (заочно), паралельно викладаючи у
Кишинівському музичному училищі ім. Штефана Няги та в музичній школі.
Згодом він став біографом видатного скрипаля, розпочавши цю роботу іще за
його життя. У 1981 р. у Єрусалимі вийшла друком російськомовна праця
«Давид Ойстрах»113, невдовзі перевидана англійською у США.
Захоплення майстерністю і талантом наставника було настільки сильним,
що свого часу Д. Ойстрах просив свого учня не надто акцентувати увагу на
його особистості в дисертації. Він завершив своє навчання захистом дисертації
«Скрипкові сонати Л. Бетховена» (1955), що також була видана окремою
книгою у 1963 р.
У 1955-1962 рр. Я. Сорокер працював на посаді доцента Алма-Атинської
консерваторії, виступав як концертуючий скрипаль, записавши с Е. Заком всі
сонати Л. Бетховена для Кишинівського радіокомітету, а на Алма-Атинському
радіо вів серію регулярних музично-освітніх програм.
Від 1962 р. діяльність музиканта пов’язана з Дрогобичем, у цьому ж році
він отримав звання доцента. «Народившись і вирісши в північній Молдові, де
присутність української народної музичної культури дуже помітна, Я. Сорокер
глибше підійшов до української теми з переїздом в Україну, до Дрогобича. Цю
тему від продовжував розробляти до кінця свого життя» [8 4 , с . 19].
У листопаді 1966 р. він очолив роботу заснованої ним кафедри теорії,
історії музики та гри на музичних інструментах, спрямувавши значні зусилля
на збільшення квоти кафедри працівників з науковими ступенями й званнями,
посилення методичної бази, інтенсифікації наукових досліджень, зокрема
присвячених україніці, що стала вагомою складовою його власних наукових
зацікавлень, що виходили далеко за межі безпосередніх викладацьких потреб
регіону. Зокрема він уклав «Програму з класу скрипки для педагогічних
113

Сорокер Я. Давид Ойстрах. – Иерусалим: Тарбут, 1981; David Oistrakh. – New York: Lexicon Publishing
House, 1982.
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інститутів України», праць, серед яких вирізняються «Українські теми в
творчій спадщині Петра Чайковського»114, «М. Глінка й Україна», ««Мойсей»
І. Франка і «Мойсей» С. Людкевича». Його численні статті на українську
тематику були опубліковані в журналах «Музика», «Народна творчість та
етнографія». Окремими виданнями у цей період вийшли «Скрипкові сонати
Л. Бетовена:

їх

стиль та виконання» (1963)115, «Скрипкова творчість

С. Прокоф’єва» (1965)116, «Йожеф Сігеті» (1968)117, «Камерно-інструментальні
ансамблі С. Прокоф’єва» (1973)118.
Здобутки і напрямки наукової, педагогічної, організаційної роботи
Я. Сорокера задали високу професійну планку для викладачів педагогічного
інституту та керівників заснованих ним музичних колективів у Дрогобичі. Так,
одна з його учениць, Галина Дідич (1968 р. вона закінчила інститут по класу
скрипки кандидата мистецтвознавства, доцента Я. Сорокера та класу хорового
диригування викладача О. Ярка), сьогодні кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри

музичного

державного

мистецтва

педагогічного

і

хореографії

університету

ім.

Центральноукраїнського

В. Винниченка

(згідно

з

попередньою назвою – музично-педагогічний факультет Кіровоградського
педагогічного інституту ім. О. Пушкіна).
У 1976 році, виїхавши до Ізраїлю, митець виступав у складі
Єрусалимського симфонічного оркестру радіо і телебачення (1977-1987),
концертував з декількома камерними ансамблями. З 1984 року був редактором
музичного відділу Короткої Єврейської Енциклопедії та автором більшості
статей на музичні теми, а також історико-літературного періодичного видання
«Каталог», з 1994 року був редактором і науковим консультантом музичного
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відділу Російської Єврейської Енциклопедії, що видається під егідою
Російської Академії природних наук.
Багато працював у галузі музичної журналістики і публіцистики:
друкувався

у

періодичних

виданнях

«Визвольний

шлях»

(Лондон),

«Сучасність» (США), «Шлях перемоги» (Мюнхен), «Наші дні» (Торонто),
«Діалоги» (Ізраїль). «Українські діаспорні видання охоче вміщували на своїх
сторінках,
Я. Сорокера

написані
які

об’єктивно, на

вигідно

високому науковому рівні, праці

відрізнялися

від

радянських

музикознавчих

публікацій», – зазначає у статті до діаспорного періодичного видання
«Свобода» В. Грабовський [84, с. 19].
У своїй дослідницькій діяльності він багато уваги приділив самобутності
української культури, питанням українсько-єврейських взаємин, дослідивши
персоналії композиторів, диригентів, виконавців-інструменталістів і співаків
єврейського походження, пов’язаних з Україною: «Євреї в музиці України»119,
«Российские музыканты-евреи: био-библиографический лексикон»120, «Евреи в
культуре русского зарубежья: сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе»121.
Серед них: піаністи Євген Шендерович, Анна Хохловкіна, Ізраїль Стучевський
та Наум Вальтер, скрипаль Борис Гольдштейн122 та його брат – диригент,
композитор, виконавець Михайло Гольдштейн, музичний діяч Йоель Енгель,
Григорій та Олександр П’ятигорські, диригент Еміль Купер, трубач та диригент
Яків Скоморовський та численні інші. Монографія «Борис Гольдштейн» була
видана у 1983 році (німецькою мовою, а у 1989 – російською).
Музикант також входив до складу наукових співробітників інтернетвидання «Електронна єврейська енциклопедія». У його праці зарубіжного
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періоду «Ukrainian Musical Elements in Classical Music», (Торонто, 1992)123
досліджено наявність українських інтонацій у творчості багатьох митців світу
(Й. Гайдна, Л. Боккеріні, Б. Бартока, Д. Кабалевського та ін). Загалом, наукова
спадщина Я. Сорокера становить понад 100 друкованих праць російською,
українською, румунською, польською, англійською, німецькою та єврейськими
(івритом, ідишем) мовами.
Заснований ним камерний оркестр зі студентами та педагогами у складі,
виступав

на

різножанровими

сценах
та

Києва,

Львова,

високохудожніми

Рівного,
програмами.

Івано-Франківська
Його

з

наступними

керівниками стали Михайло Бурбан та Юрій Чорний. У 1992 році колективу
присвоєно звання «Народний». Згодом на його основі був утворений
симфонічний оркестр під орудою М. Бурбана.
Але наукова спадщина Я. Сорокера й надалі потребує популяризації.
Стараннями В. Грабовського стаття Я. Сорокера «Людвіг Ван Бетховен та син
останнього українського Гетьмана» була передрукована у 1995 році в
київському журналі «Музика», ряд праць рекомендовані для вивчення
українськими, російськими, молдавськими програмами з фахової підготовки
скрипалів, але значна кількість розвідок науковця залишаються невідомими
українським спеціалістам та шанувальникам музичного мистецтва. Тому досі
лишаються актуальними міркування висловлені у 2002 р.: «Внесок Я. Сорокера
в україно-юдаїку вагомий і вартісний. Настав час видати в Україні його твори,
присвячені українській музиці та українсько-єврейським взаєминам в галузі
культури» [84, с. 19].
3.3.3. Роман Сов’як на ниві культурно-просвітницької діяльності
Серед постатей, чиє місце в історії музичного мистецтва Дрогобиччини є
вагомим та непересічним, є Роман Сов’як – визначний культурний і
123
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просвітянський діяч, професор ДДПУ ім. І. Франка, член НСКУ, довголітній
керівник і головний диригент чоловічої хорової капели «Бескид». Формування
особистості митця – диригента, композитора, науковця, публіциста, краєзнавця
Р. Сов’яка (09.06.1939 – 11.12.2007) відбувалося у провідних осередках фахової
музичної освіти західноукраїнського регіону. Він навчався у Дрогобицькому
музичному училищі (1953-1957), ЛДК ім. М. Лисенка в класі старшого
викладача М. Оберюхтіна (1957-1961). Згодом переведений на факультет
хорового диригування у клас Заслуженого артиста України, доцента Є. Вахняка
(1961-1962). Тут було закладене глибоке знання надбань національного
музичного мистецтва, виконавський та композиторський професіоналізм,
сформовано активну громадянську позицію майбутнього діяча.
Важливою сферою діяльності музиканта було дослідження історії і
культури краю, висвітлення через публіцистичні нариси та участь у формуванні
краєзнавчих збірок статей, матеріалів та документів. Разом з В. Грабовським,
Л. Садовою, Л. Філоненком і М. Ярко Р. Сов’як був Членом НТШ.
Педагогічну діяльність митець розпочав у Львівському музичнопедагогічному училищі ім. Ф. Колесси (1959-1962), Хмельницькому музичному
училищі (1962-1964). Водночас він – викладач, педагог-методист у школах,
активно співпрацював з хором гімназії м. Дрогобича, читав лекційні курси, вів
клас індивідуального навчання диригування, виступав як баяніст, піаністакомпаніатор.
З 1 вересня 1964 року прийнятий на посаду викладача кафедри музики і
співу ДДПІ ім. І. Франка, з якої був звільнений 10 лютого 1965 року у зв’язку з
переходом на роботу в Дрогобицький музично-драматичний театр. Від 1968
року творча і педагогічна діяльність Романа Сов’яка знову пов’язана з ДДПІ ім.
І. Франка, який працював викладачем кафедри диригування (1968), старшим
викладачем (1982), доцентом (1989), професором (2003) кафедри методики
музичного виховання та диригування. На музично-педагогічному факультеті
викладав диригування, суміжні дисципліни, керував курсовими хорами. За цей
період наставник виховав чимало музикантів-педагогів.
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Працюючи у Дрогобицькому виші музикант активно долучився до
планомірної наукової роботи, що ведеться на кафедрах музично-педагогічного
факультету. Її вагомим напрямком є висвітлення постатей та введення до
наукового та виконавського обігу доробку українських композиторів, які
тривалий час були у забутті: М. Вербицького, С. Воробкевича, М. Завадського,
Д. Січинського,

О. Нижанківського,

М. Гайворонського,

Я. Барнича,

В. Барвінського, М. Тележинського, А. Річинського, Я. Ярославенка, наукові
праці,

присвячені

видатним

діячам,

діяльність

яких

пов’язана

із

західноукраїнськими територіями та митцям регіонального походження,
значення діяльності яких виходить за локальні рамки: В. Герасименку,
С. Стельмащуку, А. Онуфрієнку, В. Оберюхтіну та ін.
У публіцистичному та музично-критичному доробку діяча такими є
рецензія

на

масштабний

сольний

концерт

камерно-вокальної

лірики

К. Сятецького, що відбувся у 1986 році в актовому залі Дрогобицького
педагогічного інституту у співпраці з концертмейстером В. Баб’яком та
музикознавцем Л. Кияновською124, допис присвячений ювілею Є. Козака125, про
хорові обробки композитора, здобутки його непересічного таланту в контексті
усієї сучасної йому української музично-хорової культури.
Музикознавчі інтереси Р. Сов’яка спрямовані на дослідження внеску
окремих постатей – видатних представників культури і мистецтва на
Дрогобиччині, як уродженців цієї землі, так і тих, чиє життя пов’язані з нею
окремим періодом чи спрямуванням діяльності: Івана Франка126, Остапа
Нижанківського127, Євгена Козака128.
Праця про видатного українського патріота, композитора, хорового
диригента,
124

священика

та

музично-громадського

діяча

о. Остапа

Сов’як Р. Творчий звіт декана. Радянський педагог. 1987. № 2 (885). 8 січня.
Сов’як Р. Творчий звіт декана. Радянський педагог. 1987. № 2 (885). 8 січня.
126
Сов’як Р. З Каменяревої криниці (Короткий огляд музичної Франкіани). Українське літературознавство:
Наукова думка, 1982. Вип. 38.
127
Сов’як Р. Остап Нижанківський та його музично-педагогічна спадщина: Посібник. Дрогобич: НВЦ
«Каменяр» ДДПУ, 2005. 200 с.
128
Сов’як Р. Хорові обробки українських народних пісень Євгена Козака. До 100-річчя від дня народження
композитора.
http://www.drohobych.com.ua/www.drogobych.com/images/?option=com_content&task=view&id=1034&Itemid=30
125
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Нижанківського

(1862-1919)129

документального

фільму

послужила

«Священик,

основою

молочар,

для

музика»,

створення

реалізованого

Державною телерадіокомпанією «Культура», прем’єра якого відбулась у ДДПУ
ім. І. Франка у 90-річчя від дня трагічної смерті митця. Фільм включає відео
коментарі самого Романа Сов’яка, знаного фольклориста Михайла Хая та
земляків О. Нижанківського – пароха церкви села Завадова о. Степана, –
почесного голови «Просвіти» на Стрийщині М. Мандрика та ін. До музичної
ілюстрації творів композитора, введених у фільм, було залучено потужні
виконавські сили Дрогобиччини та Західноукраїнського регіону: церковний хор
запроектованої ним церкви с. Завадів, дует піаністів Людомира Філоненка та
Олеся Корчинського, Михайла Хая, капела «Трембіта», хор Архікатедрального
собору Святого Юра та ін.
Діяльність Р. Сов’яка демонструє його глибокий інтерес до регіональних
жанрових

різновидів

камерно-вокальної

творчості130,

відображеного

у

дисертації «Проблема становлення і розвитку західноукраїнського романсу ХІХ
– поч. ХХ ст.». У своєму науковому дослідженні музикант актуалізував та ввів
до наукового обігу низку композицій невідомих чи малознаних митців, які
збагатили та розширили уявлення про романсову традицію і творчість краю.
Як диригент Роман Сов’як формувався у театрально-оркестровому
амплуа: завідував музичною частиною і керував оркестром Львівського
обласного українського музично-драматичного театру. З 1990 року і до кінця
життя професор Р. Сов’як очолював Народну чоловічу хорову капелу «Бескид»,
замінивши у цій функції С. Стельмащука. З його керівництвом пов’язаний
особливий етап розвитку хору, що наступає в 1990-ті рр. В цей період колектив
стає лауреатом обласних та республіканських фестивалів. Зокрема в 1990 році
129

Учасника артистичних прогулянок зі студентськими хорами Галичиною, Буковиною та Закарпаттям (в
яких брали участь І. Франко та С. Людкевич), організації молочарського союзу, будівництва храму, діяча
видавничої справи (зокрема ініціатора перших публікацій деяких композицій М. Лисенка видавництвом
«Бібліотека музикальна», редактором якого був О. Нижанківський), організатора культурно-громадського
життя краю. Митець підтримував контакти з М. Лисенком, був активним учасником організації урочистостей з
приводу лисенківських святкувань в Галичині 1903 року.
130
Совяк Р. П. Проблема становления и развития западно-украинского романса XIX – начала XX вв.: дис. ...
канд. искусствоведения: 17.00.02 Совяк Роман Петрович. К., 1984. 192 с.
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«Бескид» взяв участь у Першому фестивалі «Козацькі пісні», де обробка пісні
В. Лісовола та В. Крищенка «Наливайте, браття, кришталеві чаші» відзначена
«Призом глядацьких симпатій». Колектив брав участь у фестивалі «Музика
українського зарубіжжя», був учасником Першого конкурсу козацької пісні
«Хортиця» (м. Запоріжжя), Міжнародного фестивалю духовної пісні в
м. Кошице (Словаччина), здійснює концертні поїздки по Україні та містах
Польщі, Словаччини. Програми цих гастрольних подорожей мають на меті
продемонструвати багатство української пісенності та оригінальної творчості
регіональних митців.
М. Бурбан, аналізуючи період діяльності колективу під батутою
Р. Сов’яка, відзначає: «У 90-х переломних для України роках «Бескид»,
зважаючи на його інтелектуальний, патріотичний, організаторський, співацький
потенціал, просто змушений був стати колективом-лідером. І він цю місію
виконав. Хор був і є об’єднуючою художньою одиницею, на яку опирається
ректорат вузу, міські організації, «Просвіта»» [58]. «Бескид» постає ініціатором
та постійним учасником дрогобицьких літературно-мистецьких вечорів на
честь Т. Шевченка, І. Франка, М. Шашкевича, Б. Лепкого, М. Вербицького,
С. Людкевича, Д. Січинського, О. Нижанківського. Зокрема, завдяки ініціативі
диригента хор поповнив репертуар твором С. Людкевича «Дайте руки, юні
други!», а до столітнього ювілею корифея музичної культури Галичини –
«Хором підземних ковалів» з містерії В. Пачовського «Зоряний вінець» [266,
с. 27].
Роман Сов’як був фаховим композитором, членом Дрогобицького
осередку СКУ. Перші спроби композиторської творчості були пов’язані з
працею на

посаді

музичного

керівника

та

диригента

Дрогобицького

драматичного театру. Для нього були створені численні обробки пісень до
драматичних творів131, музика до п’єс П. Мирного «Лимерівна» (1965 р.),

131

Як музика до вистав постали: фрагмент музики до драми І. Франка «Будка ч. 27», сольні фольклорні
обробки («Журю я ся журю» (1980), солоспіви на тексти Т. Шевченка, О. Олеся, Б. Стельмаха, І. Сеник,
«Думка» («Нісся місяць…») на сл. М. Шашкевича (1986), «Осінній вітре», «Книги – морська глибина»,
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А. Кітцберга

«Відьма»

(1966 р.),

К. Гольдоні

«Мірандоліна»

(1967 р.),

Б. Грінченка «Степовий гість» (1968 р.) та інші.
Просвітницький аспект яскраво проектується й на царину оригінальної
творчості. Її характеризує багатогранне осмислення народно-музичного
матеріалу, насамперед у жанрі хорових фольклорних обробок, які включають
фольклористичну спадщину І. Франка, обробки фольклорних зразків зі збірок
К. Квітки, записаних від поета: «По горах ходила» для жіночого хору a capella,
«Добрий вечір тобі, зелена діброва» для мішаного хору, «Ой, не жалуй, моя
мила», «Ой, у Львові на ринку» (1981, за записами К. Квітки від І. Франка) [165,
с. 270–281].
Інший напрям пов’язаний з популяризацією тенденційно скромно
висвітленої в музичній творчості й виконавстві історичної тематики, пов’язаної
з періодами національно-визвольних змагань, різноплановою розробкою
багатих пластів пісенності УСС132 та УПА133, зокрема на підставі діаспорних
видань (це засвідчує авторський збірник творів для чоловічого хору «Зродились
ми великої години», Дрогобич, 2003)134. Він включає 9 обробок повстанських
пісень і 5 авторських творів, починається обробкою повстанської пісні-гімну на
слова О. Бабія, що дала назву збірці.
Особливу увагу митець приділяє інтерпретації творчості Івана Франка.
Походження з родинних місць поета і мислителя, родинний пієтет щодо
вивчення масштабу діяльності його постаті135 відобразились у романсах на
франкові тексти, музиці до його драматичних творів, циклі «Три хори на слова
Івана Франка»136, «Каменяр», «Гримить, благодатна пора наступає» для
мішаного хору, «Весна» для жіночого хору a cappella, «Книги – морська
глибина» для жіночого хору з супроводом, «Сипле, сипле, сипле сніг…»
«Зелений явір» (1981), «Романс» («Спасибі тобі, моє сонечко») на сл. І. Франка (1996), «Чернеча гора» та ін.
[164, с. 139].
132
Українські Січові Стрільці.
133
Українська Повстанська Армія.
134
Сов’як Р. Зродились ми великої години: Авторський збірник творів для чоловічого хору [Ноти].
Дрогобич: Коло, 2003. 95 с.
135
Брат композитора – П. Сов’як – знаний педагог-історик та відомий франкознавець, автор низки праць і
розвідок, присвячених видатному діячеві.
136
Сов’як Р. Три хори на слова Івана Франка [Ноти]. Дрогобич: Посвіт, 2006. 42 с.
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(«Зима», 1986), «Земле, моя всеплодющая мати!..» для соліста баритона та
чоловічого хору з супроводом фортепіано (1986) та редакція для мішаного хору
(1989).
Твори на тексти Каменяра увійшли до збірок «Хорові твори на тексти
Івана Франка» (Дрогобич, 2006, упор. С. Дацюк), «Ти воскресла, моя Україно!»
(Дрогобич, 1992). Першовиконавцями та популяризаторами композицій
Р. Сов’яка на тексти І. Франка стали також інші дрогобицькі колективи:
студентський жіночий хор «Барвінок» (кер. П. Гушоватий), хор вчителів
«Каменяр» (кер. Я. Кулешко), камерний мішаний хор музично-педагогічного
факультету, переклади на жіночий хор були здійснені для капели бандуристок
ЛНУ ім. І. Франка (кер. З. Сичак) [292, c. 4–5].
Поряд з класиками композитор звертається до інтерпретації творчості
місцевих поетів-сучасників. Солоспіви на тексти Б. Стельмаха, І. Сеник,
М. Белея, вокальні твори на слова О. Гончара «Над Бугом», «Брати», «Атака»
(що увійшли до репертуару К. Сятецького, С. Дацюка, М. Бучацького) [267,
с. 212], «Кант св. Михайлу» для чоловічого (варіант – для мішаного) хору на
вірші Л. Лужецької, «Гімн «Просвіти»» на сл. М. Шалати, «Величальна
«Львівській політехніці»» на сл. М. Шалати. Р. Сов’як віддає шану й релігійній
тематиці: у його доробку – духовні піснеспіви для голосу і фортепіано «Як
шукати маю Бога», «Свою Матір залишив Ісус», «Чим Тобі, о мій Ісусе», «Чи
Ти був на Голгофі», «Під Твою милість» та для вокальних дуетів «Коли в ясну
тиху ніч», «Живої віри прагну я», а також хорові композиції «Херувимська»,
«Алилуйя», шість антифонів (три недільних і три щоденних) для мішаного хору
a capella «Заупокійна» для сопрано, тенора та мішаного хору a capella.
Аналіз

багатовекторної

діяльності

Романа

Сов’яка

засвідчує

справедливість визнання його ролі як подвижника національного відродження,
видатного просвітянина [19], громадського діяча та організатора музичномистецького життя краю. Цим ідеям підпорядковані усі види діяльності, у яких
він

реалізувався:

педагогічна,

диригентська,

композиторська,

наукова,

дослідницько-краєзнавча, фольклористична, редакторська, видавнича, музично-
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публіцистична. Просвітницьку позицію митця демонструють мистецька участь
у громадсько-політичному житті краю, власне ініціювання тематичних
мистецьких

програм,

участь

у

суспільних

акціях

та

урочистостях,

популяризація творів, що несуть регіональну та національну символіку та
громадянсько-мистецьку значимість на «малій батьківщині», всеукраїнських
теренах та за рубежем. Професіоналізм та глибоке розуміння соціальних
запитів, активна громадянська позиція і патріотизм Р. Сов’яка ставлять його у
ряд найвизначніших суспільних діячів Дрогобиччини та Західної України.
3.3.4. Лев Коцан – дослідник музичної культури регіону
У 2011 році своє 80-ліття відсвяткував знаний у Дрогобичі музикант,
педагог, диригент і в минулому декан музично-педагогічного факультету ДДПІ
ім. І. Франка Лев Глібович Коцан. Народився майбутній митець 7 червня 1931
року в селі Під’ярків – нині Перемишлянського району, Львівської області.
Безтурботне дитинство стало свідком жахливих подій Другої світової війни
(1939-1945). Ці і ряд інших об’єктивних подій не стали перешкодою для
формування музично-естетичних смаків закоханого в музику юнака. З ранніх
років проявлялася неабияка зацікавленість до мистецтва. Доля виявилася
прихильною до молодої людини і він успішно закінчує Львівське музичнопедагогічне училище ім. Ф. Колесси в 1958 році (клас диригування Є. Вахняка
та К. Вагнера), а згодом і диригентський відділ ЛДК ім. М. Лисенка у 1966 році
(клас Є. Вахняка) [105, с. 206; 208, с. 78].
У свій час разом з дрогобицьким музикантом Альфредом Беновичем
Шраєром (учнем Бруно Шульца) був учнем відомого композитора, органіста,
викладача Львівської консерваторії Анджея Нікодимовича. А з 1958 року
Л. Коцан, поруч з 18-тьма викладачами, займає посаду асистента кафедри
музики і співів ДДПІ ім. І. Франка під умілим керівництвом Анатолія
Сергійовича Рябчуна [39].

170

Значним етапом в його творчості була діяльність у чоловічому хорі
«Бескид» Дрогобицького педінституту ім. І. Франка. В п’ятирічний ювілей
колективу (1967 р.) Лев Глібович вже виступає в якості диригента-помічника
названого хору. Знаковою подією в житті капели став 1983 рік, коли Українська
Республіканська Рада Профспілок присвоїла їй почесне звання «Народна» [207,
с. 121; 94]. Вирізнявся митець в хорі також своїм бархатистим, тембральнодзвінким баритоном. Неодноразово слухач літературно-мистецьких вечорів, що
відбувалися не тільки в Дрогобичі, мав можливість насолоджуватися сольними
наспівами п. Коцана. Як приклад, часто виконував сольну партію української
народної пісні в обробці М. Лисенка «Ой пущу я кониченька» (разом з
солістами – О. Гуль та В. Найчук), чим завойовував великий успіх.
З 1964 по 1977 роки Л. Коцан успішно керує чоловічим хором «Карпати»
Дрогобицького нафтопереробного заводу і хором філологічного факультету
ДДПІ

ім.

І. Франка.

Крім

того,

здійснював

керівництво

робітничим

бориславським хором «Каменяр» та хором факультету початкових класів
згаданого інституту. Здійснив 5 випусків хорових класів музично-педагогічного
факультету ДДПІ ім. І. Франка [149].
Варто сказати кілька слів про колектив «Карпати», який привернув до
себе увагу багатьох любителів хорового співу, що з нетерпінням чекали на його
нові виступи. Незважаючи на молодий склад хору, вони зуміли увібрати в себе
всю міць і любов народу до мистецтва. Знайшлися ентузіасти, які доклали
багато зусиль, щоб «Карпати» зазвучали в прикарпатському краї на весь голос.
Поруч із стараннями Лева Коцана, багато праці в спільну справу колективу
вклали його солісти: Микола Опришко, Михайло Котиляк, Григорій Маців та
інші [149].
Очевидець тодішніх мистецьких подій Т. Гірняк визнає хор «Карпати» за
високу виконавську майстерність. «Хоч цей хор – типовий представник
самодіяльності Дрогобича, однак по культурі виконання вокальних творів
колектив стоїть на рівні професійних хорів Дрогобиччини. Звучання кожного
твору у їх виконанні показувало, що глядачі мають справу з колективом, який
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відзначається хорошою чистотою строю, ансамблевою злагодженістю» [186].
Тому й не дивно, що так часто хор, з багатим і різноманітним репертуаром,
виступав на сценах львівських театрів, брав участь у заключних міських та
обласних оглядах художньої самодіяльності тощо.
В міському конкурсі на краще виконання революційних пісень цей
колектив, під керівництвом знавця хорової музики, завойовував впевнену
перемогу. Рецензент мистецького дійства Т. Чаплигін так це змалював в своїй
пам’яті: «День Дрогобича у Львові вилився у яскраву демонстрацію небувалого
розквіту народних талантів, ідейної спрямованості і високої виконавської
культури професійного і самодіяльного мистецтва» [308].
Природні

здібності,

працьовитість

були

позитивно

оцінені

С. Стельмащуком, який вважав Лева Коцана добрим майстром хорової справи
та знавцем історії співочого мистецтва в Галичині. «Створений ним колектив
протягом декількох років з успіхом виступав на сцені Львівської філармонії.
Був це хор чоловічий, досить сильний конкурент «Бескиду»», – зазначав
С. Стельмащук [290].
Далі на чолі «Карпат» стояли такі диригенти, як П. Гушоватий,
І. Циклінський та В. Корч, які продовжили справу засновника та першого
керівника Лева Коцана. Кожний із них зробив певний внесок у мистецьке
зростання колективу. Зокрема, хор переріс з чоловічого в мішаний склад, що
значно розширило його творчі можливості.
Високу оцінку мистецтву дрогобицьких «Карпат» дав Заслужений діяч
мистецтв УРСР, доцент Ю. Корчинський, який наголосив на тому, що в наш
час, коли частина молоді віддає перевагу досить сумнівної якості естрадному
музикуванню, хор «Карпати» робить дуже важливу справу в напрямку
естетичного виховання і прищеплення добрих смаків [290].
Згодом,

як

вже

згадувалося,

обійняв

посаду

декана

музично-

педагогічного факультету ДДПІ ім. І. Франка (1968 р.), на якій перебував до
грудня 1976 року (три 3-річні терміни) . За його деканства фонд факультетської
бібліотеки досягав 17 тисяч екземплярів нотних та книжкових видань –
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підручників, посібників, нот вітчизняних та зарубіжних авторів. Здобутий
довголітній досвід педагога, керівника він передає студентам – майбутнім
фахівцям-музикантам, які з великою пошаною і повагою ставилися до свого
наставника, до своїх попередників-студентів.
Поряд з цим талановитий хормейстер займається науковою діяльністю,
пише дисертацію на тему «Розвиток хорового мистецтва в західних областях
України на початку XX ст.». Однак захиститися не зміг через те, що тодішні
можновладці визнали тему «неактуальною». Провів широкі дослідження на
іншу тему «Музичне виховання в ПНР у 1945-85 рр.», але й ця наукова праця не
була захищена [213].
Ім’я митця увійшло в довідник «Історія Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка в іменах», що побачив світ 2005
року.
Отже, Лев Коцан зумів внести особистісні штрихи у розвиток музичного
мистецтва на Дрогобиччині. Педагог, артист, керівник весь свій життєвий шлях
присвятив мистецтву. Він стояв біля витоків професійного музичного навчання
на Дрогобиччині і своєю працею чимало зробив для утвердження національної
культури регіону. Багато років самовідданої праці віддав справі виховання
учителя

української

національної

школи,

повноправного

представника

найбільш витонченого виду мистецтва, здатного формувати у школярів
музичну культуру як важливу і невід’ємну частину їхньої духовності. Високий
рівень професійних знань, досвід організаційної та методичної роботи
визначили його одного з лідерів у становленні музичного мистецтва на
Дрогобиччині.
Вглядаючись в цю непересічну постать з моральними принципами можна
стверджувати, що музично-педагогічна і громадська діяльність Лева Коцана
має значний вплив на вдосконалення і розвиток музичного виховання і є
прикладом служіння розвитку національного мистецтва. Значення його творчої
діяльності тільки починає вивчатися, однак віримо, прийде час і постать
дрогобицького митця вивчатимуть науковці, краєзнавці, музикознавці.
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3.3.5. Громадська, виконавська та педагогічна діяльність Корнелія
Сятецького
Серед творчих постатей, хто своєю активною позицією долучився до
формування образу мистецької Дрогобиччини є Корнелій Сятецький. Перелік
векторів його діяльності та творчості надзвичайно обширний. Він – оперний та
концертно-камерний співак, педагог, організатор культурного життя, методист.
У кожному з названих напрямків його внесок є знаковим для життя міста і
краю. Вибір музичного мистецтва як фаху привів юного музиканта, уродженця
Тернопільщини, на музичний відділ Чортківського педагогічного училища, а
згодом – на музично-педагогічний факультет ДДПІ ім. І. Франка (1969, клас
Б. Базиликута). Власне тут відбувалося становлення творчої особистості як
мистецького

діяча

з

патріотичним

спрямуванням

та

небайдужою

громадянською позицією. Характеризуючи передумови цього, В. Грабовський
відзначав: «Не можу не підкреслити значення того середовища, яке, з одного
боку, виховало мистця, з іншого – на яке він сам, постійно зростаючи,
цілеспрямовано впливає. Справді, достатньо широка мережа музичнопедагогічних факультетів освітянської сфери готує тих подвижників музичного
виховання нашого підростаючого покоління. … Тим-то й важливі мистецькі
здобутки, досягнення наставників майбутніх педагогів-музикантів, які стають
справжнім дороговказом для них та ідеалом для наслідування» [82, с. 205].
Видатні вокальні дані митця формувалися протягом тривалого часу під
орудою засновника академічної вокально-педагогічної школи на Дрогобиччині,
талановитого педагога Миколи Копніна137, який прищепив йому високі технічні
навички звукоутворення, та Остапа Дарчука у ЛДК ім. М. В. Лисенка (19851987) [92, c. 126].
Талановитий випускник, був запрошений на посаду викладача кафедри
137

Микола Копнін (1965-1980) – колишній соліст Маріїнського театру, талановитий педагог, який вів
вокальну студію при Дрогобицькому Будинку вчителя.
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методики музичного виховання, співів та хорового диригування ДДПІ, згодом –
керівника хорових класів (1969). Від 1972 р. переведений на посаду старшого
викладача, а у 1969-му р. став доцентом. Понад 10 років (1977-1987) обіймав
посаду декана музично-педагогічного факультету.
Поряд з цим не залишався осторонь аматорсько-самодіяльного руху: у
1970–1980-ті pp. обіймав посаду керівника хору швейної фірми «Зоря». Як
соліст співпрацював з жіночим хором «Барвінок» (кер. П. Гушоватий), також
виступав як cпівак (перший тенор) і соліст камерного хору «Бояна
Дрогобицького» (з 1991), чоловічої хорової капели «Бескид», де за його участі
виконувалися знакові для репертуару колективу композиції «Закувала та сива
зозуля»

П. Ніщинського

на

текст

Т. Шевченка,

«Ніч

яка

місячна»

М. Старицького, «Співанка з Бескиду» С. Стельмащука на сл. М. Шалати,
«Владико неба і землі» з опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за
Дунаєм», концертував з численними колективами Дрогобича («Бескид»,
«Gaudeamus», «Намисто»), Стрия («Ватра»), Львова («Трембіта», «Гомін»).
Обширними за обсягом та численними є сольні виступи співака, у
програмах яких простежується послідовна лінія на популяризацію українського
камерного мистецтва, першопрочитання новітніх композицій національних
митців.
Концертний репертуар співака складали романси та пісні Ш. Гуно («Аве
Марія»), Р. Шумана («Я не серджусь», «Наспівом скрипка чарує», «У сні я
гірко плакав» та «Коли б квіти уміли» з вокального циклу «Любов поета» на
слова Г. Гейне), Ф. Ліста, Ф. Шуберта, Й. Брамса, Дж. Россіні, М. Глінки,
С. Рахманінова, Р. Глієра, оперні арії Р. Леонкавало, Ж. Бізе, Ш. Гуно, Ф. Чілеа,
Дж. Пучіні, Г. Доніцеті, П. Чайковського, О. Даргомижського, К. Данькевича, а
також обробки українських, російських та італійських народних пісень. У
вокально-виконавській
концертмейстери

Ольга

діяльності
Сятецька

його
та

стабільними
різнобічно

партнерами

обдарований

були

піаніст-

концертмейстер Володимир Баб’як.
З композитором А. Кос-Анатольським співака пов’язувала тривала творча
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співпраця, низка солоспівів була редагована з огляду на його виконавський
потенціал.

А. Кос-Анатольський

слідкував

за

творчістю

музиканта,

неодноразово висловлюючи захоплення його даними та інтерпретацією у
епістолярії. Зокрема, у листі від 15.11.1980 р. після тріумфального успіху
виконання його композицій на київській сцені композитор писав: «Слідкуючи
на протязі багатьох років за розвитком Вашої вокально-виконавської
майстерності, я з радістю спостерігав темброву вирівняність широкого
діапазону, блискучу металічність верхів і їх все більшу еластичність і природну
свободу емісії. Тому не дивно, що багато хорів нашої території запрошують Вас
постійно на всі можливі сольові партії, а Ваші сольні виступи при різних
оказіях є завжди окрасою концертних програм. Коли ведуча заповідає якийсь
мій твір у Вашому виконанні – я завжди впевнений в успіху» [141].
У 1986 р. ним у співпраці з концертмейстером В. Баб’яком та
музикознавцем Л. Кияновською був підготований масштабний сольний концерт
камерно-вокальної лірики, що відбувся в актовому залі ДДПІ ім. І. Франка.
«К. Сятецький показав справжнє, професійне володіння голосом (лірикодраматичний тенор), вміння відчути й передати різноманітну жанрово-стильову
палітру виконуваних творів, здатність заглибитися то в інтимно-ліричну, то в
емоційно-напружену, драматичну сферу», – акцентував рецензент мистецької
події Р. Сов’як [261, с. 4].
У період 1987-1991 рр. митець є солістом Львівського академічного
театру опери та балету ім. І. Франка та оперної студії Львівської консерваторії.
Тут співак створив яскраві партії-образи у творах С. Гулака-Артемовського,
М. Аркаса, П. Масканьї, О. Бородіна, С. Рахманінова, що викликали схвалення
у численних знавців та аматорів оперного мистецтва138. «Корнель Сятецький
міг би співати у будь-якому театрі Європи. І найславетніші змушені були б
поступитися йому місцем. Такого сильного і прекрасного тенора Європа не

138

У його репертуарі: оперні партії – Андрій («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Андрій
(«Катерина» С. Аркаса), Молодий циган («Алеко» С. Рахманінова), Владімір Ігоревич («Князь Ігор»
А. Бородіна), Водемон («Іоланта» П. Чайковського), Туріду («Сільська честь» П. Масканьї).
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має», – стверджував Михайло Головащенко139 [2, с. 4].
У 1990-ті рр. концертна діяльність митця виходить на національний та
міжнародний рівень. Співак співпрацював із славетною Санкт-Петербурзькою
хоровою капелою ім. М. Глінки під керівництвом відомого диригента, ректора
Санкт-Петербурзької

консерваторії

Владислава

Чернушенка,

успішно

виконавши партію тенора у «Реквіємі» Д. Верді. Також співає з капелою
«Трембіта», капелою хлопчиків і юнаків «Дударик» (Львів), симфонічним
оркестром Львівської філармонії, Заслуженим ансамблем пісні й танцю
«Верховина», зведеним чоловічим хором України.
На окрему увагу заслуговує гастрольна діяльність митця. Разом із
львівським чоловічим хором «Гомін» та колективом з такою ж назвою з
Манчестера брав участь у концертних програмах у Великій Британії. У цій
творчій подорожі визначним прочитанням співака став солоспів «Виростеш ти,
сину» (сл. В. Симоненка, муз. П. Майбороди, транскрипція для чоловічого хору
С. Стельмащука) [77].
Як соліст К. Сятецький представляв Україну на Фольклорамі-97
(Вінніпег,

Канада),

брав

участь

в

урочистостях

з

нагоди

400-річчя

Берестейської унії (Ватикан, 1996), про що згадував у інтерв’ю: «У липні 1996
року у Базиліці Св. Петра у Римі відзначалося 400-ліття Берестейської Унії. І
прошу собі уявити: 250-особовий хор, що співає Службу Божу, виголошується
на весь світ українською мовою для світової (біло-, чорно- і жовтолицьої)
спільноти, я співаю соло (у супроводі хору) «Вірую» Андрія Гнатишина та «У
царстві Твоїм» Миколи Леонтовича… а пізніше – отримую благословення від
Понтифіка» [82, с. 208]. На акції був присутній А. Гнатишин.
Вокаліст був залучений до українсько-польських проектів140, був
учасником міжнародного музичного фестивалю «Віртуози», Всеукраїнських
мистецьких проектів «Чорнобиль – молодь буде пам’ятати» (Київ, 2006, 2007,
139

М. Головащенко – музикознавець, критик, журналіст, дослідник творчості яскравих представників
української музичної культури, зокрема, співаків Галичини – О. Мишуги, С. Крушельницької,
М. Менцинського, О. Кошиця.
140
«Дні українсько-польської культури» (травень 2006); постановка ораторії «Шлюби Яна Казимира»
М. Солтиса (Львів, Ченстохова, Буско-Здруй, Варшава, Краків).
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2008), «Українська музика у світовій культурі» (2008), Концерту-реквієму,
присвяченому жертвам голодомору в Україні (Стрий, Львів, 2007), III
Міжнародного фестивалю «Арка уяви Бруно Шульца» у Дрогобичі (2008),
Шевченківського свята «Прометей» у Національній філармонії України (2008).
Його виконавська майстерність відзначена у численних схвальних
рецензіях, співак визнаний професійною критикою як один з кращих
виконавців у кантатно-ораторіальному жанрі [92, c. 126-127].
Однією з вагомих сторін концертної діяльності є участь та ініціювання
монографічних авторських програм. В рамках 5-го фестивалю української
музики «Струни душі нашої» (Дрогобич, грудень 1999 р.) з ініціативи співака
відбувся сольний концерт вокальної лірики А. Кос-Анатольського (у його
програмі прозвучали «Любов і музика» на слова В. Шекспіра, «Біля річки
Черемоша», «Стоїть гора високая», «Темна ноченька» на слова Єсеніна, «Ніч на
Підгір’ю», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» на слова І. Франка) та спільно з
Іриною Кліш («Білі троянди» і «Незабутній вальс») [211].
Концерт-лекторій «Михайло Вербицький – автор Національного Гимну»,
що відбувся 13 грудня 2010 р. у Національному будинку органної і камерної
музики в Києві, був організований у творчій співпраці із Заслуженими діячами
мистецтв України, професором Л. Кияновською зі Львова і професором
В. Федоришиним із Києва. До участі в ньому були запрошені камерний
чоловічий хор «Боян Дрогобицький», капела «Gaudeamus» ДДПУ ім. І. Франка
та хор регентів Інституту мистецтв НПУ ім. М. Драгоманова з солістами:
тенором – професором Корнелієм Сятецьким, мецо-сопрано – Мар’яною
Головко та басом Сергієм Магерою, які виконали вокальні твори композитора
[229]. До подібних мистецьких акцій слід віднести участь співака у авторських
концертах І. Соневицького, В. Балея (США), М. Кузана (Франція).
Поряд з цим росте визнання К. Сятецького як педагога та організатора: за
заслуги

у

підготовці

висококваліфікованих

спеціалістів,

розвиток

і

впровадження наукових досліджень у 1991 р. йому присвоєне почесне звання:
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«Заслужений працівник народної освіти Української РСР»141. Від 2001 р. він –
завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу, професор (2004)
ДДПУ ім. І. Франка, водночас з 2006 – доцент ЛНМА ім. М. В. Лисенка.
Багатий практичний та педагогічний досвід К. Сятецького зумовив
можливість заснування ним Регіонального конкурсу молодих вокалістів
ім. М. Копніна (Дрогобич, 2003, 2005), що проводиться на базі очолюваної ним
кафедри народних музичних інструментів та вокалу. «Він став першою
спробою усвідомити й виокремити роль М. Копніна у формуванні професійновокальних підвалин на Дрогобиччині, які з часом, через його учнів, потужно
вплинули на культуру вокального й вокально-хорового виконавства краю» [92,
с. 38]. В перебігу ІV-го фестивалю «Струни душі нашої» (Дрогобич, 2007)
відбувся концерт-академія, присвячений цьому видатному вокалісту-педагогу142
[225, с. 122].
Корнелій Сятецький – автор статей у наукових виданнях та часописах з
питань культури, музичної освіти та педагогіки, методичних порад для
студентів

музично-педагогічних

факультетів,

програм

та

методичних

посібників143. За особливі досягнення на освітянській ниві, творче використання
новітніх педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти його
нагороджено Золотою медаллю ім. М. Драгоманова – почесною відзнакою НПУ
ім. М. Драгоманова [283].
Стислий огляд творчої, педагогічної та громадсько-організаційної
діяльності визначного діяча культури Дрогобиччини К. Сятецького унаочнює
його внесок у галузі інтерпретації як виконавця оперних партій, соліста
141

Указ Президії Верховної Ради України за № 1035-ХІІ від 14.05.1991р.
До участі в ній долучилися Народний артист України, соліст Львівського оперного театру, професор
ЛНМА ім. М. Лисенка Ігор Кушплер, соліст ансамблю Прикарпатського військового округу Євгеній Копнін,
Валентин Чубріков, соліст академічної хорової капели «Трембіта» Михайло Саноцький, Заслужений працівник
освіти України, завідувач кафедри народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка, професор
Корнелій Сятецький, Заслужений артист України Мар’ян Шуневич, Володимир Баб’як, Галина Баб’як, Марина
Загорулько, Олег Савран, Володимир Дейнека, лауреат міжнародних конкурсів, солістка Віденської державної
опери Зоряна Кушплер та ін.
143
Сятецький К. Асистентська практика: метод. посібник для студ. ОКР «Магістр педагогічної освіти», викл.
вокалу, баяна (акордеона), скрипки, бандури, спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти.
Музика». Дрогобич, 2010. 16 с.; Сятецький К. Науково-дослідницька робота: програма для підгот. фахівців
освітньо-квал. рівня «Магістр педагогічної освіти», викладач вокалу, баяна (акордеона), скрипки, бандури,
спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика». Дрогобич, 2010. 28 с.
142

179

професійних, навчальних та аматорсько-самодіяльних хорових колективів і
ансамблів,

сольного

камераліста

й

ансамбліста,

популяризатора

та

першовиконавця низки творів українських авторів, учасника й організатора
творчих проектів регіонального, національного та міжнародного масштабу,
успішного

керівника

навчальних

підрозділів,

педагога-методиста

та

журналіста-критика. Численні схвальні відгуки на його концертні програми,
відзнаки, звання та високі нагороди є свідченням суспільного визнання його
таланту, високої оцінки спеціалістів, визнання державою вагомості внеску у
культурно-мистецьке життя регіону, достойне представництво творчих та
виконавських досягнень України на міжнародних теренах.
3.3.6. Музичне

життя

Дрогобича

як

середовище

формування

фахового професіоналізму Любові Кияновської
З Дрогобицьким музично-професійним життям тісно пов’язана діяльність
Любові Олександрівни Кияновської. В наш час вона – відомий фахівецьмузикознавець з широким спектром наукових зацікавлень. Корінна львів’янка,
Л. Кияновська здобувала фаховий вишкіл у Львівській спеціальній музичній
школі

ім. С. Крушельницької,

історико-теоретичному

факультеті

ЛДК

ім. М. В. Лисенка (1979) та аспірантурі при Київській державній консерваторії
ім. П. І. Чайковського (1983).
Саме в період підготовки дисертації стала викладачем кафедри теорії,
історії музики та гри на музичних інструментах під керівництвом Ореста
Яцківа. З цим структурним підрозділом ДДПІ ім. І. Франка пов’язано вісім
років її педагогічної праці (1979-1987). Перелік дисциплін, які вела Любов
Олександрівна достатньо масштабний: історія зарубіжної музики (1 і 2 курс),
гармонія, сольфеджіо, спецкурс з сучасної гармонії, поліфонія, аналіз музичних
форм, додаткове фортепіано та ін.
Період роботи в Дрогобицькому виші став базовим для формування
фахової дисципліни і майстерності: послідовності і докладності у підготовці,
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здобуття практичних навичок викладання та публічних виступів. Для
формування цих якостей на той час було сформовано сприятливе підґрунтя:
«Наша кафедра у той час переживала розквіт, вона була опорною для всіх
музпедфакультетів країни. До нас на відкриті лекції приїжджали з цілої
України. Окрім цього, була незмінна засада і правило – кожного року кожен з
нас давав відкриті лекції і був присутній на заняттях інших…. Ми
обмінювалися досвідом. Це було дійсно дуже цінно», – згадує Любов
Олександрівна.
За свідченням Л. Кияновської, відносно вільніша, менш контрольована
творча атмосфера Дрогобича дала їй можливість пізнати і оцінити мистецькі
вартості української хорової музики, насамперед завдяки таким діячам хорової
культури і таким керівникам колективів як Степан Стельмащук, Роман Сов’як,
Зенон Антонішак, Світлана Шологон. «Незважаючи на ті дуже несприятливі
для України часи (це був власне кінець брежнєвської стагнації), коли
українська культура була в глибокому загоні, вони постійно виконували і
пропагували українську музику, притому не лише народну пісню, але й хори
К. Стеценка, хори М. Вербицького, («Гей, браття опришки», хай і завуальовані
під авторство Кос-Анатольського) чи «Родимий краю» В. Матюка, … Я для
себе відкрила високий рівень цієї культури. Я насправді полюбила і українську
музику, і хорове виконавство тільки в Дрогобичі»144.
Іншим унікальним аспектом можливостей, які давала регіональна
віддаленість від послідовного ідеологічного контролю була церковна музика,
коляди та вертепні вистави, недоступні чи ризиковані для пізнання і вивчення в
умовах Львова.
Деканом факультету протягом названого

періоду став Корнелій

Сятецький, тому молоді педагоги-музикознавці, і, зокрема, Л. Кияновська, мали
сталу нагоду долучатися у якості ведучих до низки вагомих музичномистецьких проектів в яких виконувалися численні зразки українського і
камерно-вокального репертуару у виконанні самого декана (у його виконанні
144

Тут і далі – цитати з особистого інтерв’ю з автором (м. Львів, 06 лютого 2018 р.).
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звучали численні і в той час рідко виконувані солоспіви С. Людкевича,
відбувалися першопрочитання композицій А. Кос-Анатольського тощо), Ірини
Кліш, Віри Шайжиної та інших. Початком такої практики став ювілейний
концерт Анатолія Кос-Анатольського.
Цікавими були форми міжфакультетської співпраці (таким, наприклад
був вечір, підготований спільно з педагогами філологічного факультету
Зеноном Гузаром та Леонідом Гольдбергом «Імпресіонізм в мистецтві, в
літературі і в музиці»).
«Я дуже з великим захопленням, навіть можна сказати з таким юнацьким
ентузіазмом включилася в це музичне життя. Я не мислила себе власне без цієї
культурної аури Дрогобича. Вона мені була дуже близька … я дякувала Богові,
за те що він мене туди скерував. Тому що чисто професійно, в культурному
плані, в мистецькому плані, зрештою національному плані, Дрогобич був
набагато кращим місцем, ніж мій рідний Львів».
Серед вихідців з Дрогобицького вишу цього періоду були такі яскраві
особистості, а сьогодні: професор ДДПУ ім. І. Франка, Заслужений працівник
культури України Петро Гушоватий, керівник Народної аматорської хорової
капели «Боян» Бродівського районного народного дому Ярослав Линів, доктор
педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського НПУ ім. М. Драгоманова Василь Федоришин та багато інших.
У 1987 році, невдовзі після захисту дисертації («Функції програмності у
сприйнятті музичного твору») короткочасно очолила роботу кафедри. Від 1987
року її педагогічна діяльність пов’язана з ЛНМА ім. М. Лисенка на посадах
доцента, професора (1991), завідувача кафедрою історії музики. В наш час
Л. Кияновська – музикознавець, яка читає курси лекцій у багатьох країнах
Європи, авторка низки навчальних посібників і масштабних монографій
(«Микола Колесса. Син сторіччя», «Лицар бандури», докторської дисертації
«Еволюція галицької музичної культури ХІХ-ХХ ст.»), новітніх учбових курсів,
науковий керівник понад 30 дисертаційних робіт у різних сферах, дійсний член
НТШ, член правління Львівської організації НСКУ.
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У сфері розвитку музичних полікультурних зв’язків Л. Кияновська є
заступницею голови правління Моцартівського товариства у Львові та
учасницею міжнародного наукового проекту «Musikgeschichte in Mittel – und
Osteuropa» (Німеччина), її наукові розвідки опубліковано у наукових збірках і
часописах України, Німеччини, Росії, Польщі, Австрії, Словаччини, Словенії.
Вона постійно виступає як ведуча музичних проектів, бере участь в
десятках теле- і радіопрограм, надзвичайно активна у сфері музичної
публіцистики, є членом редакційної колегії журналу «Музика». Її досягнення
відзначені званнями лауреата премії ім. М. В. Лисенка (2006) та «За заслуги
перед польською культурою» («Zasłużony dla kultury polskiej», 2009).
Незважаючи на це, Л. Кияновська не послаблює наукових, педагогічних,
творчих контактів з Дрогобичем: низку років очолювала ДЕК в Дрогобицькому
музичному

училищі

ім. В. Барвінського,

(зараз

керувала

–

Дрогобицький

захистами

музичний

дрогобицьких

коледж)

музикознавців

(І. Бермес, З. Ластовецької), бере участь у конференціях і ювілейних творчих
проектах, читає спеціальні і просвітницькі популярні лекції, залучає до власних
наукових проектів фахівців з Дрогобицького вишу [194, с. 118–120; 276, с. 411–
413], є членом редакційної колегії міжвузівського збірника наукових праць
молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка «Актуальні питання гуманітарних наук».
На підтвердження свого ставлення до колиски фахового професіоналізму,
Любов Олександрівна відзначає: «Genius loci Дрогобича існує і це дуже
духовно багате і інспіруюче місто. В чомусь воно і співзвучне Львову, в чомусь
воно оригінальне. Спізвучне воно в тому, що за своєю традицією це
багатонаціональне і багатокультурне місто. … Я себе вважаю до сьогодні
представницею дрогобицької інтелігенції, хоча я корінна львів’янка в п’ятому
коліні, але Дрогобич був і є близьким мені містом, і дуже улюбленим».
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3.3.7. Музично-мистецьке

середовище

та

педагогічна

традиція

Дрогобича як передумови професійної самореалізації Богдана Сюти
На відміну від Л. Кияновської, Богдан Сюта – уродженець Дрогобича, і
світоглядні засади, основи його музичного професіоналізму, практичний досвід
у різних ділянках фахової діяльності пов’язані з рідним містом. Однак у
біографічних даних про композитора, піаніста, педагога і мистецького діяча
дрогобицькі періоди навчання і початків педагогічної й концертної діяльності
практично не висвітлюються.
Син викладачки музичного училища, він природно зростав у творчій
атмосфері, часто бував на концертних акціях, абонементних концертах,
авторських програмах та гастрольних виступах славетних музикантів у
Дрогобичі і Львові (Д. Шостаковича, Т. Хреннікова, Д. Ойстраха, Ю. Башмета,
А. Кос-Анатольського). Навчався у музичній школі (в період директорства
Й. Гадяка) по класу фортепіано, брав участь у самодіяльності СШ № 2
(танцювальний колектив, хор хлопчиків), а згодом – продовжив освіту в
музичному училищі як піаніст і теоретик: «Музика вимагала і зараз вимагає
багато зусиль, багато інформації, багато творчих контактів. Це я дістав вже у
музучилищі. Вже на 4 курсі я дізнався, що таке музика, якою я займаюся, як я
себе бачу в ній… В цілому можу сказати, що роки проведені в Дрогобицькому
музучилищі були дуже плідними і дуже позитивно відбилися на моїх
подальших планах і реалізації»145.
Серед найяскравіших педагогів у період свого навчання музикант виділяє
цілі грона постатей, характеризуючи їх вплив на формування мистецького
середовища та умов формування професіоналізму: «Викладачі, які нас
виховували, були відданні своїй справі люди, хороші музиканти, професіонали і
в той же самий час хороші педагоги. На теоретичному відділі назву Ярослава
Антоновича Бодака (прочитав недавно з величезним задоволенням книжку
«Історія музики»), потім Віру Панасівну Пилип’юк, Володимира Семеновича
145

Тут і далі – цитати з особистого інтерв’ю з автором (м. Львів, 30 березня 2018 р.).
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Грабовського, Миколу Адамовича Ластовецького, покійний О. Нижник читав
курси історії музики. Багато непересічних особистостей було на фортепіанному
відділі: Віра Степанівна Козлова, Микола Михайлович Бурцев, Надія Шайжина,
Євгенія

Косинська,

Ержебет

Чехаровська,

які

виховували

міцних

професіоналів… В той час дуже активно виступали колективи училища. Був
створений знаменитий камерний хор «Сонорес», потім він став «Легендою» під
керуванням Ігоря Циклінського».
Визначальними

в

сенсі

творчого

пошуку

свого

самовираження

починаючи з другого курсу навчання стала участь у роботі композиторського
факультативу, який вів Микола Ластовецький – учень Романа Сімовича. Для
демонстрації творчих здобутків організовувалися концерти з творів молодих
митців силами студентів навчального закладу, які мали значний суспільний
резонанс. В цей період постають численні ранні музичні твори: «Романс» на
вірші Лесі Українки для сопрано і фортепіано (1977), фортепіанні композиції
(«Дитячий альбом» (1977), Сонатина (1979), Три прелюдії (1978), П’єса «О»
(1979), «Вальс» для симфонічного оркестру (1978).
Подальший фаховий вишкіл відбувався у ЛДК ім. М. В. Лисенка, де він
закінчив композиторський (у класі П. Ґерґелі, 1984) та фортепіанний (клас
Ю. Боня,

1985)

факультети,

очолював

роботу

композиторської

секції

Студентського науково-творчого товариства консерваторії, був стипендіатом
ім. С. Людкевича.
З 1984 по 1987 рік Б. Сюта – знову у своєму навчальному закладі, але вже
як викладач музично-теоретичних дисциплін (історії музики, аналізу музичних
форм,

гармонії,

сольфеджіо,

оркестровки),

а

також

композиції

та

концертмейстерського класу. Майже паралельно (в 1985-1989 роках) – викладав
на кафедрі музично-теоретичних дисциплін та гри на музичних інструментах
музично-педагогічного факультету ДДПІ ім. І. Франка. Тут він вів курси історії
зарубіжної музики, гармонію, сольфеджіо та спеціального фортепіано.
Цей період знаменний дуже активною та різноплановою творчою
самореалізацією: концертними виступами у складі фортепіанного дуету з
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Л. Садовою (1984-1987), у якості концертмейстера з співаком-баритоном
Б. Щуриком (1985-1990), участю в джазовому інструментальному ансамблі
«Діксиленд», сформованому з числа викладачів Дрогобицького музичного
училища під керівництвом відомого джазового тромбоніста, композитора Юрія
Сидоряка (1985-1987).
Творча активність протягом дрогобицького періоду досить висока, в ній
усталюються риси зрілого композиторського стилю митця: тяжіння до
філософської лірики та стале зацікавлення фольклором. У ці роки постають:
П’єса для арфи з оркестром (1982), Симфонія (1984); смичкові квартети №№ 1 і
2 (1982 та 1984-1985); «Цикл 2» для двох кларнетів in B та двох фаготів,
Варіації для флейти, скрипки та арфи / клавесина (1982), «Два твори» для
фортепіано (1984), балада «Небо полеглого безвісти» (1985-1986), кантата
«Перемога Герніки» для мішаного хору а cappella та солістів на вірші
П. Елюара (1984-1987), фольклорна обробка «Ой, горе тій чайці» для сопрано і
фортепіано (1987) тощо.
В подальшому Богдан Сюта працює здебільшого поза межами рідного
міста, активно включившись в мистецьке життя столиці та налагодження
міжнародних науково-творчих контактів: стає співзасновником і членом
Суспільної Служби України (1991), заступником Голови цієї організації (19911997), членом НСКУ та після аспірантури Інституту мистецтвознавства,
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР здобуває ступінь
кандидата мистецтвознавства (1992, науковий керівник А. Муха), ученим
секретарем ІМФЕ (1992-1997), стає членом Асоціації нової музики «ЄвропаЄвропа» (ФРН146, 1995), старшим науковим співробітником ІМФЕ зі
спеціальності «музичне мистецтво» (1996).
Поєднання

педагогічної,

наукової,

композиторської,

виконавської

діяльності та адміністрування міжнародних мистецьких контактів притаманне
його
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діяльності

наступного

Федеративна республіка Німеччина.

десятиліття:

національний

консультант
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Представництва ЮНІСЕФ147 в Україні (1996-1998), член Наглядових рад
Національної опери України та Національної філармонії України (від 1997),
заступник директора Державного камерного ансамблю «Київські солісти»
(1997-1998), докторант ІМФЕ (1998-2001).
Проте його концертні виступи як піаніста-соліста й надалі охоплювали
такі міста як Дрогобич, Трускавець, Борислав, Львів, Харків, Київ, низка
гастрольних подорожей була здійснена також у Швецію (1996, 1998, 2002). У
репертуарі гастрольних програм неодноразово звучали власні композиції
митця.
Надалі музикант активно розгортає свою діяльність в різних напрямках:
голова правління Музичного фонду України (2005), професор кафедри теорії
музики (2006) НМАУ, доктор мистецтвознавства (2007), голова Музичного
фонду НСКУ, член правління Центру музичної інформації НСКУ (2009), член
правління Київської та Республіканської організацій НСКУ, науковий
консультант Міжнародної організації народної творчості при ЮНЕСКО148
(2010), професор (2011).
Історичний контекст, який зумовив регіональну неповторність музичномистецького середовища і формування специфічної та результативної музичнопедагогічної традиції, Genius loci Drohobych, міста яке дало культурі України
цілу низку видатних постатей, музикознавець характеризує наступним чином:
«Я думаю, що дуже великий слід залишили 20–30-ті роки. Це був наслідок буму
нафтової промисловості, люди збагатилися, стали дбати не тільки про власні
інтереси, але й про середовище в якому жили. Дбали про місто, засновували
товариства. 1920–1930-ті роки – це був величезний розквіт, коли Дрогобич,
Стрий, Перемишль, Станіслав стали відомими центрами. Перед війною воно
було великим «троймястом» – Дрогобич, Борислав, Трускавець. А тоді казали,
що Дрогобич місто трьох народів: українців, поляків, євреїв. Всі гуртом дбали
про рідне місто. Існували збірні колективи, кожна етнічна група мала своїх
147
148

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй.
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.
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музикантів: євреї, українці, поляки. Виконували великі твори. Багато
представників української громади працювало для її творчого розквіту:
Северин Сапрун, його син Северин Сапрун-молодший, Антін Рудницький,
скрипалі, піаністи, філія інституту Лисенка була».
Характеризуючи сучасний стан музичного середовища Дрогобиччини
Богдан Сюта акцентує на проблемі сталого відтоку за її межі кращих творчих
сил: «Мінус – те, що більшість тих людей, які виросли, які вивчились і які
могли бути окрасою – поїхали. Дуже мало з того періоду затрималось в
Дрогобичі: Микола Гобдич149, керівник хору «Київ» – це світило, це очільник
хору європейської слави, брати Курачі150 – хтось поїхав в Британію, хтось в
Канаду, Василь Федоришин151 – декан Київського музпеду ім. Драгоманова,
Роман Дутко – відомий музичний діяч, зараз працює в компанії «Комора»152…
Може це пояснюється тим, що в 1990-ті роки в Києві було ще більш-менш
стабільно, а в Дрогобичі було важко… Колись були місцеві патріоти, які знали
один одного, але глобалізація робить своє чорне діло і їх стає трошки менше. А
тих, що приїжджають стає трохи більше. Люди менше знаються і йде
розливання ядра того середовища і часом не вдається належним чином
поцінувати те, що маємо».
За наукові праці 2006-2011 років Б. Сюта був удостоєний Премії
ім. М. В. Лисенка (2013). Коло його наукових інтересів дуже широке і
неординарне, оскільки заторкує численні аспекти композиторської творчості:
149

М. Гобдич – засновник і виконавчий директор камерного хору «Київ», лауреат Національної премії імені
Т. Шевченка.
150
Заслужені діячі мистецтв України (1997) брати Володимир та Юрій Курачі – випускники Дрогобицького
музучилища (клас Є. Бернацької), викладачі НМАУ ім. П. Чайковського. Народний артист України (2016)
Ю. Курач – генеральний директор та художній керівник та диригент Національної заслуженої капели
бандуристів України, художній керівник та головний диригент Муніципальної академічної чоловічої хорової
капели ім. Л. Ревуцького. В. Курач – доцент НМАУ ім. П. І. Чайковського (2000–2012), професор кафедри
бандури та кобзарського мистецтва КНУКіМ (від 2012 року), головний диригент державного чоловічого хору
ім. Л. Ревуцького (від 2015 року).
151
В. Федоришин – декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова,
професор кафедри інструментального та оркестрового виконавства, доктор педагогічних наук (2011),
Заслужений діяч мистецтв України (2005). Навчався в ДДМУ (1980, клас Е. Ріфмана, М. Пуцентели), закінчив
два курси ДДПІ (1980-1982, клас диригування Ю. Корчинського), Київську державну консерваторію (1985, клас
Б. Щуцького).
152
Р. Дутко є співзасновником Українсько-британського спільного підприємства «Комора» (разом з
О. Репецьким, О. Мельником і британською компанією «Сенсібл М’юзік Лімітед» (директор Ален Джефрі
Малкольм)).
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фольклорні

джерела,

індивідуально-стильові

принципи

драматургії

і

формотворення, стильові параметри та технічні засоби; окрім цього він
послідовно розробляє тему словниково-енциклопедичних баз музикознавства,
конкурсно-фестивального руху, полікультурних впливів, глобалізаційних та
периферизаційних процесів в проекції на творчість українських митців, значне
коло питань парамузикознавства та семіотики.
Музикознавча діяльність обумовлена його практичною роботою. Б. Сюта
є членом редколегій і автором численних статей для «Української музичної
енциклопедії» (Київ, 2006), енциклопедичного словника «Художня культура
західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ століття)» (Київ, 2006),
«Української музичної енциклопедії» та «Енциклопедії сучасної України», а
також членом оргкомітету фестивалю української музики «Київська Русь»,
співавтором серії мультимедійних та аудіодисків традиційного українського
фольклору «Моя Україна. Барви».
3.3.8. Джерела і перспективи наукової та педагогічної діяльності
Ірини Бермес
Ірина

Бермес

є

представницею

музичної

науки

і

педагогіки,

професіоналізм якої сформовано в середовищі Дрогобича. Вона походить з
родини, в якій не було ні педагогічної, ні виконавської традиції. Проте в її
оточенні любили і знали українську народну пісню, а в рідних існували тісні
контакти з мистецьким середовищем. Батько працював в одній установі з
батьком Ореста Яцківа, тому відвідував всі концерти, які відбувалися в
Дрогобичі, захоплювався Богданом Базиликутом, який вже тоді працював на
кафедрі методики музичного виховання, співів та хорового диригування.
Близькі стосунки були в сім’ї з Романом Сов’яком, який працював диригентом
у Дрогобицькому музично-драматичному театрі. Саме батько, зауваживши
музичні здібності доньки привів її на консультацію до директора музичної
школи Йосипа Гадяка. Музичну освіту вона розпочала як скрипалька у класах
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Людмили Ребрової, Людмили Хомишонок (яка паралельно працювала в
музичному училищі і зуміла прищепити інтерес до інструменту).
В найбільшій мірі зацікавленням музичним фахом у шкільні роки
І. Бермес

завдячує

Олександру

Георгійовичу

Меркулову:

«… людина

надзвичайно широкої душі, який ставився до своїх учнів з великою любов’ю.
Мені згадується, що я ішла на заняття із скрипкою, ну просто летіла, тому що
він дуже гарно ставився до дітей, тонко підходив психологічно, з особливим
пієтетом ставився до інструмента і оцю любов він прививав своїм учням. В
його класі я завершувала музичну освіту. Пригадую твори, які він мені завжди
перегравав перед тим як включати до програми. Як він нас залучав до
ансамблю скрипалів, як … він працював з концертмейстером в класі, коли вже
програма була готова. Тобто, він також відіграв не етапну, а дуже важливу роль
у моєму становленні як музиканта»153. О. Меркулов – онук відомого
російського композитора і скрипаля, випускник класу Я. Сорокера в
Дрогобицькому музичному училищі (яке закінчив у 1966 році). Від 1973 р.
протягом чотирьох десятиліть з великим успіхом очолював струнно-смичковий
відділ у Дрогобицькій ДМШ № 1, створив камерний оркестр та ансамблі. Серед
його випускників Олена Слопак-Дадукевич, Роман Годевич, Богдан Ворончак,
Володимир Гошко, Андрій Ковбасюк, Галина Кіндратишин та ін. [129].
Перед поступленням у виш протягом року Ірина Бермес брала
консультації уроки скрипки у Ореста Яцківа, та консультації з диригування у
Романа Сов’яка. Ці інтенсивні заняття дали змогу успішно вступити на
омріяний музично-педагогічний факультет (в умовах конкурсу 3-4 особи на
місце). Тут продовжувала навчання у класі скрипки О. Яцківа та класі хорового
диригування, в учениці Миколи Колесси – Віри Орлюк. «… на той час на
музпеді була взірцевою викладачкою і вчитися у неї було дуже престижно.
Вона надзвичайно творчо працювала. Мені пригадуються ті достойні програми,
які я диригувала».
Важливими складовими її фахової освіти та культурного життя стали
153

Тут і далі – цитати з особистого інтерв’ю з автором (м. Дрогобич, 14 травня 2018 р.).
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концерти камерного оркестру під орудою Я. Сорокера. Солістами з ним
виступали сам керівник, Станіслав Чуєнко (співзасновник ансамблю «Львівські
музики», а від 1993 року – регент Катедрального хору «Покров» Української
Греко-Католицької Церкви Покрови Пресвятої Богородиці і св. Андрія
Первозванного в Мюнхені), Олександр Меркулов і Габріела Бруншвік
(випускниця

класу

скрипки

вдосконалювала освіту в

Ужгородського

Дрогобичі).

До

музичного
яскравих

училища,

мистецьких

яка
явищ

студентських років належали концерти симфонічного оркестру, заснованого
М. Бурбаном

(зокрема

виконання

кантати

М. Лисенка

«Радуйся

ниво

неполитая»), лабораторний хор, яким керувала Л. Тучинська та факультетський
хор під орудою З. Антонішака. «Мені доводилося співати у факультетському
хорі під керуванням Зеновія Антонішака. Це був колектив, в якому відібрані
кращі голоси ... Переспівали за ці роки надзвичайно багато творів
різножанрових, різностильових і це також відіграло важливу роль в моєму
становленні як музиканта… Серед колективів, які ще тут були, хочу назвати
вокально-інструментальний ансамбль «Веселка», а також народний вокальнохореографічний ансамбль «Пролісок», в якому я 4 роки грала в оркестрі у партії
перших скрипок. Тоді ним керував Ярослав Павлович Кулешко. Із закордонних
поїздок була всього одна в Ульяновськ, це було на третьому курсі. А загалом
концертували тут в регіоні, по Львівщині. Це були фольклорні програми у
стилізованих костюмах, де ми відтворили фрагмент лемківського весілля, яке
записав Василь Іванович Якуб’як. Тобто, життя студента було інтенсивним, тут
можна було розвиватися». З наведеного очевидно, що досвідченими педагогами
було створено освітній, практично-виконавський та креативно-формуючий
оптимум

для

розвитку

творчого

потенціалу студентів:

залучення

до

різнопланових форм концертного виконавства, забезпечення культурних потреб
регіону у прийнятному для нього балансі репертуару, фахове опрацювання та
актуалізація фольклористичних досліджень.
Після закінчення навчання І. Бермес за розподілом була скерована на
педагогічну роботу в м. Богуслав Київської області, працювала як скрипалька в
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кількох виконавських колективах, зокрема виступаючи спільно з майбутньою
зіркою Раїсою Кириченко. А після повернення в Дрогобич невдовзі продовжила
навчання у ЛДК ім. М. В. Лисенка (клас диригування О. Сотничук).
Важливою для формування власних методичних та виконавських позицій
стала участь в хорі під орудою Богдана Завойського, ерудиція та мистецькі
позиції формувалися на підставі лекцій Тамари Коноварт, Наталії Швець.
По

завершенні

освіти

І. Бермес

почала

викладати

на

музично-

педагогічному факультеті, а згодом по сумісництву – в Дрогобицькому
музичному

училищі.

На

початках

роботи

з

хоровими

колективами

співпрацювала з Олегом Цигиликом, чиї напрацювання значною мірою
вплинули на кристалізацію власних методичних засад. За період власної роботи
відзначає

кардинальні

зміни

репертуарних

принципів,

притаманних

диригентській школі Дрогобича як в індивідуальних класах диригування, так і в
концертних програмах хорових колективів: насамперед, це орієнтація на
різностильову та різножанрову національну та європейську світську й духовну
хорову літературу (від давніх часів до сучасності), опанування яких поетапно
ведеться за принципами дидактичної обумовленості рівнів складності.
Згодом, під

впливом

співпраці

з кандидатом мистецтвознавства

Л. Кияновською, розпочала власне наукове дослідження хорової культури
Галичини, яке спрямоване на осмислення дрогобицької регіональної хорової
традиції. Усвідомлення значущості хорового руху у національному контексті,
результати актуалізації і опрацювання значного пласту архівних документів,
наукового доробку та музичних композицій музичних діячів Дрогобиччини і
Галичини початково зумовили захист кандидатської дисертації «Хорове життя
Дрогобиччини першої половини ХХ ст. в контексті духовного розвитку
Галичини» (2006), з подальшою проекцією на національний рівень (докторська
дисертація «Український хоровий рух у контексті соціокультурних процесів
ХІХ – початку ХХІ сторіччя») (2014). Зрозуміло, що названі дослідження є
лише масштабним підсумуванням багатовекторної розробки дотичних проблем,
адже в науковому доробку І. Бермес є посібники («Боян Дрогобицький: історія і
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сучасність» у співавторстві з П. Гушоватим, Б. Пицом, М. Михацем, 2011;
«Виховні засади хорового співу в процесі загального музичного виховання»
2013), монографії («Український хоровий спів як соціокультурне явище», 2013;
підрозділ «Українсько-польські музичні зв’язки першої третини ХХ століття
(на прикладі Дрогобича)» у колективній монографії «Історія, теорія та практика
сучасних гуманітарних наук»), численні публікації у національних та
зарубіжних фахових виданнях, присвячені надзвичайно широкому спектру
питань хорової традиції: диригентським персоналіям Дрогобиччини, Львова,
Галичини,

України,

історіографічним,

педагогічним

аспектам

суспільно-громадським

та

підготовки

хормейстерів,

культурологічним

ракурсам

діяльності окремих хорових колективів та їх внеску в хорове мистецтво,
хоровій творчості та репертуару, засадам музичного фестивального руху в
Україні тощо.
Сьогодні доктор мистецтвознавства, професор (2016), завідувач кафедри
методики музичного виховання і диригування ДДПУ ім. І. Франка Ірина
Лаврентіївна Бермес, характеризуючи Genius loci Дрогобича зазначає: «Оцінюю
дуже позитивно. Коли я написала кандидатську роботу, моїм опонентом був
Сергій Віталійович Тишко, який в своєму відгуку власне написав про Genius
locі. Який виокремив Дрогобич і прочитавши мою роботу він сказав, що «не
думав, що Дрогобич – це таке культурне місто, з такими багатими традиціями».
Я звичайно ж вважаю, що це місто дуже позитивно вплинуло (сама постать
Юрія Дрогобича, відтак Івана Франка і багато-багато інших), створивши власне
культурне, неповторне середовище, яке живить сьогодні і виконавців, і
музикантів, бо на сьогодні ми їх маємо дуже-дуже багато».
Мистецьке середовище сучасного Дрогобича педагог вважає достатньо
сприятливим для фахового зростання професійних музикантів: «Останнім
часом гостем нашого міста був муніципальний камерний хор «Київ» під
орудою Миколи Гобдича, державна академічна заслужена капела бандуристів
України під орудою Юрія Курача. До речі, на днях вони знову приїжджають до
Дрогобича. Пожвавилося і театральне життя в Дрогобичі, чимало постановок
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здійснив наш музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича і це також дуже
багато дає для студентів. Звичайно, хотілося, щоб такі концерти відбувалися
якомога більше. В місті проводяться конкурси і фестивалі. Це і «Хваліте
Господа з небес» і щорічний фестиваль, заснований ще Михайлом Бурбаном з
ініціативи Володимира Грабовського «Струни душі нашої», Конкурс імені
Северина Сапруна (теж з ініціативи М. Бурбана), ще чимало таких творчих
ініціатив, які сприяють професійному піднесенню наших студентів».
Професор відзначає вагомість внутрішніх показів, змагальних акцій та
гастрольних виступів як важливих факторів стимулювання творчої активності
та результативності фахової підготовки: «Щорічно у нас на кафедрі
відбувається конкурс диригентів, який дуже стимулює наших студентів. У нас
також звітують студенти-вокалісти (фестиваль «Молоді голоси»). Дуже
популярними є зустрічі з композиторами. Неодноразово нашою гостею була
Богдана Михайлівна Фільц, ми готували програми з її творів. Позитивним є те,
що на сьогоднішній день у нас діє багато творчих колективів, в яких задіяні
студенти. Вони багато їздять за кордон, гастролюють. Наша студентська хорова
капела «Gaudeamus», яка цього року вже побувала в Австрії, зараз їде у
Францію. Це конкурси різні, фестивалі, участь у церковних дійствах, де
студенти чують спів хорових колективів з різних країн світу, знайомляться з
репертуаром, знайомляться з виконавською манерою, з технікою виконавською
і це дуже позитивно впливає на їхній ріст». Будучи виплеканою в лоні
регіональної традиції, педагог і дослідниця має змогу розгортати нові
перспективні напрямки наукової, просвітницької, мистецької роботи для
прийдешніх поколінь діячів музичного мистецтва краю.
3.3.9. Юрій Медведик як дослідник, педагог-методист і адміністратор
музично-педагогічного процесу
Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства
та фортепіано Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка (2001-2006),
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завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури
і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка (від 2011 року), член НСКУ, дійсний член НТШ, а
також наукової ради Центру музичної україністики НМАУ ім. П. Чайковського
і

Європейського товариства дослідників ХVІІІ ст. Юрій Медведик –

представник дрогобицьких осередків музичної освіти і на етапі навчання, і
протягом всієї своєї практичної діяльності. Для нього середовище музичного
професіоналізму Дрогобиччини – докладно знайоме з позицій і учня, і педагога
протягом тривалого періоду.
Ю. Медведик розпочав навчання в Дрогобицькій ДМШ, що працювала
під керівництвом Й. Гадяка, в класі баяна Мирослава Дрималика, дуже
неординарного і відданого своїй справі педагога з консерваторською освітою.
М. Дрималик формував для своїх учнів цікаві виконавські програми, орієнтував
своїх учнів на участь в найрізноманітніших формах концертної діяльності, в
тому числі і в естрадному музикуванні. Після закінчення школи (не одразу
вступив в музичне училище) брав уроки у Романа Сороки (в майбутньому –
засновника і директора ДМШ № 2 м. Дрогобич, Заслуженого діяча мистецтв
України). В подальшому закінчив ДДМУ також як баяніст (1978-1982) в класі
Мирослава Плекана, який мав свої репертуарні приорітети, вирішував з
молодим інтерпретатором стильові завдання та проблеми звукоутворення.
У ЛДК ім. М. В. Лисенка здобував фаховий вишкіл в класі професора
Михайла Оберюхтіна, теоретичні дисципліни опановував під орудою Лєшека
Мазепи (оркестровий факультет, викладач, диригент оркестру, 1982-1987 рр.).
Важливими для творчого становлення були заняття в класі диригування
Никодима Плаксюка, вимогливого педагога та досвідченого диригентапрактика, який допоміг повірити у перспективність власної диригентської
діяльності. Подальша співпраця з оркестром народних інструментів (диригент –
Л. Дражниця, консультації з Ю. Луцівим), оркестровки (під керівництвом
М. Корчинського), виїзні концерти, виступи у філармонії з провідними
солістами

інструменталістами

і

вокалістами

склали

підвалини

багатогранної фахової бази, теоретичної підготовки і сценічного досвіду.

міцної
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В подальшому практична діяльність почалась саме з диригентської
практики

–

керівництва

народним

та

симфонічним

оркестрами

укомплектованих учнями та педагогами Трускавецької ДМШ. Паралельно
почалась робота в дрогобицькому виші як викладача класів баяна та
додаткового інструменту (акордеона). Невдовзі Ю. Медведик перейшов на
основну роботу на кафедру теорії та історії музики та гри на народних
музичних інструментах ДДПІ ім. І. Франка, якою керував старший викладач
Святослав Процик. Власне його позиція стала визначальною в подальших
фахово-мистецьких перспективах молодого педагога: «Був надзвичайно
доброю людиною і дуже добрим організатором. І ще хочу відзначити, що давав
дорогу молодим, всім бажаючим працювати, розвиватися. За його 2,5 каденцій,
здається, 7 поступило в аспірантуру, успішно закінчили і захистили дисертації.
Дуже добре скеровував до наукової роботи. Завдяки йому я зрозумів, що
необхідно писати кандидатську дисертацію, шукати тему, шукати наукового
керівника, вступати в аспірантуру»154.
Необхідний

музикознавчий

вишкіл,

техніку

роботи

з

науковою

літературою і документами, навички аналізу музичного матеріалу здобувалися
протягом інтенсивних занять на протязі двох років під керівництвом Юрія
Ясіновського. «1990 року я вступив у аспірантуру при Київській державній
консерваторії ім. П. Чайковського і науковим керівником став Іван Федорович
Ляшенко, видатна постать в українському музичному світі, колишній ректор
консерваторії. До того ж він був науковим керівником і Ю. Ясіновського.
Ляшенко дуже сприяв українській україністиці і фактично якби не він, то не
знаю чи б так швидко вкоренилася музична україністика в Київській державній
консерваторії, яка була просякнута шовінізмом і комунізмом», – зазначає
Ю. Медведик. Навчання в аспірантурі155 (1990-1994) і докторантурі156 (19972000) при Київській державній консерваторії ім. П. Чайковського зблизили в
154

Тут і далі – цитати з особистого інтерв’ю з автором (м. Дрогобич, 3 серпня 2018 р.).
Кандидатська дисертація «Почаївський Богогласник у контексті української духовнопісенної традиції
XVII-XVIII ст.» (К., 1994).
156
Докторська дисертація «Українська духовнопісенна творчість XVII-XVIII ст.: джерела, текстологія,
жанрова стилістика» (К., 2009).
155
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науковій роботі з Олександром Козаренком, який працював над своїми
дослідженнями у того ж наукового керівника та консультанта.
Подальша практична діяльність Юрія Медведика тісно пов’язана з
педагогічною, науковою та адміністративною роботою ДДПУ ім. І. Франка
(1987-2013 рр.) як викладача, старшого викладача, доцента (1996), професора
(2012).
Наукову діяльність на посадах завідувача кафедри музикознавства та
фортепіано ДДПУ ім. І. Франка (2001-2006) та по сумісництву – доцента
кафедри музичної україністики Львівської державної музичної академії
ім. М. В. Лисенка (2001-2003) вчений вибудовував на підставі передового
національного і зарубіжного досвіду: «В 2001 році очолив кафедру
музикознавства та фортепіано після реорганізації факультету Дрогобицького
педагогічного університету, яка забрала в мене багато сил і емоцій… Я
запрошував музикантів з навколишніх потужних мистецьких осередків
(здебільшого зі Львова, час від часу з Києва, вдавалося також з-за кордону
запросити)… В той час була тісна співпраця з професором Козаренком, з яким
вчився в аспірантурі і докторантурі, і в одного і того ж наукового керівника, а
потім консультанта157. Дуже багато було спільних інтересів, ідей, оскільки
працювали разом над своїми дисертаціями в Німеччині, отримували
стипендію158… Я наполегливо зайнявся докторською дисертацією. Їздив на
різні стажування, в тому числі за кордон (в Німеччині, Польщі). Напрацював
масу цінного матеріалу, побачив як живе музикознавство інших країн, які
методології, принципи, новітні технології».
157

У зв’язку зі смертю І. Ляшенка захист докторської дисертації відбувся під керівництвом професора Ніни
Герасимової-Персидської.
158
Ю. Медведик – стипендіат Кабінету міністрів України (для молодих науковців, 1995-1997), пройшов
навчання у післядипломній школі молодих науковців країн Центрально-Східної Європи при Центрі досліджень
античної традиції (OBTA) Варшавського університету та Інституті українознавства НАН України (тричотиримісячні наукові сесії у Варшаві, Львові, Кракові, Клайпеді, 1997-1999), стипендіат Kasа im. Jana
Mianowskiego. Fundacja Popierania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Instytut Muzykologii Uniwersytetu
Warszawskiego (2001, 2006); учасник Ґрантового проекту Словацької академії наук (Cyrilské paraliturgické piesne
a ich varianty v kultúrno-historickom kontexte na východnom Slovensku, 2003-2005); стипендіат Katholischer
Akademischer Ausländer-Dienst (Universität Würzburg, 2003-2004; Universität Bonn, 2010); Deutsche
Forschungsgemeinschaft (Universität Bonn, 2007); Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Universität Bonn,
2011); Heinrich Hertz-Stiftung (Universität Köln, Universität Bonn, 2013-2014); Fritz Thyssen-Stiftung (Universität
Köln, Universität Bonn, 2017), учасник та співголова проекту Міжнародний німецько-українсько-бельгійськословацький дослідницький проект «Spiritual songs as collector’s items» (Бонн-Львів-Ґент-Братислава; 2015-2019).
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Визнання його наукового авторитету і педагогічного досвіду засвідчує
запрошення до співпраці у складі науково-методичної ради МОН України, де
Ю. Медведик постав одним із розробників Державних стандартів освіти (025
«Музичне мистецтво»), як експерта наукової ради МОН України (секція 21:
«Літературознавство,

мовознавство,

мистецтвознавство»).

Неодноразово

призначався Головою Акредитаційних комісії Міністерства освіти України у
ВНЗ України (2003-2016).
Сьогодні Юрій Медведик завідувач кафедри музикознавства і хорового
співу факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка (від 2011 р.), член
Вченої ради цього ж закладу (від 2015 р.), член Спеціалізованої вченої ради із
захисту дисертацій ЛНМА ім. М. Лисенка (від 2017 р.).
Активно залучений до редакторської праці: як заступник головного
редактора збірки «Вісник» ЛНУ ім. І. Франка. Серія Мистецтвознавство (з
2012 р.),

cпівредактор

видання

«Львівсько-Ряшівські

наукові

зошити»

(«Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe», з 2013 р.). У рідному Дрогобичі
входить до редколегії міжвузівського збірника наукових праць молодих вчених
ДДПУ ім. І. Франка «Актуальні питання гуманітарних наук» (з 2014 р.) та
збірника наукових праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка
«Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика» (з 2015 р.).
Чималим є науковий доробок музикознавця: понад 170 досліджень,
опублікованих в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Словенії та Німеччині. В
тому числі 4 монографії159, 6 навчально-методичних посібників (1 – з грифом
МОН України). Одним з найістотніших досягнень є презентований у 2016 році
«Почаївський богогласник. 1790-1791» – перший нотний збірник зразків
духовно-пісенної

української

творчості

XVII-XVIII століть, який

став

підсумком наукової роботи протягом трьох десятиліть. Як засвідчує автор
159

В тому числі: Медведик Ю. Ad Fontes: з історії української музики ХVІІ – початку ХХ ст.: вибрані статті,
матеріали, рецензії. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 618 с.; Медведик Ю. Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja
(1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine. Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit
Jurij Medvedyk. Band 1: Facsimile. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. 602 S., Band 2: Darstellung. KölnWeimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016. 432 S.; Богогласник. Пісні благоговійні (1790-1791). Збірник українських
духовних пісень. Під редакцією Ганса Роте у співпраці з Юрієм Медведиком. Т. 2: Дослідження і коментарі.
Кельн-Веймар-Відень: BöhlauVerlag, 2016. 432 с.
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дослідження: «… при виданні книги виникали проблеми з термінологією під
час перекладу німецькою мовою. Нам довелося довго над цим працювати, усе
перевіряти, писати об’ємні дефініції до тих чи інших термінів. Утім, як
результат – стилістика і зміст видання повністю відповідають сучасним нормам
наукового тексту» [10].
Напрямки наукового пошуку стосуються насамперед музичної культури
середньовіччя та бароко, музичного шкільництва та хорової культури цієї доби,
аналізу нотних та рукописних джерел паралітургічних жанрів (богородичних і
панегіричних кантів, духовних кантів на честь чудотворних храмових святинь
Галичини, духовних, набожних пісень, пісень до Почаївської Богородиці,
іконославильних пісень тощо) України та країн східнослов’янського світу,
музичної психології.
Висновки до Розділу 3
Таким чином становлення професійної музичної освіти на Дрогобиччині
відбувається в три етапи, наділенні відмінними рисами, цілями і пріоритетами:
– перший етап (1945-1965) характеризувався змішаним типом музичної
освіти, де поєднувались підготовка професійних виконавців і керівників
хорових та оркестрових колективів та засади клубної роботи і організації
самодіяльності. Педагогічний склад значною мірою змінний і нерівномірний за
рівнем фахової кваліфікації, включає представників, які збагачують методикопедагогічний

потенціал

напрацюваннями

музично-мистецьких

освітніх

осередків провідних центрів Східної України, Росії, Узбекистану. Публічна
концертна діяльність колективів і солістів значною мірою спрямована на
обслуговування ідеологічно-заангажованих подій. Академічна виконавська
практика, концерти просвітницького характеру мають здебільшого внутрішній
характер. Участь у виконавських конкурсах, концертні виступи в регіоні та
гастрольні подорожі мають поодинокий характер.
– другий етап (1965-1989) від попереднього якісно відрізняється
послідовним поповненням викладацького складу місцевими кваліфікованими
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силами, значною мірою колишніми випускниками закладу, включенням у
молодіжний і дитячий конкурсний рух, виходом на національний і
міжнародний рівень концертної діяльності студентських та педагогічних
колективів,

представленням

професійних

здобутків

на

телебаченні,

налагодженням прогресивних форм міжнародної співпраці фахових музичних
навчальних закладів та окремими гастрольними турами професійних творчих
колективів. Внутрішні концерти мають не лише звітний характер, але й форми
тематичних, просвітницьких програм, концертів-лекцій.
Національний зміст освіти компенсується через моноконцерти-зустрічі
українських композиторів сучасності. Збагачуються форми академічного
концертування: фортепіанні та камерні ансамблі, дуети і тріо баяністівакордеоністів, виступи солістів з симфонічним та камерним оркестрами,
естрадного ансамблю та ансамблю бандуристів тощо.
Для репертуарних і дидактичних потреб педагоги училища (насамперед
учасники

ансамблів

та

керівники

колективів)

здійснюють

обробки,

перекладення, аранжування, формуючи власну методичну базу. Училище
налагоджує

методичну

та

творчу

співпрацю

з

Будинком

офіцерів,

Дрогобицьким, Трускавецьким, Бориславським міськими будинками культури,
дитячими музичними школами, що дає змогу практично долучатись до
культурно-просвітницької сфери регіону і здійснювати профорієнтацію. Обмін
дидактичними напрацюваннями здійснюється через методичну співпрацю з
провідними фахівцями музичних вишів України і музичних шкіл регіону по
всій освітній вертикалі (школа-училище-виш), спільні чи гостинні виступи в
інших навчальних закладах регіону, в тому числі з демонстрацією новітніх
репертуарних

напрацювань.

Концертна

діяльність

студентських

та

педагогічних колективів училища охоплює сцени регіону та інших областей
Західної України.
– третій етап (1989 - до сьогодні) відзначений структурною
урегульованістю і збалансованістю структурних підрозділів, національним
змістом навчання, наявністю школи педагогічної практики як основного

200

фактора

підготовки

педагогів-музикантів

до

практичної

діяльності,

з

залученням студентів та учнів студії до концертно-виконавського та
конкурсного процесу. Рівень педагогічної кваліфікації особового складу
створює підстави для співпраці педагогів училища з Дрогобицьким вишем.
В цей період стає нормою регулярна успішна участь студентів-виконавців
та колективів у творчих конкурсних змаганнях національного і міжнародного
рівнів, педагоги училища не лише готують учасників до участі, але й
запрошуються до складу журі конкурсів, оглядів, фестивалів, започатковується
низка конкурсів на власній базі з супутніми конференціями, майстер-класами,
концертами лауреатів, членів журі та почесних гостей, презентаціями нотних та
наукових видань. Фахова підготовка та практичний досвід випускників закладу
дають можливість успішно реалізовувати здобуту кваліфікацію в Україні та за
кордоном як виконавці та керівники колективів, науковці – музикознавці та
етномузикологи, композитори і творці методичної бази (через укладання
дидактичних і репертуарних збірок, здійснення перекладів і аранжувань,
створення оригінальних композицій для окремих інструментів та нетипових
виконавських складів, підготовку енциклопедично-словникових видань, збірок
матеріалів конференцій та наукових праць тощо).
Внутрішні і публічні концерти включають симфонічно-хорові твори
великих форм, регіональні та світові першовиконання, авторські програми з
творів різних жанрів і виконавських складів. Концертні тури навчальних
колективів і солістів охоплюють численні міста краю і сусідніх областей.
Педагогічний склад дитячих музичних шкіл Дрогобиччини великою мірою
включає випускників місцевих музичних навчальних закладів, що демонструє
доцільність функціонування осередків професійної освіти в регіоні, її
продуктивність та відповідність соціокультурним вимогам.
Еволюція вищої фахової музичної освіти в Дрогобичі засвідчує наступну
етапність:
1960-ті – сер. 1970-х років: формування установки на підготовку
викладачів музики загальноосвітніх шкіл, клубну роботу з аматорськими
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(самодіяльними) колективами з високим рівнем позаучбового сумісного
студентсько-викладацького хорового музикування, зародження форм народноінструментального камерного концертування (колективи камерних форматів,
здебільшого викладацькі). Формування краєзнавчих та патріотичних позицій у
змісті педагогічної концепції та репертуарній політиці.
Сер. 1970-х – 1990-ті рр.: виокремлення концепцій вокального
професіоналізму, інтенсивний розвиток форм концертного виконавства,
підтримка досліджень у галузі фольклористики і музикознавства, курс на
зростання наукового цензу педагогічного складу, реалізація низки дидактичних,
фольклористичних та музикознавчих видань.
1990-ті – поч. 2000-х рр.: вихід концертно-фестивальної діяльності
музичних колективів на широкий всеукраїнський та міжнародний обшир,
проведення виконавських конкурсів різних рівнів на власній базі, налагодження
різносторонньої співпраці з навчальними закладами України й зарубіжжя,
акредитація та зміна статусу навчального закладу на університет.
Поч. 2000-х – до сьогодні: реструктуризація і поглиблення фахової
спеціалізації кафедр, зміна статусу факультету на інститут, поява аспірантури,
зміцнення

позицій

конкурсного

руху,

народно-інструментального,
хорового

фестивального

хорового,

вокального

виконавства,

проведення

тематичних наукових конференцій, реалізація власних періодичних наукових
видань,

фахової

енциклопедично-довідникової

літератури,

монографій,

документально-епістолярних видань, нотних збірок, співпраця педагогів і
випускників вишу з театральними, хоровими, ансамблевими колективами,
навчальними закладами нижчих рівнів освіти, активна участь у науковій,
виконавській, широкій мистецько-організаційній діяльності на рівні краю та
України.
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ВИСНОВКИ
Аналіз аспектів функціонування та еволюції системи фахової музичної
освіти дає можливість виділити якісні зміни в етапності еволюціонування
основних осередків музичного шкільництва та фахової музичної освіти,
визначити характерні тенденції, особливості та соціокультурні запити у сфері
музичної освіти, пріоритетні завдання і досягнення на кожному з етапів, а саме:
1.

Приватне аматорське музикування та приватна освіта;

2.

Суспільні форми нефахового аматорського музикування, обумовлені
централізуючими

національно-громадськими

ідеями,

освіта

під

керівництвом освічених аматорів, музикантів-практиків, духовенства;
3.

Музична освіта в системі загальної шкільної, яку реалізують
духовенство та професійні педагоги-музиканти з приватною та
зарубіжною освітою;

4.

Громадські музично-мистецькі об’єднання з класами та школами при
них, формування мережевої багатопрофільної спеціальної освіти, що
дає змогу вийти на рівень фахової музичної освіти і формування
корпусу власних педагогічних сил;

5.

Спеціалізовані

музичні

навчальні

заклади

як

взаємопов’язана

централізована система у межах національної громади, синтез
національної

та

індивідуальних

високої

педагогічних

зарубіжної

освіти,

систем,

методичних

формування
засад

та

дидактичної літератури;
6.

Державна багаторівнева система загальної та спеціальної музичномистецької освіти виконавського та педагогічного профілів з
висококваліфікованими педагогічними кадрами, які орієнтовані на
специфіку

завдань

регіональних

запитів

у

професійних

компетентностях і кваліфікаціях.
Запит на спеціальну музичну підготовку зумовлений необхідністю
формування концертно-виконавського процесу у складному за соціальною,
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національною, поліконфесійною інфраструктурою регіоні

з потужними

національними мистецькими традиціями. Звідси очевидним є плекання
хорового аматорського мистецтва, спроможного консолідувати громаду
навколо національно і регіонально патріотичних інтенцій, завдань суспільного
просвітництва і виховання. Яскравими постатями цієї сфери стали о. С. Сапрун,
С. Стельмащук, Р. Сов’як, І. Циклінський, П. Гушоватий, С. Дацюк та ін.
Суспільні функції хорового мистецтва регіону зумовили потребу у власній
фольклористичній дослідницькій роботі з подальшим осмисленням матеріалу
на рівні хорових аранжувань, обробок, паспортизації народнопісенних зразків,
публікації пісенників, хорових нотних видань, масштабних фольклорних
збірок, опрацювань творів патріотичної ідеї тощо.
Поступ

у

розвитку

інструментального

виконавства зосереджений

насамперед у сфері народних інструментів (баянно-акордеонного мистецтва) з
огляду на наявність потужних представників цієї сфери і у педагогічному, і у
виконавському процесах (Е. Мантулєва, С. Максимова, В. Чумака та ін.). Саме
через

розвиток

баянно-акордеонного

різнорівневого

конкурсного

руху

поетапно реалізується залучення у змагальний процес інших народних
інструментів (бандура, домра, гітара, сопілка), їх ансамблів, оркестрів,
виконавського потенціалу педагогів, виконавців-композиторів, а згодом
духових та ударних інструментів. Професійний рівень організації конкурсного
процесу дає для регіону унікальні можливості обміну виконавським і
педагогічним

досвідом

на

всеукраїнському

і

міжнародному

рівнях,

інтенсифікації гастрольного виконавства за рахунок концертних виступів
гостей та членів журі, комплексне залучення презентацій нотних, наукових,
довідникових і навчально-дидактичних видань, налагодження подальших форм
творчої співпраці.
Професійне вокальне мистецтво регіону у своїх витоках зумовлене
яскравим особистісним впливом педагогічної діяльності М. Копніна, Серед
його учнів відомі українські співаки, педагоги: І. Кушплер, Б. Базиликут,
О. Цигилик, К. Сятецький, С. Дацюк, Б. Щурик, М. Шалайкевич, І. Мацялко та
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низки інших яскравих вихідців цієї школи. Ця вокальна школа забезпечує
потужний потенціал творчої самореалізації і можливість популяризації
творчого доробку регіональних композиторів, української та світової класики,
першопрочитань новітніх творів національних авторів.
Важливим

знаком

фахового

професіоналізму

є

зростання

рівня

музикознавчих досліджень. Серед них домінує краєзнавча тематика, музична
регіоналістика та україніка. Особливо вагомими у цій ділянці є дослідження
здійснені Я. Сорокером, С. Стельмащуком, Р. Сов’яком (серед діячів старшої
генерації), І. Бермес, Л. Філоненком, У. Молчко, О. Німилович, О. Фрайт та
низкою інших фахівців. Поряд з науковою діяльністю, ці науковці практикують
концерти-презентації репринтів чи редагованих та коментованих публікацій
рукописів

українських

композиторів,

чия

творчість

замовчувалась

чи

цілеспрямовано нищилась.
Система професійної музичної освіти Дрогобиччини різних періодів
позначена сталими домінантними характеристиками:
 система освіти реалізується завдяки самореалізації яскравих творчих
особистостей і вузьких соціальних груп;
 у її основу покладено ключове завдання національного виховання
молоді;
 на фахову освіту проектується просвітницька мета та централізуюча
національна ідея, де музика постає як мистецька форма національної
самоідентифікації;
 рушійною силою для розбудови педагогічно-освітнього апарату є
потреба плекання національної музичної культури на виконавському,
композиторському, науковому і педагогічному рівнях.
Сучасна музична освіта Дрогобиччини – це система з трьох рівнів освіти:
широка мережа музичних та мистецьких шкіл (де педагогічний контингент
сформовано здебільшого з вихідців регіону) – музичний коледж ім.
В. Барвінського – Інститут музичного мистецтва у складі Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка.
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Додаток А
Знакові музиканти, діяльність яких пов’язана з Дрогобичем
Базиликут Богдан Омелянович – випускник Дрогобицького державного
педагогічного інституту ім. І. Франка (1960), Львівської державної
консерваторії ім. М. В. Лисенка (1971, клас М. Шелюшка). Соліст Львівського
театру опери та балету (1971-1979, 1984-1990), Ансамблю пісні і танцю
Південної групи військ в Угорщині (1979-1983). Викладач (1960-1971, та з
1985), доцент (1988), професор (1992) Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка. Водночас з 2005 року працює у
Львівському національному університеті ім. І. Франка. Заслужений артист
УРСР (1979), Народний артист України (1992).
Бенч Ольга Григорівна – випускниця Дрогобицького державного
музичного училища (1976), кандидат мистецтвознавства (1990), професор,
Заслужений діяч мистецтв України (1998), Народна артистка України (2010).
Генеральний консул України у Пряшеві (Словаччина) (2005-2015). Закінчила
Львівську державну консерваторію ім. М. В. Лисенка (1981). У 2005-2010 рр. –
заступник Міністра культури і туризму України.
Нагороди: Орден Святого Миколи Чудотворця ІІІ ступеня (2005);
Почесна відзнака Міністерства культури і туризму України «За досягнення в
розвитку культури і мистецтв» (2006); Почесна Грамота Київського міського
голови «За вагомий особистий внесок у розвиток культури та високий
професіоналізм» (2006); Орден Королеви Анни Ярославни (2008); Почесна
Грамота Кабінету Міністрів України (1999). Лауреат премії ім. М. В. Лисенка за
наукову діяльність (2008); Лауреат премії Національної всеукраїнської
музичної спілки (2008); Лауреат Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття»
в номінації «Рейтинг» (2010).
Бервецький Юрій Зеновійович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1989, клас фортепіано М. Слободян), Львівського
державного вищого музичного інституту ім. М. В. Лисенка (2000, клас
дириґування проф. І. Юзюк, клас оперного дириґування Я. Колесса). З 1997 р.
працює концертмейстером у Львівському оперному театрі ім. І. Франка, а
також камерного хору «Світилен» (м. Дрогобич, кер. Ковальчук М. В.).
Асистент головного диригента (з 2000 р.), диригент (з 2003 р.) Львівського
національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. З
2004 по 2005 рік був викладачем та керівником симфонічного оркестру
Дрогобицького державного музичного училища ім. В. Барвінського. Диригент
камерного оркестру «Віртуози Львова» Львівської філармонії (з 2004 р.),
головний диригент оперної студії Львівської національної музичної академії
ім. М. В. Лисенка (з 2005 р.). Заслужений артист України (2017).
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Бермес Ірина Лаврентіївна – випускниця Дрогобицького державного
педагогічного інституту ім. І. Франка (1976, клас скрипки О. Яцківа, клас
диригування В. Орлюк). Викладач (1977), доцент (1999), професор (2007),
завідувач кафедри методики музичного виховання та диригування
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. По
сумісництву викладач Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського.
У 1987 році закінчила диригентський факультет Львівської державної
консерваторії ім. М. В. Лисенка (клас доц. О. Сотничук). Навчалася у відомих
педагогів (методика викладання сольфеджіо – доц. В. Флис; поліфонія –
Г. Бернацька; аранжування – доц. В. Камінський; історія зарубіжної музики –
ст. викл. Т. Коноварт; хорознавство – доц. Є. Вахняк і ін.). Кандидат
мистецтвознавства (2006), доктор мистецтвознавства (2014).
Гамкало Іван Дмитрович – випускник Львівської державної
консерваторії ім. М. В. Лисенка (1963, клас проф. М. Колесси). Після
закінчення ВУЗу завідував музичною частиною у Дрогобицькому українському
музично-драматичному театрі і по сумісництву працював викладачем хорових
дисциплін у Дрогобицькому державному музичному училищі та
Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. І. Франка (1963-1965).
Народний артист УРСР (1982), професор (1991), голова наглядової ради
Національної філармонії (1996), член Ради товариства «Україна – світ» (2000),
член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2001), член
Комітету з Шевченківських премій (2001-2005 та з 2008), в бюро відділень
музичного мистецтва Академії мистецтв України (2002), в Президії правління
«Шевченківського фонду – XXI століття» (2003), член Європейської академії
музичного театру (1992-2005).
Гнатишин Оксана Євстахіївна – випускниця Дрогобицького
державного музичного училища (1979), Львівської державної консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1985). Концертмейстер кафедри хорового і симфонічного
диригування (1985-2001), доцент кафедри музичної україністики (з 2003 р.),
доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано (з 2004 р.)
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Завідувач секції
студентів духового відділу оркестрового факультету цього закладу. Кандидат
мистецтвознавства (2001), член Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
Гобдич Микола Миколайович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1980),
Київської
державної
консерваторії
ім. П. І. Чайковського (1985, клас професора В. Чуби). Працював хормейстером
у Чоловічій хоровій капелі ім. Л. Ревуцького та Академічному хорі «Думка». З
1990 року – музичний директор і диригент Камерного хору «Київ», а також
засновник фестивалю хорового співу «Золотоверхий Київ». З 2006 р. – доцент
кафедри хорового диригування Київського національного університету
культури і мистецтв. Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка
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(2007), член Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
(2016), Народний артист України (2018).
Горбаль Ярослав Миколайович – випускник Дрогобицького
державного музичного училища (1975), факультету військових дириґентів
Московської консерваторії ім. П. І. Чайковського (1981). Начальник військоводириґентської кафедри Львівського військового інституту сухопутних військ
при НУ «Львівська політехніка» (1993-2005). Заслужений діяч мистецтв
України (1998), професор кафедри військових диригентів Львівської академії
сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, за сумісництвом працює на кафедрі
оркестрового диригування Львівської національної музичної академії
ім. М. Лисенка (з 2006). З 2011-го працює диригентом духового оркестру НУ
«Львівська політехніка».
Гуран Богдан Йосипович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1967),
Львівської
державної
консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1972, клас М. Оберюхтіна). З 1972 р. працював
концертмейстером у Львівській обласній філармонії, у 1973-1985 рр. – на
військовій службі в Ансамблі пісні і танцю Прикарпатського військового
округу. Заслужений артист УРСР (1980), викладач Львівського музичнопедагогічного училища ім. Ф. Колесси (1985-1995). Засновник, художній
керівник та дириґент Галицького духового оркестру (м. Львів, 1990-1999).
Старший викладач (1994), доцент (2002) кафедри оркестрового диригування
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Аранжувальник
народних мелодій, творів класичного та естрадного жанрів.
Дика Ніна Орестівна – випускниця Дрогобицького державного
музичного училища (1981, клас фортепіано В. Козлової, клас камерного
ансамблю М. Бурцева), Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка
(1986, клас фортепіано професора О. Криштальського, клас камерного
ансамблю Л. Цьокан-Савицької, клас концертмейстерства О. Бонковської).
Концертмейстер (1986), викладач (1993), старший викладач (1998), доцент
(2002) Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Викладач
фортепіано і камерного ансамблю Львівської середньої спеціалізованої
музичної школи-інтернат ім. С. Крушельницької (1993-1997). Кандидат
мистецтвознавства (2001), член НТШ (2006). Ініціатор, автор та організатор:
Проекту «Зустріч – діалог з Заслуженим діячем мистецтв України,
композитором Миколою Ластовецьким» (м. Львів, 2003 р.); Науковомистецького проекту «Гармонії світу: демократія, архітектура, музика»
(м. Львів, 2005 р.).
Дітчук Оксана Романівна – випускниця Дрогобицького державного
музичного училища ім. В. Барвінського (1997), Львівської державної музичної
академії ім. М. В. Лисенка (2002). Концертмейстер Львівської національної
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музичної академії ім. М. В. Лисенка (з 2001 р.) у класах викладачів: О. Врабеля,
Т. Дідик, О. Цигилика, А. Липника. Брала участь у всеукраїнських та
міжнародних конкурсах вокалістів: ім. А. Дворжака в м. Карлові Вари, Чехія
(солістка М. Жехович), ім. С. Монюшка у м. Варшава та ім. Ади Сарі у м. Нови
Сонч, Польща (соліст М. Герчак). Кандидат мистецтвознавства (2009).
Душний Андрій Іванович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища ім. В. Барвінського (1997, клас баяна В. Чумака,
диригування – А. Вояджіса), Львівської державної музичної академії
ім. М. В. Лисенка (2002, клас баяна С. Карася, диригування – Н. Плаксюка).
Вчитель (1997), вчитель-методист (2006) класу баяна, художній керівник та
диригент оркестру народних інструментів (1997-2008) Дитячої музичної школи
м. Старий Самбір. Викладач (2002), доцент (2006) Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка. Кандидат педагогічних наук (2006),
член творчих спілок «АДЕМУ» (2009) та АБА (2009), член-кореспондент
Міжнародної академії наук педагогічної освіти (2010), заслужений діяч
естрадного мистецтва України (2011). Автор ідеї та співзасновник науковомистецького проекту «Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва».
Журавчак Олександр Петрович – музикант-віртуоз, лауреат
міжнародних конкурсів. Випускник Дрогобицького державного музичного
училища ім. В. Барвінського (1998), Київського національного університету
культури і мистецтв (2001, клас сопілки В. Турбовського). Викладач класу
етнодухових інструментів КНУКіМ (з 2001), перший заступник голови
правління Всеукраїнської творчої спілки «Форум творчої молоді України»
(2003-2004), начальник Управління мистецтв і освіти Міністерства культури і
туризму України (2008-2010), радник з питань культури голови Світового
конгресу українських молодіжних організацій діаспори (з 2012), заступник
Міністра культури України (19.03.2014-12.12.2014), арт-директор фестивалю
Київ етно мюзік фест «Віртуози фолку» (з 2017).
Зінків Ірина Ярославівна – працювала викладачем музичнотеоретичних предметів у Дрогобицькому державному музичному училищі
(01.09.1978 - 04.12.1978). Випускниця Львівської державної консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1978, клас Я. Якуб’яка). Кандидат мистецтвознавства (1984),
доктор мистецтвознавства (2014). Член Національної спілки композиторів
України (1986), засновник і керівник Міжнародного студентського фестивалю
«Музика тисячоліття» (1999-2006). Старший викладач (1985), доцент (1988),
професор (2006) кафедри теорії музики Львівської національної музичної
академії ім. М. В. Лисенка.
Карпінець Андрій Михайлович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1994), Київської національної музичної академії
ім. П. І. Чайковського (1999). З 2011 р. працює диригентом в капелі

249

ім. Л. Ревуцького, а також старшим викладачем кафедри академічного хорового
мистецтва Київського Національного університету культури і мистецтв, певний
час був хормейстером академічного хору університету. З листопада 2015 року
по січень 2018 року очолює, як художній керівник, Муніципальну академічну
чоловічу хорову капелу ім. Л. М. Ревуцького. Незмінний керівник та головний
диригент Камерного хору «ПЕКТОРАЛЬ», який працює при Київському
міському будинку Вчителя (з 1998 р.). Головний хормейстер хору Національної
гвардії України.
Катрич Ольга Тарасівна – випускниця Дрогобицького державного
музичного училища (1981, клас фортепіано Х. Сковронської) та Львівської
державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (1986, клас доцента О. Попіль та
професора М. Крих-Угляр). Кандидат мистецтвознавства (2000), доцент (2004),
професор (2018), завідувач відділу аспірантури, асистентури-стажування та
докторантури, вчений секретар Вченої ради Львівської національної музичної
академії ім. М. В. Лисенка. На каналі АЛСЕТ виступала у ролі телеведучої
щотижневої духовно-мистецької програми «Алилуя» (1997-2009). Член НТШ
(2008). Нагороджена грамотами Міністерства культури України (2005, 2009),
грамотою Західного наукового центру (2016), Заслужений діяч мистецтв
України (2017).
Качмарчик Володимир Петрович – випускник Дрогобицького
державного музичного училища (1975), Кишинівського інституту мистецтв
(1982, клас флейти Ф. Євтодієнко). Викладач Дитячої музичної школи
(м. Новий Розділ, 1983-1989). Викладач (1989), доцент (1997), професор (2006),
проректор з навчальної роботи Донецької державної музичної академії
ім. С. С. Прокоф’єва. Член Британської асоціації флейтистів. Доктор
мистецтвознавства (2009), професор кафедри дерев’яних духових інструментів
Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ).
Кияновська Любов Олександрівна – музикознавець, кандидат
мистецтвознавства (1985), доктор мистецтвознавства (2001), професор (1994),
завідувач кафедри історії музики Львівської національної музичної академії
ім. М. В. Лисенка, лауреат премії ім. М. Лисенка (2006). Викладала у
Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. І. Франка (1979-1987)
на кафедрі теорії, історії музики та гри на музичних інструментах. У 1987 році
коротко очолила цю кафедру. Дійсний член Наукового товариства ім.
Т. Шевченка, член правління Львівської організації Національної спілки
композиторів України. Заслужений діяч мистецтв України (2009).
Корінець Зеновій Михайлович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1986, клас Я. Бондзяка), Донецької державної
консерваторії ім. С. С. Прокоф’єва (1996, клас Л. Стрельцова). Хормейстер
(1996-1997), художній керівник та головний диригент Закарпатського
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заслуженого народного хору Закарпатської філармонії (м. Ужгород, 1997-2001),
водночас регент Мукачівського православного кафедрального собору (19941998). Від 2001 – головний режисер-диригент Національного заслуженого
українського народного хору ім. Г. Верьовки, за сумісництвом – доцент (2006),
професор (2007) кафедри методики музичного виховання, співів та хорового
диригування Інституту мистецтв при Національному педагогічному
університеті ім. М. П. Драгоманова, водночас від 2003 – художній керівник
ансамблю пісні і танцю «Червона калина» цього навчального закладу.
Організатор та художній керівник хору працівників апарату ВР України (Київ,
від 2003). Народний артист України (2008), кандидат філософських наук (2016),
член Наглядової ради Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв (2018).
Корчинський Мирослав Титович – випускник Дрогобицького
державного музичного училища (1959), оркестрового факультету Львівської
державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (1965, клас А. Онуфрієнка).
Студіював у М. Скорика та С. Людкевича (1969). Баяніст ансамблю пісні і
танцю «Верховина» (м. Дрогобич, 1959-1960), викладач Львівського культурноосвітнього училища (1965-1968). Член Національної спілки композиторів
України (1973). Викладач (1968), доцент (1994), професор (2010) кафедри
народних інструментів Львівської національної музичної академії
ім. М. В. Лисенка. Заслужений діяч мистецтв України (2011).
Корчинський Юліан Олексійович – випускник мовно-літературного
факультету Дрогобицького учительського інституту (1947), хормейстерського
відділу Дрогобицького музичного училища (1950), музично-педагогічного
факультету Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка
(1972). Заслужений артист УРСР (1960), Заслужений діяч мистецтв УРСР
(1969). Викладач (1970), доцент (1972), професор (1989) кафедри методики
музичного виховання, співів та хорового диригування Дрогобицького
державного педагогічного інституту ім. І. Франка. Завідувач згаданої кафедри
(1972-1981). Художній керівник Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні
і танцю «Верховина» (м. Дрогобич, 1950-1970).
Кулиняк Михайло Андрійович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1988),
Київської
державної
консерваторії
ім. П. І. Чайковського (1994). Заступник директора з культури ТОВ «Степ К»
(м. Київ, 1994-2001), інструктор з культурно-масової роботи Об’єднаного
профкому працівників апарату ДК «Укртрансгаз» (м. Київ, 2001-2002),
директор підприємства ДП «У.П.К.-ресурс» (м. Київ, 2002-2004), помічник
заступника Міністра Кабінету Міністрів України секретаріату Кабінету
Міністрів України (2004-2005), заступник Міністра культури і туризму України
у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади
(2006-2008), Міністр культури і туризму України (2010-2012), генеральний
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директор Національного палацу мистецтв «Україна» (2013-2014), директор
Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв (з 2016).
Курач Володимир Володимирович – випускник Дрогобицького
державного музичного училища (1981, клас Є. Бернацької), Київської
державної консерваторії (1986, клас М. Берденникова). Диригент Державної
академічної хорової капели «Думка» (1985), Академічної чоловічої хорової
капели України ім. Л. М. Ревуцького (1991). У 1999-2012 рр. – доцент
Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. З 2012 року –
професор Київського національного університету культури і мистецтв,
диригент-хормейстер капели бандуристів цього навчального закладу. З вересня
2013 року – Художній керівник Академічної чоловічої хорової капели України
ім. Л. М. Ревуцького. Заслужений діяч мистецтв України (1997).
Курач Юрій Володимирович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1981, клас Є. Бернацької), Київської державної
консерваторії (1986, клас В. Дженкова). Диригент (1984), головний диригент
(2007), художній керівник (2009-2013) Чоловічої хорової капели України
ім. Л. М. Ревуцького. Викладач (1995), доцент (2004) Національної музичної
академії України ім. П. І. Чайковського. З 2000 р. – викладач диригування
Київської середньої спеціальної школи-інтернат ім. М. Лисенка. 13 вересня
2013 року призначений генеральним директором – художнім керівником
Національної заслуженої капели бандуристів України. Заслужений діяч
мистецтв України (1997), Народний артист України (2016).
Курчик Тарас Михайлович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища ім. В. Барвінського (2008, клас Л. Хороб). Лауреат
Першого всеукраїнського фестивалю «Червона рута» (м. Чернівці, 1989), голова
Міжнародного фонду «Духовний вибір» (2000). Голова журі Міжнародного
фестивалю дитячої духовної пісні «Пісня серця» (з 2006 р.). Заслужений артист
України (2011). Сьогодні – заступник генерального директора-художнього
керівника з маркетингу й організації глядача Львівського національного
академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької.
Ластовецька-Соланська
Зоряна
Миколаївна
–
випускниця
Дрогобицького державного музичного училища ім. В. Барвінського (1999),
Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка (2004, клас
професора Л. Кияновської). З 2004 р. працює у Львівській національній
музичній академії ім. М. В. Лисенка. Кандидат мистецтвознавства (2007).
Левенець Ігор Прокопович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1961),
Львівської
державної
консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1969, клас диригування М. Колесси). Хорист, соліст,
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хормейстер Ансамблю пісні і танцю Київського військового округу (19611964). Викладач (1969), голова циклової комісії «Хорове диригування» (19952015) Тернопільського державного музичного училища ім. С. Крушельницької.
В цьому закладі очолив симфонічний оркестр, а з 1995 року керує хором
училища. Заслужений працівник культури УРСР (1988), Заслужений діяч
мистецтв України (1999).
Луканюк Богдан Степанович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1966, клас скрипки М. Рузічнер, Р. Рубінгер, Т. Ковалик,
Я. Сорокер, С. Барам), Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка
(1972, клас професора С. Павлишин). Працював завучем Турківської музичної
школи (1966-1968). Старший викладач (1976), доцент (1986), професор (1997)
Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. У цьому закладі в
1990 році став завідувачем новоствореної з його ініціативи кафедри історії
української музики та фольклористики, а з 1991 по 2017 рік очолював кафедру
музичної фольклористики, яка теж була відкрита завдяки професору. В 1992
році заснував етномузикознавче відділення на теоретико-композиторському
факультеті – вперше в Україні. Паралельно був професором кафедри музичного
фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету (1997-2005). Кандидат мистецтвознавства (1980).
Марченко Євген Миколайович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1969, клас Е. Мантулєва), Дрогобицького державного
педагогічного інституту ім. І. Франка (1976, клас Е. Мантулєва). Асистент
(1976), старший викладач (1988), доцент (1991) Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка. Учасник викладацького ансамблю
баяністів «Гармоніка» (1976-1985, кер. Е. Мантулєв). Співак (бас)
муніципального чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький» (з 2000 р.).
Кандидат педагогічних наук (1990).
Медведик Юрій Євгенович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1982, клас М. Плекана), Львівської державної
консерваторії ім. М. В. Лисенка (1987, клас М. Оберюхтіна). Член українського
наукового товариства дослідників 18 ст. при Інституті історії України НАНУ
(1995), член Національної спілки краєзнавців України (1997), член
Міжнародного товариства дослідників 18 ст. при Оксфордському університеті
(1998), кандидат мистецтвознавства (1994), доктор мистецтвознавства (2009).
Викладач (1987), доцент (1996), професор (2006) Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. І. Франка. У цьому ж закладі впродовж 20012006 років очолював кафедру музикознавства та фортепіано. Водночас
працював у Львівській державній музичній академії ім. М. В. Лисенка (20012003). Брав участь у сесіях Міжнародної школи при «Центрі дослідження
античної традиції» в Польщі, Східній та Центральній Європі та Львові (19961998). Стипендіат Фундації підтримки науки при Інституті музикології
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Варшавського університету (2001, 2006). У 2003-2004 рр. здобув стипендію
Інституту Славістики Баварського університету ім. Юліуса-Максиміліана
(м. Вюрцбург). Учасник Ґрантового Проекту Кабінету славістики Словацької
Академії наук (2003-2005). З 2011 р. – завідувач кафедри музикознавства та
хорового мистецтва Львівського національного університету ім. І. Франка.
Михаць Микола Григорович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1980),
Львівської
державної
консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1986, клас М. Колесси, Є. Вахняка), Вищого державного
музичного інституту ім. М. В. Лисенка (1994, клас І. Юзюка). Завідувач
музичною частиною, диригент (1989-1999 та з 2012 р.) Львiвського
академiчного обласного музично-драматичного театру iм. Ю. Дрогобича. З
1999 року працював на посаді завідувача міського відділу культури. Доцент (за
сумісництвом) кафедри методики музичного виховання і диригування
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.
Заслужений діяч мистецтв України (2000).
Молчанова Тетяна Олегівна – випускниця Дрогобицького музичного
училища (1975, клас фортепіано Є. Косинської), Львівської державної
консерваторії ім. М. В. Лисенка (1980, клас фортепіано Н. Грамотєєвої, клас
концертмейстерства М. Логойди, клас камерного ансамблю Л. Оніщенко),
асистентури-стажування при кафедрі концертмейстерства Київської державної
консерваторії ім. П. Чайковського (1986, клас проф. Р. Голубєвої). З 1979 року –
концертмейстер кафедри сольного співу (класи Народного артиста СРСР
П. Кармалюка, В. Підоріни); кафедри оперно-симфонічного та хорового
диригування (клас хорового диригування Народного артиста України
Є. Вахняка) Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка. Викладач
(1986), доцент (1993), професор (2001), завідувач (2017) кафедри
концертмейстерства
Львівської
національної
музичної
академії
ім. М. В. Лисенка.
Кандидат
мистецтвознавства
(1990),
доктор
мистецтвознавства (2016). Член журі Міжнародного конкурсу юних
концертмейстерів «Амадей» (з 2009 року). Автор творчого проекту
«Маловідомі жінки-композитори» (з 2012 року).
Орлюк Світлана Василівна – випускниця Дрогобицького державного
музичного
училища
(1963),
Львівської
державної
консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1968, клас професора О. Ейдельмана). Концертмейстер з
класу вокалу (з 1977 р.) Національної опери України. Співпрацювала з
відомими диригентами (М. Колеса, Ю. Луців, С. Арбіт, І. Лацанич, Б. Грузін,
І. Зак, Л. Венедиктов, О. Рябов, С. Турчак, В. Кожухар, І. Гамкало) та співаками
України, Росії, Білорусі, Молдови (А. Солов’яненко, А. Мокренко,
М. Кондратюк, Л. Руденко, Г. Туфтіна, Л. Мясникова, З. Бабій, О. Врабель,
П. Кармалюк, В. Чайка, Р. Котова, Б. Червонюк, С. Фіцич). Протягом майже 20

254

років була незмінним концертмейстером Героя України Д. Гнатюка. Заслужена
артистка України (2001).
Процик Святослав Степанович – випускник Дрогобицького
державного педагогічного інституту ім. І. Франка (1971). Викладач (1971),
старший викладач (1979), доцент (1990), завідувач кафедри теорії, історії
музики та гри на музичних інструментах (1987-2001), заступник декана
музично-педагогічного
факультету
з
наукової
роботи
(2001-2007)
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.
Концертмейстер народного вокально-хореографічного ансамблю «Пролісок»
(1968-1988), учасник ансамблю баяністів «Гармоніка» (1976-1985), співак
муніципального чоловічого камерного хору «Боян Дрогобицький» (2004-2007).
Кандидат педагогічних наук (1989).
Сивохіп Володимир Степанович – випускник Дрогобицького
державного музичного училища (1984), Львівської державної консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1992, клас Ю. Ясіновського). У 1999 році прослухав у
Цюріху курс інтерпретації давньої музики в Наокі Кітая та Гунгварда Маттеса.
Керівник та диригент камерного хору Gloria (з 1999 р.), співорґанізатор та
директор Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти».
Нагороджений Державною премією ім. М. Лисенка (2002), обласною премією
ім. С. Людкевича (2005), орденом «За розбудову України» (2018), Почесною
відзнакою Львівської обласної ради «100-річчя від дня проголошення
Західноукраїнської Народної Республіки» (2018). Генеральний директор
Львівської обласної філармонії (2006). Заслужений діяч мистецтв України
(2009). Кандидат мистецтвознавства (2010).
Скібінський Ярема Антонович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1969, клас баяна М. Мамайчука, диригування –
А. Вояджіса), Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (1974, клас
М. Колесси). Головний диригент (1978-1979), диригент (1989) Харківського
театру опери та балету. Диригент (1991-1994), головний диригент (1994-2009)
Одеського національного театру опери та балету. У 1984 році з симфонічним
оркестром Держтелерадіо УРСР здійснив фондовий запис опери «Запорожець
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Доцент кафедри хорового та оперносимфонічного диригування Вищого державного музичного інституту
ім. М. В. Лисенка (1990-1995). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1985),
Народний артист України (1998).
Сорока Марія Іванівна – випускниця Дрогобицького державного
музичного училища (1971, клас О. Кирян-Верещинського), Львівської
державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (1976, клас В. Герасименка). Від
1980 року працювала у Львівській школі мистецтв № 5. У 1981 році у Львові
заснувала тріо бандуристок «Червона калина». Видала збірку власних пісень
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«Мої пісні» (1998). У 2011 році нагороджена найвищою відзнакою
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка – медаллю
«Будівничий України». Член Національної спілки кобзарів України, Заслужена
артистка України (1992), лауреат премії ім. С. Людкевича в галузі музичного
мистецтва (2006). Є автором та ведучою мистецьких програм «Духовна велич
Тараса Шевченка», «Шевченківські мелодії», «І буде правда на землі»,
«Соломія Крушельницька – співачка світової слави», «Матерям небесної
сотні», «Пісенний уклін захисникам України» (збір коштів воїнам АТО),
«Пахощі пісень даруєм матерям» та ряду інших програм.
Стельмащук Роман Степанович – випускник Дрогобицького
державного
музичного
училища
(1984),
історико-теоретичний
та
композиторський факультети Вищого державного музичного інституту
ім. М. В. Лисенка (1992, клас доц. Д. Дувірак; 1993, клас проф. М. Скорика).
Кандидат мистецтвознавства (2003). Автор кількох симфонічних, хорових і
камерних творів та численних аранжувань народної, класичної та поп-музики
для камерних ансамблів та оркестрів, хору, симфонічного оркестру,
синтезатора. У 1997-2015 рр. викладав у Львівській національній музичній
академії ім. М. В. Лисенка на кафедрі історії музики. Засновник і керівник
ансамблю давнього співу «A cappella Leopolis» (2002), засновник Фестивалю
Давньої музики у Львові (2003).
Сюта Богдан Омельянович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1979),
Львівської
державної
консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1985). Викладач кафедри теорії, історії музики і гри на
музичних інструментах Дрогобицького державного педагогічного інституту
ім. І. Франка (1987). Звільнений у зв’язку зі вступом до аспірантури при
Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського
(1989). Кандидат мистецтвознавства (1992), доктор мистецтвознавства (2007),
професор (2011) кафедри теорії музики Національної музичної академії
України ім. П. І. Чайковського. Член Правління Київської та Республіканської
організацій НСКУ (2010), науковий консультант Міжнародної організації
народної творчості при ЮНЕСКО (2010), лауреат Премії ім. М. В. Лисенка
(2013).
Федоришин Василь Ілліч – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1980, клас Е. Ріфмана, М. Пуцентели). Закінчив два курси
Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка (1980-1982,
клас диригування Ю. Корчинського), Київську державну консерваторію
ім. П. Чайковського (1985, клас Б. Щуцького). Викладач (1988), доцент (1997),
професор (2006), декан (2017) Факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
Фундатор щорічного творчого проекту «Чорнобиль – молодь буде пам’ятати» (з
1998 р.), ініціатор концертів-лекторіїв «Видатні українські композитори у
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просторі часу» (з 2005 р.). Заслужений діяч мистецтв України (2005),
нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2005, за особисті
заслуги перед українським народом). Кандидат педагогічних наук (2006),
доктор педагогічних наук (2014).
Філоненко Людомир Павлович – випускник Львівського державного
музичного училища ім. С. Людкевича (1980, клас фортепіано Л. Єфіменко),
Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (1985, клас фортепіано
доц. Ю. Хурдєєва; клас концкласу проф. Я. Матюха; клас камерного ансамблю
доц. Т. Шуп’яна). Кандидат педагогічних наук (1994), доктор філософії (2009).
Викладач (1987), старший викладач (1994), доцент (1995), завідувач кафедри
(2006) музикознавства та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного
університету ім. І. Франка. Член Асоціації піаністів-педагогів України (1992),
стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (1995, у галузі
науки і техніки), член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (1997), заступник
Голови Товариства імені Василя Барвінського (1999), член Національної спілки
композиторів України (2000), відповідальний секретар Дрогобицької організації
НСКУ (2005), Голова Дрогобицького осередку НТШ (2007, музикознавчофольклористична комісія).
Фрайт Іван Васильович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1985, клас В. Кузнєцова), Дрогобицького державного
педагогічного інституту ім. І. Франка (1992, клас В. Поліщука). У 1992-1994 рр.
працював викладачем Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, згодом
викладач (1994), доцент (1999), голова методичного об’єднання викладачів
народних музичних інструментів (з 2004 р.) інституту музичного мистецтва
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Кандидат
педагогічних наук (1998).
Фрайт Оксана Володимирівна – випускниця Дрогобицького
державного музичного училища (1981), Львівської державної консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1986, клас О. Криштальського). Кандидат мистецтвознавства
(2001), член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, доцент кафедри
музикознавства та фортепіано Інституту музичного мистецтва Дрогобицького
державного педагогічного університету ім. І. Франка.
Целюх Степан Андрійович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1981). Заслужений діяч мистецтв України (2010), голова
асоціації диригентів і регентів Стрийщини «Камертон», художній керівник і
диригент муніципального чоловічого хору «Каменяр», директор Дашавської
дитячої музичної школи ім. Ф. Колесси.
Цигилик Олег Іванович
музичного
училища
(1960),

– випускник Львівського державного
Львівської
державної
консерваторії
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ім. М. В. Лисенка (1967, клас доц. М. Антківа, В. Синишина). Керував
хоровими колективами Дрогобицького музичного училища (1967-1977),
Народною хоровою капелою «Легенда» Дрогобицького МБК (засновник
колективу, 1970-1978, 1984-1986), навчальним хором музично-педагогічного
факультету Дрогобицького державного педагогічного інституту ім. І. Франка
(1983-1986). З 1977 по 1979 рр. – керівник студентського хору Львівської
державної консерваторії ім. М. В. Лисенка, одночасно у 1978-1980 рр. –
Народної хорової капели Львівського політехнічного інституту. В 1979-1983 рр.
– керівник хорової капели «Каменяр» Львівського державного університету
ім. І. Франка. В 1978-1986 рр. – керівник чоловічої хорової капели «Сурма»
Палацу культури ім. Ю. Гагаріна. У 1986-1988 рр. очолював Державну
заслужену хорову капелу України «Трембіта», з 1988 по 1989 рр. керував
академічним хоровим колективом викладачів Львівського музичнопедагогічного училища ім. Ф. Колесси, з 1988 р. очолює Народний чоловічий
хор «Гомін» Львівського відділення Національної всеукраїнської музичної
спілки (засновник колективу). Заслужений діяч мистецтв УРСР (1990).
Чумак Юрій Вікторович – випускник Дрогобицького державного
музичного училища (1997, клас А. Далекого), Львівської державної музичної
академії ім. М. В. Лисенка (2002). Викладач (2000), викладач-методист (2014),
директор Дрогобицького музичного коледжу імені Василя Барвінського (з 2016
– до сьогодні). Керівник і диригент оркестру українських народних
інструментів коледжу. Лауреат Міжнародних конкурсів. По сумісництву
працює викладачем на кафедрі народних музичних інструментів та вокалу
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (з 2013 р.).
Кандидат мистецтвознавства (2014).
Юсипович Мирон Іванович – випускник Дрогобицького державного
музичного
училища
(1976),
Львівської
державної
консерваторії
ім. М. В. Лисенка (1981). Диригент (1982), головний диригент (1994-1996),
художній керівник (1998-2002), диригент (з 2007 р.) Львівського національного
академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької. Головний
диригент Симфонічного оркестру K&K Philharmoniker Австрійської агенції Da
Capo Musikmarketing Gmbh (2002-2007), керівник хору K&K Opernchor цієї ж
агенції (2004-2007). Автор концертів-дійств: до роковин Голодомору 19321933 рр. в Україні (2005, 2008, 2011); пам’яті жертв НКВД у 1941 р. в тюрмі на
Лонського у Львові (2013); «Гармонія сфер: музика, живопис, світло» (2011),
сценічна версія кантати-симфонії «Кавказ» С. Людкевича до 200-річного
ювілею Т. Шевченка (2014), концерти до ювілеїв оперних співаків Модеста
Менцинського (1995) та Ірини Маланюк (2010). Член Національної спілки
театральних діячів України (1982), Всеукраїнського об’єднання «Письменники
Бойківщини». Заслужений артист України (2000).
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Науково-методичні напрацювання музикантів-педагогів
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Монографії
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Мелітополь, 2016.
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Душний А. І. Методична модель залучення студентів до елементарної
композиторської творчості у класі музично-інструментальної підготовки.
Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г.М. Падалки.
Колективна монографія під науковою редакцією А.В. Козир. К.: НПУ ім.
М. Драгоманова, 2010. С. 162-170.
Медведик Ю. Пісні до Почаївської Богородиці. Львів: Видавництво Отців
Василіян «Місіонер». 2000. 148 с.
Медведик Ю. Українська духовна пісня ХVІІ – ХVІІІ ст. Львів, 2006. 326 с.
Медвідь Т. Становлення та розвиток загальної музичної освіти в Україні
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття): монографія. Дрогобич:
Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. 254 с.
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на слова Тараса Шевченка у супроводі камерного оркестру. Навчальнометодичний посібник: Партитура. Випуск 1. За заг. ред. А. В. Козир. Київ:
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. 224 с.
Молчко У.
Публіцистична
спадщина
Нестора
Нижанківського:
Монографія. Дрогобич: Посвіт, 2014. 304 с.
Молчко У. Фортепіанна творчість Нестора Нижанківського. Дрогобич:
Коло, 2001. 68 с.
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