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Анотація 

Досліджено шляхи професіоналізації бандурного мистецтва серед молоді та юнацтва 
ПСМНЗ (шкіл естетичного виховання) України; висвітлено вплив музично-виконавських 
конкурсів на  творчий розвиток та формування музично-виконавської компетентності учнів – 
бандуристів. Підкреслено їх роль у відображенні характерних тенденцій розвитку сучасного 
музично-виконавського бандурного мистецтва.  
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Abstract 
The ways of professionalization of bandura art among youth of aesthetic training schools in 

Ukraine were studied. The influence of music and performing competitions on creative 
development and formation of music and performing competence of students-bandurists was 
revealed. Their role in reflecting the characteristic trends of modern music and performing bandura 
arts was emphasized.  
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Музичне виконавство на бандурі, в початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладах, на сучасному етапі свого розвитку, 
проходить значний шлях відродження та становлення. Саме воно є 
невід’ємною складовою частиною музичної культури, а також важливим 
підґрунтям для створення системи духовних і культурних цінностей 
української нації. Соціальні перетворення, що відбуваються в 
українському суспільстві на початку ХХІ століття вимагають пошуку 
нових засобів виховання підростаючого покоління. Вирішенню цих 
питань значною мірою сприяє музичне мистецтво, оскільки воно здатне 
пробуджувати творчу активність, розвивати художньо-естетичні здібності 
особистості, специфічно впливати на глибинні процеси внутрішнього 
світу людини. Особливо це стосується дитячої творчості. Адже діти – 
наше майбутнє, і те, як ми виховаємо їх сьогодні, чи допоможемо 
реалізувати талант, знайти своє призначення в цьому житті, визначить 
завтрашній день нашої країни. 

Яскравим свідоцтвом виховання національно свідомої молоді є 
плідна багаторічна творча діяльність бандуристів-педагогів, викладачів 
шкіл естетичного виховання, зокрема ПСМНЗ. Саме їхня професійна, 
творча діяльність спрямована на духовне і патріотичне виховання молоді 
на традиціях національної культури. Важливою справою, в роботі 
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кожного викладача такого закладу з учнями, є розкриття таланту кожної 
особистості.  

Процес становлення та удосконалення виконавської майстерності, 
підвищення художнього рівня, має важливе значення у  формуванні 
музично-виконавської компетентності учнів – бандуристів. Навчання та  
професійна практика учнів початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів органічно пов’язана з таким специфічним видом 
діяльності, як виступ перед слухацькою аудиторією. У період навчання 
учні набувають досвіду музично-виконавської діяльності на контрольних 
заняттях, академічних концертах і сольних виступах під  час перевідних 
або державних іспитів школи, але  цього виявляється замало. Тільки 
найбільш наполегливі й працьовиті діти досягають самих високих успіхів 
не тільки в навчанні, а й на конкурсних змаганнях, фестивалях. Такі 
форми навчання мають неоціненне значення та актуалізують творчий 
потенціал кожного виконавця. 

Мета статті – визначити роль музичного конкурсу як  необхідного 
компоненту у формуванні музично-виконавської компетентності учнів – 
бандуристів ПСМНЗ. Популяризація бандури в школах естетичного 
виховання, залучення до навчання більшої кількості дітей шляхом 
діяльності викладачів, яка спрямована на патріотичне виховання, 
популяризацію та становлення професійного бандурного мистецтва 
України.  

Завдання статті: висвітлити сутність та роль музичного конкурсу у  
навчально-виконавській діяльності учнів ПСМНЗ; розглянути музичні 
конкурси як засіб розширення і збагачення виконавського досвіду учнів - 
бандуристів, їх зростання у професійному плані; надати приклади таких 
конкурсів; проаналізувати досягнення та перспективи функціонування 
музичних конкурсів у  сучасному культурному просторі. 

Виконавський музичний конкурс – це основна форма виявлення 
талантів, нового типу виконання, надання нових орієнтирів та стимулів 
тим, хто удосконалює свою виконавську майстерність. На сьогодні деякі 
аспекти конкурсних змагань виконавців на народних інструментах, 
зокрема бандуристів-професіоналів, вже піддавалися науковим 
дослідженням таких авторів, як С. Бушак, М. Головащенко, В. Губ’як, 
В. Дутчак, Г. Ігнатченко, І. Лісняк, Л. Мандзюк, Є. Михальова, Л. Носов, 
А. Омельченко, А. Пересада та інші.  

Високого рівня, на теренах нашої країни, досягло дитяче бандурне 
мистецтво, що засвідчує велика кількість сольних виконавців-
бандуристів та дитячих ансамблів (капел бандуристів) на щорічних 
районних, обласних, регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах 
та фестивалях. Мета участі в таких конкурсних змаганнях – показ 
творчих досягнень виконавців-бандуристів сьогодення та виявленні 
нових обдарувань, оцінювання їх професійного «росту», налагодження 
творчої комунікації викладачів, обмін досвідом, перегляд та оновлення 
цілей, завдань, методів навчання, критеріїв оцінювання тощо. 
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Конкурс дає змогу підсумувати певний етап спільної роботи 
конкурсанта і викладача, виступає показником її якості. Для нього 
характерна наявність змагального компонента, який вимагає 
надзвичайно високого ступеня мобілізації здібностей та зусиль учасників. 
У цих умовах формується ціннісне ставлення, зокрема музично-
виконавська компетентність, учнів-конкурсантів.  

У XX ст. музичні конкурси стали основною формою виявлення 
талановитих бандуристів-виконавців. В 1939 році в Києві та Москві був 
проведений Перший Всесоюзний огляд виконавців на народних 
інструментах, який організував Всесоюзний комітет у справах мистецтв 
при РНК СРСР «з метою широкої популяризації майстерності виконання 
на народних інструментах і виявлення талановитих музикантів» [4].  

Важливою подією в подальшому розвитку самодіяльного бандурного 
мистецтва стало проведення цілої низки конкурсів-фестивалів, які 
сприяли інтенсивному розповсюдженні та функціонуванні мистецтва 
бандуристів у багатьох регіонах України. Професійне становлення 
фахівців-бандуристів на всіх рівнях освітньої системи сприяло відкриттю 
талановитих виконавців і колективів бандурного мистецтва. По 
особливому поширена, в цей період, діяльність ансамблів бандуристів, 
та високого виконавського рівня музикантів-інструменталістів, 
популяризувала твори сучасних українських композиторів,  що сприяло 
подальшому розвитку виконавської майстерності бандуристів. Таким 
чином конкурсні змагання продемонстрували не тільки досягнення 
бандурного мистецтва в Україні (у сольному й ансамблевому 
різновидах), а й перехід до нового етапу його розвитку [3]. 

Серед дитячих та юнацьких конкурсів виділяються: Всеукраїнський 
дитячий конкурс хлопчиків-бандуристів «Кобзарська юнь», (м. Чернігів), 
Всеукраїнський огляд-конкурс «Кобзарська молодь України» (м. Чернігів), 
І Всеукраїнський дитячий конкурс бандуристів «Кобзареві джерела» 
(м. Черкаси, 2008 р.), Всеукраїнський фестиваль-конкурс кобзарського 
мистецтва імені Володимира Перепелюка «Струни вічності», 
Регіональний огляд-конкурс бандуристів імені Володимира Кабачка 
(м. Миргород, з 2006 р.), Відкритий регіональний конкурс бандуристів 
ім. Володимира Кабачка серед учнів початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладів (м. Полтава, 2011 р.) та інші. 

Так, в  1993 році, в Україні започаткувався, за сприянням  спільних 
зусиль директора фірми «Соломія» О. Похилого та підтримки міністра 
культури України І. Дзюби, Міжнародний конкурс бандуристів імені Гната 
Хоткевича (м. Київ) [1]. В соціокультурному просторі України цей проект 
функціонує та розвиваються і до нині. 

Цей конкурс став визначною подією в розвитку професійного 
бандурного мистецтва України. Показником його самостійності, 
значущості є проведення його саме на державному рівні. Що засвідчує 
високий професіоналізм, відкриває ще одну яскраву сторінку 
виконавства, нові імена і таланти, виявляє лідерські якості учасників, 
сприяє подальшій концертній діяльності переможців, популяризує  
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українську музику, засвідчує інтегрованість країни у світовому 
культурному контексті.  

Початок ХХІ ст. ознаменувався новими  культурними акціями в житті 
бандуристів України: у 2003 р. в Луцьку започатковано І Всеукраїнський 
дитячий огляд-конкурс «Волинський кобзарик», що проходить під егідою 
Національної спілки кобзарів України. Проведення в Луцьку ІІ, ІІІ, ІV, V, 
VI, VII та VIIІ дитячих конкурсів «Волинський кобзарик» (2005, 2007, 2009, 
2011, 2013, 2015, 2016  рр.) засвідчило його зростання не тільки 
кількісно, але і якісно. Із 2009 р. конкурс юних бандуристів набув 
міжнародного статусу. Журі очолює голова правління Національної 
спілки кобзарів України В. Єсипок, членами журі є авторитетні 
бандуристи України. Мета проведення такого конкурсного змагання – 
популяризація бандури в початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладах, залучення до навчання більшої кількості дітей. 

Досвід проведення музичних змагань показує, що  в  процесі 
підготовки до конкурсу в учнів формується певний комплекс умінь 
та навичок: технічно-вільне виконання, слухацько-інтонаційне чуття, 
глибокий аналіз музичного твору і  обґрунтування його інтерпретації, 
відтворення художнього змісту твору, вільне оперування музично-
теоретичними знаннями, опанування хвилюванням у процесі виконання 
твору, виконавська надійність і  артистизм. Це, в  свою чергу, підвищує 
учнівський рівень музично-виконавської компетентності [2].  

Фестивалі-конкурси дитячого та юнацького виконавського, бандурного 
мистецтва є не лише яскравою подією в житті їх учасників, а й дієвою 
формою профорієнтаційної роботи викладачів – бандуристів ПСМНЗ.  

Головною метою їх праці є: збереження і  розвиток бандурного 
мистецтва, підвищення художнього рівня та удосконалення виконавської 
майстерності юнацтва. Практика доводить, що саме завдяки  їх 
професіоналізму, юні обдарування мають можливість вийти на  велику 
сцену, розкрити свою самобутність, проявити творчу ініціативу, отримати 
об’єктивну оцінку висококваліфікованого журі, до складу якого входять 
провідні викладачі вищих навчальних закладів, заслужені діячі мистецтв, 
народні артисти України, лауреати міжнародних конкурсів, а також 
отримати шанс для подальшого навчання у мистецьких навчальних 
закладах України, що сприятиме збагаченню духовного життя суспільства.  

В період становлення України як незалежної держави, відбувається 
пробудження національної свідомості народу. Багато поціновувачів та 
подвижників бандурної справи досліджують, вивчають і впроваджують 
кращі традиції сучасного бандурного мистецтва, що сприяє кращому 
формуванню національної свідомості і самосвідомості українців.  

Процес впровадження та розвитку бандурної справи в початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах України, на сучасному 
етапі, несе велику відповідальність за виховання та становлення не 
тільки естетично розвиненої особистості, але й соціалізацію учнів-
бандуристів в загальну громадянську освіту за допомогою естетичного 
виховання. Свою особливу мистецьку місію педагоги, викладачі 
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вбачають у якнайширшій популяризації бандурного мистецтва  та 
національної культури серед молоді. 

Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, 
світоглядної орієнтації дітей та молоді, від того, якою мірою духовність 
стане основою їхнього життя. Тому важливим завданням позашкільної 
освіти, складового компоненту освіти в Україні, є також пошук і 
використання дієвих засобів для здобуття дітьми і молоддю додаткових 
знань, умінь і навичок за інтересами, здатних забезпечити їм 
інтелектуальний і духовний розвиток, підготувати їх до активної 
професійної та громадської діяльності. 

Отже, проведення музичних конкурсів, фестивалів серед виконавців  
дають юним бандуристам можливість проявити себе і водночас 
стимулюють їх особистісно-професійний розвиток. Вдало організовані 
конкурси стають знаковими культурними подіями, що  залучають до 
бандурного мистецтва нових прихильників. Тобто саме такі мистецькі 
проекти на сьогодні є стимулюючим фактором у підвищенні виконавської 
компетентності учнів-бандуристів, а також надають повноправний статус 
входження бандури до панорами сучасного музичного життя як 
інструмента з надзвичайно унікальним неповторним звучанням, виконавсько- 
технічними можливостями та перспективністю в подальшому розвитку. 

Крім того, музичне змагання можна розглядати як музично-освітній 
проект, в якому представлені традиції різних виконавських шкіл. 
Перспективним залишається вивчення української національної музичної 
школи у контексті культурного діалогу із  музично-виконавськими 
школами світу. Подальше дослідження означеної проблеми передбачає 
пошук та  осмислення новацій у  конкурсній практиці (конкурси 
ансамблів, викладачів, музичні інтернет-конкурси за відеозаписами, 
телевізійні з прямою або подальшою трансляцією виступів тощо). 
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