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ПЕРЕДМОВА  
 
 
 
 
 

 Сучасне відродження кращих традицій української культури як ніколи 
актуальне. Важливим чинником цього процесу є, зокрема, зростання питомої 
ваги спадкоємності поколінь українського музичного виховання, розвитку 
творчих здібностей молоді, пробудження у неї стійкого інтересу до 
національної культури. 
 Однією з найбільш гострих проблем у підготовці сучасного педагога-
музиканта для загальноосвітніх навчальних закладів є недостатній рівень 
сформованості окремих компонентів інструментально-виконавської 
майстерності майбутнього вчителя музики. Слід зауважити, що певна частина 
студентів не володіє  належним чином навичками читки нот з аркуша, добору 
акомпанемента до мелодії, перекладення, слухового підбору пісень, 
транспонування, концертмейстерськими вміннями, тощо. Такий вчитель, як 
правило, зазнає значних труднощів у навчальній і позакласній роботі з дітьми 
та виявляється неспроможним до плідної реалізації естетичної, виховної, 
розвивальної функції музичного мистецтва.  
 Значну роль у вихованні особистісних рис громадянина України відіграє 
пісня: вона з давніх часів є носієм національної ментальності, джерелом 
моральності та духовності українського народу. Саме пісня доносить до нас 
глибинні шари народно-поетичного та філософського світосприймання, втілені 
у яскравих, художньо-музичних образах. В ній закарбовувалися всі особливості 
нашої національної психології, етики, педагогіки, системи духовних цінностей. 
Пісня завжди посідала й посідає чільне місце в побуті народу, який з давніх 
давен славився своєю музикальністю.   
 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, які 
представлені у хрестоматії. Це твори композиторів Сумщини В.Деркача, 
Є.Карпенка, Г.Приходько, а також твори композиторів В.Ведмедері та 
А.Житкевича, які користуються популярністю в широких колах шанувальників 
сучасної української пісні, сприяють розвитку художніх смаків дітей шкільного 
віку та молоді, вихованню у них любові до рідного краю і рідної природи, 
поваги до людей праці, до української мови. Вони можуть бути успішно 
використані як додатковий і варіативний матеріал до нових програм і 
підручників з музики та музичного мистецтва. 
 Вдалим добором пісень автори сприяють моральності, духовності, 
національної свідомості та патріотичних почуттів зростаючого покоління. 
Серед запропонованих творів є пісні, присвячені батьківщині, рідній мові, 
іншим невмирущим символам української держави. 



 Опрацьовуючи даний музичний матеріал у класах „Основний музичний 
інструмент” (баян, акордеон) та  „Концертмейстерський клас та ансамбль”, 
студенти знайомляться з високоякісними зразками пісень українських 
композиторів. Це один із шляхів вирішення проблеми підвищення рівня 
акомпаніаторської майстерності студентів та учнів музично-педагогічних 
спеціальностей, які повинні не просто грати, акомпанувати, а зберігати й 
розвивати кращі традиції народності та високі художні критерії у мистецтві, 
демонструвати зрілий рівень професіоналізму, академічності виконавства, 
пропагувати високохудожні мистецькі зразки. 
 Третя частина навчального посібника „Хрестоматія з акомпаніаторської 
практики” надаватиме суттєву допомогу діючому та майбутньому вчителю 
музики у збагаченні шкільного пісенного репертуару сучасними вокальними 
творами, вартісними в музично-естетичному та педагогічному аспектах. 
 Даний пісенний матеріал може бути рекомендований як у шкільній 
навчально-виховній та позакласній роботі, а також може суттєво  поповнити 
репертуар самодіяльних хорових колективів, вокальних ансамблів, солістів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ведмедеря Микола Олексійович. Педагог, хормейстер, композитор. 
Народ. 28 жовтня 1952 року у селянській родині. Дитинство та юність пройшли 
на хуторі Бугоївка Шевченківського району, що на Харківщині. Самотужки 
опанував гру на гармоніці, потім і на баяні. Служив в армії. Працюючи на 
тракторному заводі, одночасно навчався на курсах баяністів-хормейстерів при 
обласному Будинку народної творчості. Захоплення музикою привело його до 
Харківського культурно-освітнього училища, а згодом – у педагогику. 
 Із 1978 року і донині Микола Олексійович проживає у місті Лозова, Що 
на Харківщині. Там виросли його донька Ольга і син Сергій. У Лозовій у 
міському дошкільному навчальному закладі №62 Микола Олексійович 25 років 
працював музичним керівником. Педагогічний досвід збагатив його, привернув 
до творчості – і з’явилися збірки пісень для дітей дошкільного, молодшого і 
середнього шкільного віку, старшокласників та для українскьої молоді загалом.  
 Відомий на Слобожанщині автор музики збірок дитячих пісень 
«Козачата» (1997 р.) та «Барвінчата» (2000 р.), «Немає України без калини» 
(2001 р.). 
 Багата і різнобарвна жанрова палітра збірок Миколи Ведмедері 
віддзеркалює духовну красу, яскравий талант, повагу до українського слова 
поетів нашого краю.  
 
 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 
Деркач Василь Миколайович. Педагог, диригент, композитор, 

громадський діяч. Народ. в 1952 р. на Житомирщині. Закінчив Житомирське 
державне культосвітнє училище та Київський державний інститут культури ім. 
О. Корнійчука (клас хорового диригування заслуженого артиста України В.І. 
Суржи). Працював викладачем хорового диригування, художнім керівником та 
диригентом хорового колективу української пісні в Сумському державному 
культосвітньому училищі та на кафедрі методики музичного виховання, співів 
та хорового диригування музично-педагогічного факультету Сумського 
державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.  
 У 1979 - 2001 роках – художній керівник та диригент Червоносільського 
самодіяльного народного хору. Колектив є лауреатом багатьох Всесоюзних і 
Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, нагороджений Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради України. 
 З 2000 по 2005 рік обіймав посаду директора дитячої музичної школи № 3 
м. Суми. З 2005 по 2011 рік - начальник  управління культури та туризму 
Сумської обласної державної адміністрації.  
 Автор багатьох пісень та обробок для українського народного хору, 
ансамблів, солістів, які з успіхом виконують як професійні, так і аматорські 
колективи, солісти. Серед них „Ода Сумщині”, „Моє село”, „Калинова доля”, 
„Материна пісня”, „Спасіте, люди, Україну!”. 
 Член правління Сумського обласного об’єднання Національної 
Всеукраїнської музичної спілки. Нагороджений грамотами Міністерства 
культури України, Національної Всеукраїнської музичної спілки, управління 
культури Сумської обласної державної адміністрації.   
 Заслужений працівник культури України.  
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Житкевич Анатолій Савич. Педагог, поет, композитор. Народ. 7 лютого 

1940 року в с. Дмитрашківка на Вінниччині. Закінчив Тульчинський 
культосвітній технікум та Дрогобицький педагогічний інститут ім. І. Франка. 
Викладав у Кам’янець –Подільському та Тернопільському педінститутах, 
працював учителем музики в загальноосвітніх школах м.Тернополя.  
 З 1998 р. проживає в Торонто (Канада). Автор пісенних збірок „На крилах 
пісні”(1998), „Пісенний зорепад”(2002), „Тисяча скрипок”(2004).  
   Творчу манеру композитора влучно охарактеризував також канадський 
журналіст Іван Юзич: „Постає запитання: чим же саме виділяються пісні 
добродія Анатолія? Та тим, що кожна з них – це картинка з неповторними 
засобами виразності, як з боку інтонацій та ритму, так і з боку образності 
мислення. Це не просто розмова вітру з вітром, а те, що пахне свіжістю нової 
доби. Отже, пісні Анатолія Житкевича – це сповідь душі, обрамлена 
поетичними словами і барвистими звуками. „Я серце в пісню переллю, - 
любить казати митець”. І ці слова збуваються”. 
  Твори композитора уже стали улюбленими та популярними серед дітей 
та дорослих. Такі пісні як  „Музика землі”, „Семеро гномів”, „Перестук”, 
„Люблю я милий серцю край”, „Ой весно, весно”, „Птаха” – відомі як на 
Україні, так і за  Атлантикою. 
 На Слобожанщині творча спадщина талановитого композитора-пісняра 
стає все більш відомою. З його творами познайомляться школярі, що 
навчаються за підручниками О.Лобової „Музика” та „Музичне мистецтво”, до 
якого ввійшли і пісні А.Житкевича. У 2006 році вийшла збірка його пісень 
«Джерело» в аранжуванні та виконавській редакції для баяна, акордеона 
Л. та П.Зуєвих.  

Член Національної спілки письменників України. 
 

  



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Карпенко Євген Віталійович. Педагог, науковець, диригент, 
композитор. Народ. в 1955 р. м. Суми. Закінчив Сумське музичне училище ім. 
Д.С. Бортнянського та Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського 
за фахом „хорове диригування”. Заняття  композицією почав в училищі  під 
керівництвом професора В.В. Дубравіна, продовжив у м. Харкові, в класі 
професора В.Т. Борисова.  Доцент кафедри методики музичного виховання, 
співу та хорового диригування Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка, художній керівник та диригент жіночого хору 
факультету мистецтв. 
 Автор ряду науково-методичних публікацій, серед яких навчально-
методичний посібник „Диригентсько-хорова підготовка вчителя музики”.   

У 1994-2007 роках - художній керівник та диригент самодіяльного 
народного камерного хору ПК АТ СНВО ім. Фрунзе. Протягом 25 років керує 
жіночим хором факультету мистецтв Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка. Колективи стали лауреатами регіональних та 
всеукраїнських фестивалів та конкурсів.  
 Автор пісенних збірок для дітей „Світить сонечко для всіх” (1992), „Навчайте 
мене музиці” (1992), „Нові пісні для дітей” (1993), „Ми друзі” (1998), „Колись у 
давнину” (1998), „Як зробити день веселим” (1998), „Запрошення до мандрів” 
(2000), „Дитячі пісні” (2001), „Котячий концерт” (2003), „Осіння казка” (2005), 
„Медунка” (2005), обробки народних пісень, романси, фортепіанні п’єси, а також 
дитячих опер „Мурашка і бабка”, „Білосніжка та сім гномів”, „Лілея”, „Барвінок”  
(лібрето Г. Приходько), „Срібна дівчинка”(лібрето Т. Хвостенко), «Рогата кішка» та 
«Дзвени, дзвіночку!» (лібрето А.Коршунової).  
 Голова асоціації композиторів при Сумському обласному відділенні 
Всеукраїнської музичної спілки. Нагороджений грамотами Міністерства освіти 
і науки України та Національної Всеукраїнської музичної спілки. Відмінник 
освіти України. 
 

 



Приходько Ганна Петрівна. Педагог, науковець, поет, композитор. 
Народ. в 1952 р. у м. Дніпродзержинську. Закінчила з відзнакою Житомирське 
музичне училище ім. В.С. Косенка та Донецьку державну консерваторію ім. 
С.С. Прокоф’єва як музикознавець.  
 З 1986 р. працює у Сумському державному  педагогічному університеті 
ім. А.С. Макаренка. Закінчила аспірантуру з фаху „Музичне мистецтво”, 
працює над дисертаційною темою „Поетика М.В. Гоголя в музичному театрі 
ХIХ століття”. Автор багатьох наукових та публіцистичних статей  в 
українській  науковій та громадській періодиці,  постійний учасник радіо та 
телепрограм. Член громадської організації „Просвіта”,  прес-референт  
Сумської обласної філії Союзу українок, керівник історико – культурної секції 
товариства „Меморіал”. Нині – старший викладач кафедри хореографії, 
образотворчого мистецтва, теорії та історії музики Сумського державного 
педагогічного університету ім.А.С. Макаренка.  
 Автор поетичних збірок „Терни і веселки”, „Рівнодення”, збірки казок 
„Квіт папороті”,  пісень на власні тексти та вірші українських поетів, лібрето  
до опер Є. Карпенка „Мурашка і бабка”, „Білосніжка та сім гномів”, „Лілея”, 
„Барвінок” та „Легенда Синього озера” (композитора І. Подорожного). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



СЛОВО ПРО АВТОРІВ ЗБІРКИ 

 Зуєва Людмила Вікторівна. Педагог, науковець, ансамбліст, 
аранжувальник. Народ. в 1953 р. у м. Харкові. Закінчила Харківське державне 
музичне училище (клас викладача-методиста С.М.Дядєчко) та Харківський 
державний інститут культури (клас ст. викладача Л.М. Кузьменко). Працювала 
викладачем по класу акордеона, диригування, інструментовки в Сумському 
державному культосвітньому училищі, нині – доцент кафедри музично-
інструментального виконавства Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка. 
 Автор більше 30 науково-методичних публікацій з питань музичної 
педагогіки. Серед них навчальні посібники „Виконавська інтерпретація 
програмної музики (Суми, 2001), „Виконавська інтерпретація поліфонічної 
музики” (у співавторстві з Зуєвим П.К. - Суми, 2005), „Хрестоматія з 
акомпаніаторської практики” у 3-х частинах (у співавторстві з Зуєвим П.К.), а 
також  збірки пісень у вільному перекладенні, аранжуванні та виконавській 
редакції для баяна, акордеона: „Сумські композитори - молоді”, „Джерело” (у 
співавторстві з Зуєвим П.К. - Суми, 2006), «Калинова доля» (Суми, 2008). 
 Підготувала лауреата ІІ республіканського конкурсу баяністів-
акордеоністів, студентів педвузів України (м. Кривий Ріг, 1991 р.) – Наталія 
Пугач (ІІІ премія).  
 Як виконавець постійно виступала у складі інструментального ансамблю 
з Зуєвим П.К. (баян), та тріо баяністів (П. Зуєв, Л. Зуєва, В. Рудюк). З 
концертними виступами двічі побувала у творчих відрядженнях у Болгарії, 
м.Враца. Концертна діяльність останнього колектива пов’язана не тільки з 
виступами на Сумщині, але й за кордоном (сольні концерти ансамблю 
відбулися у вищих навчальних закладах м. Враца, а також у межах 
Міжнародного молодіжного музичного форуму „Враца-90”). 
 Член правління Сумського обласного об’єднання Національної 
Всеукраїнської музичної спілки.  
 Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, обласного 
управління освіти і науки, обласного управління культури та туризму, 
Національної Всеукраїнської музичної спілки, Сумської обласної ради, 
обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України. 
  
 Зуєв Павло Кирилович. Педагог, науковець, ансамбліст, аранжувальник. 
Народ. в 1948 р. на Харківщині. Закінчив Харківське        державне        музичне    
училище      (клас викладача-методиста Л.Ф. Назаренко) та Харківський 
державний інститут культури (клас ст. викладача   П.К. Потапова),  а згодом – 
Харківський  інститут  мистецтв  ім. І.П.Котляревського (клас засл. діяча 
мистецтв, професора О.І. Назаренка).  
 Працював викладачем по класу баяна, диригування та ансамблю в 
Сумському державному культосвітньому училищі та в Сумському державному 
музичному училищі ім. Д.С. Бортнянського, з 1994 року - доцент кафедри 



музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка. 
 Автор більше 20 науково-методичних публікацій з питань музичної 
педагогіки, серед яких навчальні посібники та збірки аранжувань для баяна, 
акордеона пісень українських композиторів у співавторстві з Зуєвою Л.В.  
 Підготував плеяду лауреатів всеукраїнських і міжнародних конкурсів 
баяністів-акордеоністів, серед яких Валентина Альошина – лауреат ІІ 
республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів 
України (м. Кривий Ріг, 1991 р., І премія); Микола Чалий - лауреат ІІ 
республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів 
України (м. Кривий Ріг, 1991 р., ІІ премія); Юлія Томіленко - лауреат ІІІ 
республіканського конкурсу баяністів-акордеоністів, студентів педвузів 
України (м. Мелітополь, 1994 р., ІІ премія); дует баяністів у складі Валентини 
та Миколи Чалих - лауреат ІV республіканського конкурсу баяністів-
акордеоністів Міністерства освіти і науки України (м. Івано-Франківськ, 1996 
р., І премія); Андрій М’ягких - лауреат V Всеукраїнського конкурсу баяністі, 
акордеоністів „Кращий за фахом” студентів вищих навчальних закладів (м. 
Мелітополь, 1998 р., ІІІ премія); Олексій Липовий – дипломант ІV 
Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська весна” – 2005 (м. Ялта, 
2005 р.); Олексій Липовий – лауреат І Міжнародного конкурсу баяністів-
акордеоністів „Акорди Львова” – 2006 (м. Львів, 2006 р., ІІ премія); Олексій 
Липовий – лауреат V Міжнародного конкурсу молодих виконавців „Кримська 
весна” – 2006 (м. Ялта, 2006 р., ІІІ премія); Олексій Липовий – лауреат І 
Міжнародного конкурсу баяністі, акордеоністів студентів інститутів мистецтв 
та музично-педагогічних факультетів (м. Луцьк, 2007 р., ІІІ премія); дует 
баяністів у складі Людмили Черниш та Олександра Іванова – лауреат І-го 
Відкритого всеукраїнського конкурсу баяністів-акордеоністів „Вічний рух” (м. 
Дрогобич, 2008 р., ІІ премія); дует баяністів у складі Людмили Черниш та 
Олександра Іванова – лауреат   ІІ-го міжнародного конкурсу баяністів-
акордеоністів „Вічний рух” (м. Дрогобич, 2009 р., ІІІ премія). 
 Протягом багатьох років виступав у складі інструментального ансамблю з 
В. Лифарем (балалайка) – сольні концертні програми якого звучали на 
обласному та республіканському радіо; у дуетах з В. Рудюком (баян), з 
Л.Зуєвою (акордеон) та тріо баяністів у складі П. Зуєв, Л. Зуєва, В. Рудюк. 
Концертна діяльність останнього колектива пов’язана не тільки з виступами на 
Сумщині, але й за кордоном (сольні концерти ансамблю відбулися у вищих 
навчальних закладах м. Враца, а також у межах Міжнародного молодіжного 
музичного форуму „Враца-90”). 
 Член Сумського обласного об’єднання Національної Всеукраїнської 
музичної спілки.  
 Нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства освіти і науки автономної республіки Крим, Національної 
Всеукраїнської музичної спілки, обласного управління культури та туризму, 
Сумської обласної ради, обласного комітету профспілки працівників освіти і 
науки України. 
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