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ФОРТЕПІАННІ ЗБІРКИ ДЛЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 

У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО РЕПЕРТУАРУ 
 

Стаття присвячена значенню авторських фортепіанних збірок для дітей у формуванні сучасного педагогічного 

репертуару. Аналізуються «24 п’єси для дітей» українських композиторів В. Косенка, В. Кирейка, 

М. Сільванського. Відзначено сучасність звучання цих п’єс та доцільність їх активного впровадження у 

фортепіанний репертуар, що використовується у навчально-виховному процесі. Результати дослідження 

свідчать про те, що фортепіанні збірки для дітей В. Косенка, В. Кирейка, М. Сільванського сприяють 

когнітивному, соціальному, творчому та естетичному розвитку учнів-піаністів, удосконаленню відчуття ними 

музичного інструменту та збагаченню емоційної та чуттєвої сфер. Виявлено шляхи щодо подальшого 

дослідження авторських фортепіанних збірок для дітей як важливої складової виконавської та педагогічної 

майстерності. 
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Постановка проблеми. Українська 

фортепіанна музика для дітей і юнацтва займає 

визначне місце у сучасному педагогічному 

репертуарі, У її створенні українські 

композитори набули великого позитивного 

досвіду. Розвиток української фортепіанної 

музики для дітей пов’язаний з іменами таких 

композиторів, як: М. Лисенко, С. Людкевич, 

Л. Ревуцький, Остап і Нестор Нижанківські, 

В. Барвінський, М. Колесса, І. Беркович, В. Ко-

сенко, В. Кирейко, М. Сільванський, Ф. Наде-

ненко, М. Завалішина, І. Шамо, М. Жербін, 

В. Довженко, Ю. Рожавська, Л. Колодуб, 

Ж. Колодуб, М. Дремлюга, М. Скорик, 

Б. Фільц, М. Степаненко, М. Кармінський та ін. 

Важко перелічити імена композиторів, які 

подарували дітям розмаїтий світ музичних образів. 

Значною увагою користуються їхні твори для 

дітей та юнацтва, серед яких особливе місце 

займають авторські збірки «24 п’єси для 

фортепіано», на яких виросло не одне 

покоління українських музикантів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичною базою дослідження стали: нотні 

збірки «24 п’єси для фортепіано» В. Косенка 

[1], В. Кирейка [2] та М. Сільванського [3]; а 

також статті та дослідження, присвячені форте-

піанній творчості українських композиторів 

(Л. Кияновська, В. Клин, О. Майбурова, 

І. Новосядла, О. Олійник, В. Островський, 

Р. Савицький, Б. Фільц, О. Фрайт та інші).  

Мета статті – визначити особливості 

використання збірок «24 п’єси для фортепіано» 

українських композиторів на сучасному етапі 

розвитку музичної освіти.  

Основні результати дослідження. 
Художні, виховні та дидактичні вартості автор-

ських збірок «24 п’єси для фортепіано» є ваго-

мим чинником музично-естетичного вихован-

ня дітей. Вони використовуються в курсі нав-

чання дітей музичних і загальноосвітніх шкіл 

та становлять необхідний елемент програми 

для фортепіано протягом усіх років навчання. 

Адже українські композитори писали і пишуть 

фортепіанні твори для дітей з урахуванням їх 

вікових та психологічних особливостей. Ця му-

зика надзвичайно емоційна, небайдужа до 

навколишнього світу. Автори більше тяжіють 

до програмності, а отже, максимально 

насичують твори яскравою образністю, 

інформативністю.  

Написаний у 1936 році альбом В. Косенка 

«24 дитячі п’єси для фортепіано» є своєрідним 

підсумком перших успіхів українських 

композиторів у галузі дитячої музики. Віктор 

Косенко (1896-1938) як видатний композитор, 

піаніст і педагог особливо відчував потребу в 

дитячому репертуарі. З цією метою у 1930-х 

роках він написав «4 дитячі п’єси», що й стали 

своєрідною прелюдією до його популярного 

альбому «24 дитячі п’єси для фортепіано», у 

якому твори викладені у всіх 24 тональностях, 

розміщених за кварто-квінтовим колом. 
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«Збірка п’єс В.Косенка – це калейдоскоп сцен 

із дитячого життя, відображення дитячих 

почуттів та переживань» [4, с. 52].  

Глибоко народна музична мова альбому, її 

простота й ясність, художня опуклість вира-

жальних засобів, органічний взаємовплив піа-

ністичних принципів і композиційних при-

йомів, різноманітність і близькість образного 

змісту до дитячого сприймання зближає його з 

найкращими збірками дитячих п’єс. В. Косенко 

тонко розкриває зміст своїх мініатюр через ха-

рактерні поспівки, інтонаційно-ритмічні зво-

роти, поліфонічні прийоми, через ладовий стрій 

української ліричної пісні, думи, танцювальної 

пісенності. Художній світ ліричних пісень зна-

ходить своє відображення у п’єсах 

«Пастораль», «На узліссі», «Українська народ-

на пісня». Народно-пісенні ритмо-інтонації 

зустрічаються у мініатюрах танцювального 

характеру («Танкова»). Близька до веснянок 

музична мова живих картинок дитячого життя, 

пов’язаних з образами природи («За 

метеликом», «Ранком у садочку», «Дощик»). 

Тональний план «24 п’єс для фортепіано» 

сміливий і оригінальний. В.Косенко, перший в 

історії вітчизняного фортепіанного репертуару, 

залучає юного виконавця до сприймання усіх 

24 мажорних і мінорних тональностей. Він 

майстерно добирає тональність, яка за своїм 

колоритом підкреслює відповідність 

конкретного образу та допомагає у його 

розкритті. В альбомі природно використані 

прийоми народної поліфонії. Основну 

виражальну функцію найчастіше виконує 

пісенне двоголосся, що чергується з хоровим 

багатоголоссям або іноді супроводжується 

органним звучанням басу. Переважна 

тричастинність природно закріплює в музичних 

уявленнях і виконавських відчуттях дітей 

звукові образи. У мініатюрах В. Косенка 

фактура з переважною кількістю чорних клавіш 

застосовується у п’єсах як кантиленного, так  і 

моторного типу. Характерно, що майже 

половина п’єс збірки, від «Польки» №10 до 

«Гуморески» №19 оформлені саме так. Вказані 

п’єси – однаково корисний матеріал і для вихо-

вання навичок співучого legato («Пастораль», 

«Мелодія», «Колискова пісня»), і для 

інтенсивного розвитку пальцевої й кистьової 

легкості, швидкості, загальної свободи і 

незалежності рухів рук та пальців («Полька», 

«В похід», «Дощик», «Етюд», «Скакалочка», 

«Балетна сценка», «Гумореска») [5].  

Слід підкреслити важливу роль ритміки у 

створенні музичного образу в дитячій уяві. 

В. Косенку, зокрема, близька стихія 

танцювальності з її пружністю та пластичністю. 

Його відчуття руху виразилося в багатьох 

п’єсах. Можна також побачити, що автор 

поступово тяжіє до подолання мелодичної 

інерції, його гармонія теж частково 

оновлюється: вона ясна, функційно визначена, 

але композитор інколи прагне до свіжого 

дисонансно-загостреного звучання, яке б 

сприяло оригінальності висловлювання або 

виконувало суто програмну функцію. 

Спирається він і на ладові барви народної 

музики, широко застосовуючи перемінний лад, 

гармонічний мажор, фрігійський мінор, 

пентатонічні звороти. Робота над розкриттям 

образного змісту циклу відбувається 

безперервно, протягом усього періоду його 

вивчення. Художньо-звукова робота над 

творами альбому органічно пов’язана з 

обережним застосуванням педалі. Основним 

видом педалі, що запроваджується вже з ранніх 

років навчання, є запізнююча педаль. 

Найпростіший вид однотипної запізнюючої 

педалі, пов’язаний зі змінами гармоній, 

застосовується лише в окремих епізодах п’єс 

(наприклад: «Не хочуть купити ведмедика»).  

Альбом Віктора Косенка – великий внесок 

до золотого фонду української фортепіанної 

музики для дітей, що значно збагачує творче 

музичне мислення і виконавську техніку юних 

піаністів. Він став дійовим творчим імпульсом 

для всього дальшого розвитку національної 

фортепіанної педагогічної літератури на 

Україні. Саме за принципом використання усіх 

24-ох тональностей в один ряд зі збіркою «24 

дитячі п’єси для фортепіано» В. Косенка 

стають збірки В. Кирейка та М. Сільванського. 

У фактурі п’єс помітні принципи розвитку, що 

йдуть від фольклору, а саме варіантність 

мелодії, використання підголосків. Ці риси 

характерні й для музичної мови авторських 

збірок В. Кирейка та М. Сільванського.  

«24 фортепіанні п’єси для дітей» Віталія 

Кирейка (1926-2016) є важливим художньо-

естетичним матеріалом у сучасній педагогічній 

практиці, це збірка чудових замальовок картин 

настрою, природи, фантастичних образів, 

жанрових мініатюр тощо. Цикл написаний у 1949 

році на початку творчого шляху композитора та 

включає 44 друковані аркуші нотного тексту. 

П’єси циклу можна класифікувати за трьома 

основними групами: ліричні, характерні і 

жанрові. Серед жанрових виділяються ще дві 

підгрупи: пісні і танці. Ліричні п’єси: «Роздуми», 

«Присвята», «Гаї шумлять», «Напровесні», «Ніч 
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така місячна». Характерні п’єси: «Сопілка грає», 

«Казка про бабу-ягу», «Балетна сцена». Жанрові 

п’єси: «Маленький романс», «Серенада», 

«Канон», «Рондо», «Марш», «Елегія пам’яті 

Лисенка», «Етюд»; пісні: «Українська народна 

пісня», «Словацька пісня», «Колискова», 

«Румунська дойна»; танці: «Чумак», «Метелиця», 

«Коломийка», «Вальс», «Полька».  

Cамобутня музична мова В. Кирейка 

вирізняється фактурною, поліфонічною та 

тембровою винахідливістю, оркестровою 

різнобарвністю, внутрішньою експресією й 

емоційною наснагою, умінням розкрити 

найпотаємніші думки та переживання людини, 

стрункістю та вивіреністю композиції, 

вимогливістю до себе й високим 

професіоналізмом.  

Вагомий внесок у розвиток фортепіанної 

музики для дітей зробив відомий український 

композитор Микола Сільванський (1916-1997). 

Піаніст, композитор, педагог М.Сільванський 

присвятив фортепіанні збірки своїх творів 

переважно учням середніх і старших класів 

дитячих музичних шкіл. Більшість мініатюр, 

що входять до збірки фортепіанних творів для 

дітей «24 п’єси для фортепіано», відзначаються 

великою емоційною виразністю, рельєфністю 

образів, яскравою жанровістю та художньою 

вартісністю. Переважання жанрового елемента 

у творах збірки особливо важливе у роботі над 

розвитком музичного мислення учня, так як 

«саме через розкриття найхарактерніших рис 

жанру, учень з найбільшою конкретністю і 

безпосередністю сприймає образний лад твору 

та окремі елементи музичної мови» [6, с. 19]  

Збірка М. Сільванського «24 п’єси для 

фортепіано» вирізняється винятковою 

лаконічністю форми, доступністю піаністичної 

фактури у поєднанні з великою конкретністю 

образного змісту кожного твору. Жанрова 

визначеність п’єс, які входять до збірки, 

позитивно впливають на розвиток музичних 

здібностей і виконавських можливостей юних 

піаністів. П’єси розміщено за кварто-квінтовим 

колом і кожна з них демонструє одну з 24 

тональностей, а також має свою образну 

програму, виражену в назві, піаністичне 

завдання та педагогічну спрямованість.  

Із «24 п’єс для фортепіано» Миколи 

Сільванського дві віддають данину часові та 

його пропагандистським віянням («Марш 

тимурівців» та «Піонерський похід»). 

Водночас, бачимо тут і натхненний 

урбаністичними віяннями 20-х років «Запуск 

авіамоделі», де використано ілюстративні 

елементи фактури і гармонії. Із закличної теми 

на тлі остинатного руху шістнадцятих виростає 

картина звукової імітації польоту літака, 

втілена за допомогою раптових гармонічно-

тональних «перепадів» і переходів, 

секвенційних хроматизованих мотивів, 

висхідних та низхідних гліссандо, контрастних 

зіставлень динаміки. Сюди можна віднести 

п’єси «До роботи» і «Ковалі», в яких домінують 

бадьорі інтонації з розміреним ритмом, що 

спонукають до праці або відтворюють її процес. 

Як і в інших альбомах, тут присутні 

«Колискова», зразки танцювальних жанрів – 

«Вальс», «Мазурка», «Козачок». У «Мазурці», 

зокрема, відчуваються шопенівські впливи. 

«Хороводна» і «Козачок» вирізняються 

яскравими фольклорними ознаками мелодики, 

гармонії і фактури. Є в циклі значна кількість 

замальовок природи, а також звукозображальні 

п’єси-портрети: «Бабки», «Пташка та кішка», 

полька «Комарики». У всіх цих п’єсах 

важливими складниками образу є характер і 

настрій музики. Реально і переконливо 

змальовані головні риси персонажів, манери їх 

поведінки. Звертається композитор і до 

перетворення розмовних інтонацій у 

мініатюрах «Оповідання» та «Жвава розмова». 

Якщо перша основана на епічно-розповідних та 

виражальних елементах, то у другій 

застосовано канонічно-імітаційний принцип 

розвитку. Єдиний етюд, що має програмну 

назву «Тривога», націлений на вироблення 

біглості правої руки, водночас сконцентровано 

виражає почуття тривоги, його різноманітні 

градації, наростання і спади тощо.  

Розгляд авторських збірок «24 п’єси для 

фортепіано» В. Косенка, В. Кирейка та 

М. Сільванського свідчить про спільні риси цих 

циклів, п’єси з яких можуть повною мірою 

застосовуватися як в програмі дитячої музичної 

школи, так і в програмі загальноосвітньої 

школи на уроках музичного мистецтва. Одним 

з чинників, який об’єднує ці цикли, є 

програмність. Як відомо, програма, покладена 

композитором у назву твору, відбиває його 

головний художній зміст, надихає слухача на 

емоційне сприйняття певного, конкретного 

музичного образу. Ця обставина має 

привертати увагу вчителя при роботі особливо 

з молодшими школярами, оскільки головним 

педагогічним завданням у цьому віці є завдання 

залучення широкої непідготовленої аудиторії 

до музичного мистецтва, до розуміння музики. 

І тут вчителеві музики слід враховувати та 

спиратися на життєвий і музично-слуховий 
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досвід дітей. У цьому випадку музичні твори є 

ніби зв’язуючою художньою ланкою між 

музикою й близьким дитині світом ігор, 

переживань, почуттів і понять, світом природи, 

живопису, казки та демонструють не лише 

розуміння композитором дитячої психології як 

особливості світосприйняття дитини, а й 

майстерне володіння відповідними засобами 

музичної виразності.  

Висновки та пропозиції. Авторські збірки 

«24 п’єс для фортепіано» українських 

композиторів В. Косенка, В. Кирейка та 

М. Сільванського є дуже вдячним матеріалом у 

формуванні сучасного педагогічного 

репертуару. Незважаючи на те, що ці альбоми 

були написані раніше, вони не втрачають своєї 

актуальності та привертають увагу своєю 

тематичною різноманітністю, багатством 

піаністичних та художніх завдань, 

педагогічною цінністю. Переважна більшість 

п’єс і сьогодні залишається актуальною для 

використання у навчально-виховному процесі з 

метою розвитку та виховання творчої 

особистості.  
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Таран И.М. 

ФОРТЕПИАННЫЕ СБОРНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ УКРАИНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА 

Статья посвящена значению авторских фортепианных сборников для детей в формировании современного 

педагогического репертуара. Анализируются «24 пьесы для детей» украинских композиторов В. Косенка, 

В. Кирейка, М. Сильванского. Отмечено современность звучания этих пьес и целесообразность их активного 

внедрения в фортепианный репертуар, используемый в учебно-воспитательном процессе. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что фортепианные сборники для детей В. Косенка, В. Кирейка, 

М. Сильванского способствуют когнитивному, социальному, творческому и эстетическому развитию учеников-

пианистов, совершенствованию ощущения ними музыкального инструмента и обогащению эмоциональной и 

чувственной сфер. Выявлены пути по дальнейшему исследованию авторских фортепианных сборников для детей 

как важной составляющей исполнительского и педагогического мастерства. 

Ключевые слова: фортепиано, фортепианные сборники, 24 пьесы для детей, украинские композиторы, 

репертуар 
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PIANO COLLECTIONS FOR CHILDREN OF UKRAINIAN COMPOSERS IN THE CONTEXT OF MODERN 

PEDAGOGICAL REPERTOIRES   

The article is devoted to the investigation of role of author's piano collections for children in the formation of modern 

pedagogical repertoire. «24 plays for children» by Ukrainian composers V. Kosenko, V. Kyreyk, M. Silvansky are 

analyzed.  The present of sounding of these plays expediency of its more widespread introduction in piano repertoire, 

which is used in educational process, is noted. The results of the study showed that piano collections for children of V. 

Kosenko, V. Kyreiko, M. Silvanskyi promote cognitive, social, creative  and aesthetic development of piano pupil's, a 

better understanding of musical instruments and enriches their emotional and sensual sphere. The problems of further 

research of author's piano collections for children as an important component of performing and pedagogical skills are 

discussed.  

Keywords: piano, piano collections, 24 plays for children, ukrainian composers, repertoire 

 

 

 

 

 

 

 

 


