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ПЕРЕДМОВА 
 

Як вважає більшість сучасних дослідників культурної спадщини 

нашої країни, історію нашого народу з самого початку й до наших днів 

можна вивчати за змістом народних і авторських пісень. Багато з них, 

які складалися в народі або були написані талановитими авторами, 

стали сьогодні довершеним творінням українського народу. 

Найкращі традиції народної пісенності продовжують сучасні 

українські композитори, утверджуючи вікову славу України як 

співучої, пісенної держави. 

Особливої уваги заслуговують вокальні твори для дітей і молоді 

М.Ведмедері, які користуються популярністю в широких колах 

шанувальників сучасної української пісні. Вони сприяють розвитку 

художніх смаків дітей шкільного віку та молоді, вихованню у них 

любові до Батьківщини, рідного краю, рідної природи, до української 

мови. Незважаючи на те, що композитор обмежив свій творчий 

доробок здебільшого одним жанром – дитячими піснями, він щасливо 

уникнув у ньому образної та музичної одноманітності і штампів. 

Дитячий світ, відтворений у цих піснях, приваблює своєю 

багатогранністю та поетичністю. Це – образи чудової природи 

рідного краю («Мій коханий диво-край», «Криниця», «Осіння 

картина» тощо), картинки дитячих забав та мрій («Чобітки», 

«Сопілочка»), родинне тепло, без якого неможливо уявити собі життя 

не лише маленької, але й дорослої людини («Деревце роду», 

«Бабусі», «Стелись вишиванко»), своєрідні «музичні портретики» 

маленьких українців («Козачата», Україночка Оленка»), перші кроки 

у світ науки та пізнання («Мій букварику, букводарику», «Здрастуй, 

школо!», «Здрастуй, вересень»). 

Тому зрозумілою стає така особливість музичної мови 

композитора, як синтез образно-інтонаційного тяжіння до традицій 

національного дитячого фольклору, що століттями передавався з 

покоління в покоління, з кращими здобутками сучасної пісенної 

творчості. Це не випадково – адже з цим світом дитинства, 

спілкуванням з дітьми було багато років пов’язано не лише творче, 
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але й особисте професійне життя автора: він був викладачем  

дошкільного навчального закладу. Окрім цього натхненням у 

зверненні саме до світу дитинства завдячує він і власній родині та 

своїм дітям, Ользі та Сергію. І тому, щиро, поетично, відверто 

знаходить композитор той духовний та емоційний ключ, у якому 

говорить він з дітьми і про дорослі, серьозні речі: любов до рідної 

землі, її красу і велич («Україна», «Немає України без калини» та ін). 

Згідно з цим у пропонованій збірці весь матеріал розділено на три 

тематичних блоки: «Україна – мов царівна», «Мій коханий диво-

край», «Україна – я твоя дитина». 

На думку авторів музичного супроводу, опанування 

акомпанементу до пісень передбачає постійний самостійний творчий 

розвиток студента-акомпаніатора. Подані баянно-акордеонні 

акомпанементи за бажанням можуть видозмінюватись і 

збагачуватись, а також варіюватись в залежності від змісту та 

музичної драматургії вокального твору. Опрацьовуючи баянно-

акордеонні аранжування, студент не тільки вивчатиме професійні 

супроводи до пісень для шкільного репертуару, але й здобуватиме 

вміння та навички створення власних варіантів акомпанементу.  

Предметом особливої уваги баяніста-акомпаніатора є створення 

вокально-інструментального ансамблю (камерного) і підтримка 

соліста-вокаліста в розкритті характеру та музичного образу того чи 

іншого вокального твору. Автори пропонують стислий аналіз 

вокальних творів у контексті їх образно-смислового змісту, засобів 

музичної виразності та особливостей фактури супроводу. 

Даний навчальний посібник може бути рекомендований для 

студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів освіти, музичних відділень педагогічних училищ і коледжів, 

загальноосвітніх шкіл, а також розрахований на широке коло 

шанувальників української пісенної творчості. 
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РОЗДІЛ І 
УКРАЇНА – МОВ ЦАРІВНА 

 

Перший розділ оспівує красу рідної Батьківщини. Сюди увійшли 

пісні про Україну, написані на тексти поетів О. Тарасової, 

М. Сингаївського, Г. Клок, Н. Іванюк. Вони також відрізняються за 

характером, відтворюючи багатогранний образ України-матері. Якщо 

пісня «Україна» на сл. О. Тарасової витримана в характері, близькому 

до лірико-патриотичних зразків української масової пісні 2-ї пол.XX 

ст., (кращі зразки жанру залишили нам І. Шамо, Г. Майборода. 

О. Білаш та ін.), то, наприклад, у «Пісні землі» відчувається вплив 

української ліричної масової пісні цієї доби. Пропонуємо стислий 

аналіз вокальних творів у контексті їх образно-смислового змісту, 

засобів музичної виразності та особливостей фактури акомпанементу. 

1. «Немає України без калини» (сл. Г. Клок). Ця пісня служить 

ніби своєрідним «заспівом» всього розділу. В тексті відтворені 

основні символи, з якими пов’язується образ Батьківщини: калина, 

верба, тополь, Дніпро. Саме вони єднають всіх українців у одну 

велику родину. Згідно зі змістом поетичних рядків, характер музики – 

спокійний, величний, декламаційно-розповідний. Мелодика пісні – 

плавна з поступеневим рухом, викладена у відповідності з 

чотирирядковою строфою вірша у формі восьмитактного 

ладотонального періоду, з короткочасними відхиленнями у 

тональності VI та IV ст. Жвавості і руху додає спокійній вокальній 

мелодиці супровід, витриманий «пульсуючими» восьмими, трохи 

«розфарбованими» короткими пасажами шістнадцатих.  

Природно і органічно використовуються різновиди вокальних 

супроводів, а саме: гармонічний акомпанемент, варіаційний, змішаний.  

2. Пісня «Україна» (сл. Н. Іванюк) є ніби своєрідним 

продовженням попередньої. Тут традиційна символіка у поетичному 

тексті (верба, калина) доповнюється картинами чудових українських 

краєвидів. Чотири рядки поетичної строфи укладаються в 

восьмитактний модулюючий період (до-мінор – Мі бемоль мажор). У 

короткому двотактному вступі тоніка не з’являється відразу, а ніби 
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«завойовується» лаконічним гармонічним ланцюжком: D7-S–D–t. 

Мелодія викладена одноголосно, але фактура супроводу не дублює 

основний голос, а має скоріше «ансамблевий» характер, з 

використанням дво- та триголосся. Тому дуже легко, наприклад, 

перекласти цю пісню для вокального ансамблю або дитячого хору. 

Рухливості мелодії додає двотактна низхідна секвенція на початку, де у 

тексті йде розширення та конкретизація основного образу («на 

ромашковому полі, де птахи живуть на волі»). Для супроводу 

характерна гармонічна насиченість в першому і другому куплеті і 

варіаційність, яка чітко проглядується – у третьому куплеті. Для цього 

ліричного твору характерна тридольність (розмір 3/4) та зв’язна 

артикуляція (штрих leqato), яка бажана як для виконання вокальної 

партії, так і партії акомпанементу ( права рука), ліва рука виконується 

штрихом non leqato. 

3. «Це моя Україна» (сл. А. Камінчука). Образ України 

відтворюється у цій пісні у більш ліричному ключі. Мелодія 

вальсового характеру (розмір 6/8) написана у формі двох періодів 

некратної структури – 7 тактів замість традиційних 8, що часто 

характерно для народної пісенності. І заспів і приспів мають схожу 

структуру: період з модуляцією у паралельну тональність (ре-мінор – 

Фа-мажор), лише в останньому приспіві утверджується основна 

тональність ре-мінор. Мелодія починається з низхідної секвенції у S, 

що приводить до появи Фа-мажору. Приспів починається також з 

відхилення у субдомінанту ре-мінора, аналогічно друга ланка 

низхідной секвенції приводить до закріплення тоніки Фа-мажор (за 

винятком останнього приспіву).  

Від інших згаданих пісень цю пісню відрізняє розлогий вступ, 

де мелодія на тлі характерного вальсового ритму викладена у 

двоголосній «вокальній» фактурі терціями. Його треба виконувати 

яскраво, лірично, на динамиці mf. Далі супровід не дублює основну 

мелодичну лінію, підкреслюючи витриманими акордами лише 

загальний рух, і звучить на динамиці mp, p, тим самим даючи 

можливість більш рельєфно виконати вокальну партію. Затримання, 

неакордові фігурації в акомпанементі надають пісні в цілому 
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вишуканий, «ажурний» характер. Для досягнення бажаної виразності 

в звучанні партії супроводу слід використовувати штрихи leqato, non 

leqato (шістнадцяті ноти). 

4. «Пісня землі» (сл. М. Сингаївського) відтворює лірично-

узагальнений образ Батьківщини, що у трьох строфах поетичного 

тексту поданий ніби з висоти пташиного польоту: «Батьківщини 

рідної сади», «Батьківщини рідної поля», «Батьківщини рідної гаї». 

Пісня викладена у формі восьмитактового періоду, якому передує 

чотирьохтактний вступ, що не дублює мелодію пісні. В ньому не 

одразу з’являється основна тональність мі-мінор. Починається вступ 

шириким мелодичним ходом на малу септиму в мелодії з 

хроматичними підголосками на тлі субдомінанти основної 

тональності, яка з’являється лише в кінці вступу (через короткочасне 

відхилення до паралельної тональності): S–D7–III–VI–II7–D6/5–t.  

Вокальна мелодія також починається з субдомінанти. 

Гармонічна мова в ній основана ніби на грі паралельних 

тональностей мі-мінор – Соль Мажор, з утвердженням основної 

тональності в кінці пісні.  

Акомпанемент фактурно насичений. Мелодична лінія його не 

повністю дублює вокальну, хоч в основному вона викладена 

паралельними секстами, які додають виразності і можуть слугувати 

основою для подальшої роботи над перекладенням пісні для дуету чи 

ансамблю. Водночас фактура акомпанементу розвивається досить 

самостійно, мелодична лінія в основному викладена у високому 

регістрі, вона ніби «обплетена» елементами неакордової фігурації на 

тлі рівного пульсу восьмих, поступово піднімається до кульмінації на 

VI7 у  шостому такті: S–II7–D7–t–III–S–II7–D7–III–D6/5–S–D6/5–III–

VI–S–D6/5–t. 

Застосування зв’язної артикуляції (шриха leqato) в супроводі та 

партії вокалу підвищує співучість в ансамлевому камерному звучанні. 

 

 

 



8 

УКРАЇНА 
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НЕМАЄ УКРАЇНИ БЕЗ КАЛИНИ 
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ЦЕ МОЯ УКРАЇНА 
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БАРВІНКОВА УКРАЇНА 
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УКРАЇНА 
 

Музика М. Ведмедері 
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РІДНА МОЯ, ВКРАЇНСЬКА МОЯ 
 

Музика М. Ведмедері 

Слова В. Багірової 

Не поспішаючи  
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РІДНА МОЯ, ВКРАЇНСЬКА МОЯ 
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РОЗДІЛ ІІ 
МІЙ КОХАНИЙ ДИВО-КРАЙ 

 

Другий тематичний блок є своєрідним продовженням і 

доповненням першого, що розвиває і конкретизує основний зміст: 

оспівування краси рідної країни. Тут крім узагальнено-символічних 

образів, уже знайомих по першому розділу, відтворено більш 

конкретні картини мальовничої української природи («Криниця», 

«Зима», «Осіння казка», «Пролітали гусі»). Всі ці пісні пройняті 

світлим ліризмом, відчуттям гармонічної єдності природи і людини. 

Саме це закладає основи майбутньої любові до рідного краю ще з 

дитячих років у кожної людини, адже патриотизм починається з 

любові до «малої батьківщини»: батьківської хати, криниці у дворі, 

гусиного ключа в осінньому небі, пісні весняних струмків. З цього 

всього поступово складається у свідомості дитини і образ «великої 

батьківщини», яку треба любити і берегти. 

 1. Перша пісня блоку – «Мій коханий диво-край» (сл. В. Луцука) 

є ніби своєрідним «перекидним місточком» між двома блоками. Її 

поетичний текст продовжує образну лінію першого блоку 

(«Тополиний лист в діброві шелестить своє весні»), і водночас 

поглиблює її, вводячи у традиційну картину природи нові поняття: 

зв’язок з рідною мовою, якою дитина вчиться промовляти перші 

слова, магію слова, нерозривно пов’язаного з красою навколишнього 

світу («таємниче в рідній мові одкривається мені»). Поетичний текст 

скомпанований в дві строфи по вісім рядків. Відповідно структура 

пісні являє собою шістнадцятитактний однотональний період з 

восьмитактним вступом. Основна тональність пісні – соль мінор. 

Восьмитактний період вступу починається з субдомінанти і 

заснований на «грі» паралельних тональностей: соль мінор – Сі-

бемоль мажор. S–D7–III–S–D7–III–S–D7–t–S–D7–t. 

Фактура акордова, насичена, «підсвічена» акордовими 

фігураціями, мелодія супроводу не дублює вокальний голос, а лише 

підтримує його на опорних звуках, з використанням підголосків. 

Перше речення періоду, в якому має місце підголоскова фактура, 

виконується штрихом leqato на динаміці p. Друге речення 

починається з субдомінанти. Супровід повністю повторює матеріал 
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вступу, який виконується штрихом non leqato, м’яко, чітко і 

доповнюється насиченою динамікою mf.  

 2. «Криниця». Поетичний текст (Т. Коломієць) відзначається 

теплим ліризмом, яскравою образністю. В пісні він структурно 

оформлений в дві строфи по вісім рядків. Згідно з цим мелодія пісні 

викладена у тридцятитактному періоді неповторної будови з 

шістнадцятитактним вступом. Основна тональність – сі мінор, вона 

з’являється лише в третьому такті.  

Характер пісні – ліричний, витриманий в темпі рухливого 

вальсу. Жвавості і руху вокальній наспівній мелодиці додає супровід, 

витриманий «пульсуючими» восьмими. Акордова фактура 

акомпанементу дублює вокальну мелодію, але динаміку їй додають 

акордові фігурації. Верхній голос акомпанементу викладений 

«м’якими» секстами, що підкреслює ліричний характер твору в 

цілому. Світлий, ліричний характер цієї пісні визначає необхідність 

використання динамічного наповнення crescendo – diminuendo, а 

також зв’язної артикуляції.  

3. «Осіння картина» (сл. В. Дерія). Ця пісня слугує переходом до 

наступного блоку – «Україна, я – твоя дитина», пов’язуючи між собою 

дві образні сфери – світ природи і світ дитинства. Це притаманно 

українському фольклору і українській культурі взагалі, де поетичні 

картини рідної природи є ніби мальовничим тлом для світу казкових 

дитячих мрій і світлого, оптимістичного сприйняття навколишнього 

життя. Досить лише згадати вірші Я. Щоголіва, Л. Українки, присвячені 

дітям, автобіографічні повісті О. Довженка «Зачарована Десна», 

М. Стельмаха «Гусі-лебеді летять», «Щедрий вечір». Тож у поетичному 

тексті пісні пов’язані між собою обидві ці сфери. Перші дві строфи – це 

картини осінньої природи («Спохмурніло небо. Пожовтіло листя», 

«Відлетіли птахи за далекі гори, І зриває вітер листя у садах»). Третя 

строфа нагадує про те, що осінь для дітей – це ще і пора навчання («З 

вереснем до школи повернулись діти»).  

Фактура супроводу гармонічно насичена, з чергуванням 
акордів, підголосків та акордової фігурації. Для того, щоб 
акомпанемент не заважав мелодії, баси і акорди (ліва рука) слід 
виконувати штрихом non leqato. Вказані в нотному тексті 
позначення темпу, динаміки, штрихів допоможуть зрозуміти і 
розкрити характер та музичний образ твору. 
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МІЙ КОХНИЙ ДИВО-КРАЙ 
 

Музика М. Ведмедері 

Слова  В. Лучука 

 

Не поспішаючи    

 



34 

 



35 

 

 



36 

КРИНИЦЯ 
Музика М. Ведмедері 

Слова Т. Коломієць 

Темп вальсу 
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ОСІННЯ КАРТИНА 
Музика М. Ведмедері 

Слова В. Дерія 

Не поспішаючи 
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ОСІННЯ КАРТИНА 
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ПРОЛІТАЛИ ГУСІ 
 

Музика М. Ведмедері 

Слова М. Сингаївського 

Не поспішаючи 
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ПРОЛІТАЛИ ГУСІ 
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ЗИМА 
Музика М. Ведмедері 

 Слова Н. Вернигори 

Не поспішаючи 
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ВЕСНЯНКА 
Музика М. Ведмедері 

 Слова К. Перелісної 

Пожвавлено  
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РОЗДІЛ ІІІ 
УКРАЇНА, Я – ТВОЯ ДИТИНА 

 

Третій розділ найбільш численний у збірці. Це свого роду 

пісенний «альбом для юнацтва», що у музично-поетичних образах 

відтворює багатобарвний, розмаїтий світ дитинства. У ньому вільно 

поєднуються між собою і перші уявлення про рідну землю («Добрий 

день, матусю–Україно!», «Дорога калино»), пропущені через дитяче 

світосприйняття, і своєрідні «музичні портрети» маленьких українців 

(«Україночка Оленка», «Козачата»), світ їх забав («Малювали діти», 

«Сопілочка», «Чобітки»), і образи своєрідного «родинного кола», без 

якого неможливо уявити собі гармонічне виховання дитини («Стелись, 

вишиванка», «Бабусі», «Деревце роду»). Окрему групу становлять 

«шкільні» пісні («Здрастуй, школо!», «Здрастуй, вересень», «Мій 

букварику, букводарику»), які поетизують світ науки та пізнання, що є 

також невід’ємною частиною дитячих років. Адже саме у них 

закладається і любов до рідної мови, якою вчаться вимовляти перші 

слова, і до рідної природи. І все це згодом зливається у один світлий 

образ України–Матері. 

Перші три пісні утворюють своєрідний «пісенний триптих», де 

образ «Матусі України» ніби доповнюється образами її дітей 

(«Україночка Оленка», «Козачата»). 

Починається розділ своєрідним «пісенним зачином» – «Добрий 

день, матусю–Україно!» (сл. Н. Рубальскої). Щирості і безпосередності 

поетичному тексту надає його виклад «від імені» маленької дівчинки-

українки, що тільки-но відкриває для себе красу і велич рідної землі, з 

якою вона відчуває свій нерозривний зв’язок («Україно – я твоя дитина, 

крапелька великого Дніпра»). Відповідно пісня написана у куплетній 

формі, де заспів ніби відтворює пряме звернення дівчинки до «матусі 

України» («не дивись, що я така маленька»), а у приспіві 

змальовуються картини рідної природи, що розгортаються перед 

дитячими очима («Україно моя, золоті твої поля, ніжна пісня солов’я»).  

Пісні передує вступ, написаний у формі восьмитактного  

періоду повторної будови, де використані елементи мелодії приспіву. 

Тут переважає субдомінантова сфера, що відсуває тоніку аж на кінець 
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періоду. Заспів і приспів пісні мають контрастний характер. У  

заспіві мелодія відповідно до тексту звучить плавно, спокійно,  

велично. У приспіві ніби на кіно- чи телеекрані швидко  

міняються «кадрики» мальовничих картин української природи, 

мелодія стає жвавою та рухливою.  

Гармонічна опора повністю повторює тональний план вступу. 

Фактура супроводу дублює мелодію паралельними секстами, що 

робить можливим варіант перекладення пісні для дитячого хору, 

ансамблю або дуету солістів. Напроти, у заспіві фактура акордова, має 

самостійну мелодичну лінію, яка не збігається з вокальною. 

Супровід повинен сприяти виявленню ліричного характеру 

мелодії, тому бажано, щоб виконання партії акомпанементу не 

порушувало її плавний рух.  

2. Пісня «Україночка Оленка» (сл. Н. Поклад) є ніби своєрідним 

продовженням попередньої пісні, де її «героїню» наче змальовано на 

портреті чи кольоровій листівці: бачимо її яскраве вбрання, чуємо її 

веселий сміх і спів.  

Це маленька лірична мініатюра, в якій органічно поєднуються два 

протилежних характери – пісенний і танцювальний. Починається пісня 

вступом, що побудований на оригінальному музичному матеріалі, має 

форму восьмитактного періоду повторної структури і не дублює 

вокальну мелодію. Пісенні інтонації вокального твору виконуються 

штрихом leqato, а танцювальні – staccato, non leqato. Рухливості 

вокальній мелодиці додає супровід, витриманий «пульсуючими» 

шістнадцятими, та барвиста артикуляційна палітра. 

Фактура пісні викладена паралельними терціями і секстами, що 

повністю співпадають з мелодичною лінією. Написана у формі 

восьмитактного періоду неповторної будови. Основна тональність  

пісні ля-мінор. 

3. «Козачата» (сл. О. Яворської) – це вже «колективний портрет» 

веселих, життєрадісних майбутніх захисників Вітчизни, що люблять 

рідну землю, закохані у її пісні, гордяться тим, що вони нащадки 

славного українського козацтва. Пісня витримана в характері  

легкого веселого маршу, під який зручно й легко крокувати у поході  

чи коло табірного вогнища. 

Пісня написана у куплетній формі. Основна тональність мі – 
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мінор. Заспів має маршовий характер, у формі восьмитактного періоду 

неповторної структури. У першому реченні мелодія звучить на тлі 

гармонічного акордового супроводу з ритмоформулою 

, що надає музиці пружності та енергійності. Друге 

речення починається з відхилення у паралельну тональність і 

закінчується на домінанті основної тональності, підготовуючи початок 

приспіву, що утверджує основну тональність і не виходить за її межі. 

Тут вокальна мелодія викладена двоголосо, паралельними терціями, що 

повністю дублюється супроводом на октаву вище. 

Вступ побудований на елементах мелодії приспіву, до яких 

додано пунктирний ритм, що підкреслює маршовий характер пісні. 

Форма вступу – восьмитактний період повторної структури. Перше 

речення звучить у вищому регістрі, ніж друге, що створює ефект 

переклички, а затактові вісьмі тривалості підкреслюються акцентами. У 

заспіві фактура акомпанементу імітує групу ударних інструментів і 

мідну духову у перекличках, які також підкреслюються акцентами. 

Партія лівої руки виконується чітко, ритмично штрихом staccato. 

4. Серія «шкільних» пісень починається ліричною і теплою 

«Здрастуй, школо!» (сл. Ф. Пантова). Вона має вальсовий характер, 

підкреслений розміром 6/8, що надає твору пластичності і рухливості.  

Починається твір чотиритактним вступом на матеріалі останньої 

фрази пісні. Куплетна форма пісні укладається у шістнадцятитактний 

період неповторної структури. Заспів, таким чином, складає його перше 

речення з восьми тактів, що закінчуються на тоніці основної 

тональності фа – дієз мінор.  

Широкі мелодичні ходи на сексту, септиму ріднять пісню з 

мелосом українського романсу і ліричної пісні. Цьому  

сприяє однорідність фактури акомпанементу протягом всього 

твору, який підтримує вокальну партію і збагачує її гармонічно, 

дублюючи паралельними секстами. Приспів починається з 

відхилення у субдомінантову сферу з лаконічними «проблисками» 

паралельної тональності. 

Світлий, ліричний характер цього вокального твору визначає 

необхідність використання зв’язної артикуляції, а також виконання 

вказаних в нотному тексті позначень темпу і динаміки.  
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ДОБРИЙ ДЕНЬ, МАТУСЮ – УКРАЇНО! 
 

Музика М. Ведмедері 

Слова Н. Рубальської 

Помірно  
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УКРАЇНОЧКА ОЛЕНКА 
 

Музика М. Ведмедері 

 Слова Н. Поклад 

Не поспішаючи 
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КОЗАЧАТА 
Музика М. Ведмедері 

Слова О. Яворської 

Легко, ходою 
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ЗДРАСТУЙ, ШКОЛО! 
 

Музика М. Ведмедері 

Слова Ф. Пантова 

Темп вальсу 
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ЗДРАСТУЙ, ВЕРЕСЕНЬ 
Музика М. Ведмедері 

Слова Т. Мезенцевої 

Темп вальсу 
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ЗДРАСТУЙ, ВЕРЕСЕНЬ 
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МІЙ БУКВАРИКУ, БУКВОДАРИКУ 
 

Музика М. Ведмедері 

Слова В. Дерія 

Не поспішаючи 
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МАЛЮВАЛИ ДІТИ 
Музика М. Ведмедері 

Слова Ф. Пантонова 
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ЧОБІТКИ 
Музика М. Ведмедері 

Слова Т. Коломієць 

Стримано  
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ДОРОГА КАЛИНО 
Музика М. Ведмедері 

Слова невідомого автора 

Спокійно, задушевно 
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ДЕРЕВЦЕ РОДУ 
Музика М. Ведмедері 

Слова Н. Кириян 

Не поспішаючи 
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ДЕРЕВЦЕ РОДУ 
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БАБУСІ 
Музика М. Ведмедері 

Слова С. Патри  

 

Темп повільного вальсу 
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БІОГРАФІЯ МИКОЛИ ОЛЕКСІЙОВИЧА ВЕДМЕДЕРІ 
 

Відомий дитячий композитор, пісні якого вже багато років у 

дошкільних навчальних закладах і школах з радістю виконують діти. 

Народився 28 жовтня 1952 року у с. Юрченковому 

Печеніжського району Харківської області у селянській родині. 

Дитинство і юність пройшли на хуторі Бугаївка Шевченківського 

району, що на Харківщині. Закінчив Лелюківську початкову та 

Юрченківську середню школи. Самотужки опанував гру на гармоніці, 

а згодом і на баяні. Служив в армії. Працював на Харківському 

тракторному заводі, одночасно навчався на курсах баяністів-

хормейстерів при обласному Будинку народної творчості. Захоплення 

музикою привело його до Харківського культосвітнього училища 

(відділення народних інструментів), а згодом у педагогіку. 

З 1978 р. І донині Микола Олексійович проживає у м. Лозова, 

що на Харківщині. Працював на Лозівському ковальсько-

механічному заводі, брав участь у художній самодіяльності. 

Самотужки опанував навики композиторської майстерності.  

З 1983 по 2008 рік працював музичним керівником у 

дошкільному навчальному закладі №62 у м. Лозова на Харківщині. 

Педагогічний досвід збагатив його, привернув до творчості. Микола 

Олексійович це дивовижна людина, яка сприймає світ у всіх барвах. 

Він вміє своєю мелодією «загорнути» слухача у зимову казку, або 

перенести у спекотне літо…  

На сьогоднішній день у творчому доробку композитора понад 16 

збірок пісень для дітей та української молоді загалом, перша з яких – 

«Козачата» (1997). 

М. Ведмедеря пише пісні на слова українських поетів В. Багірової, 

В. Верховець, О. Голеги, Н. Гуменюк, Н. Кирян, В. Крищенка, 

Н. Поклад, Н. Рибальської, М. Сингаївського, О.Яворської, та  

багатьох інших. 
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