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УДК 78.031.4 

      Склярова Ю.С.  

АНОТАЦІЯ НА ОБРОБКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

МИКОЛАЯ ДМИТРОВИЧА ЛЕОНТОВИЧА «ОЙ ПЕРЕПЕЛИЧКА» 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Серед різномаїття 

обробок українських народних пісень видатного вітчизняного 

композитора М.Д. Леонтовича твір «Ой перепеличка» є справжнім 

діамантом. У достатньо маленькій за обсягом обробці, написаній у 

характерній для творчості митця куплетно-варіантній формі, де куплет 7 

тактів, композиторові вдалося втілити сповнені щирості почуття простої 

української дівчини, неповторність першого кохання.  

У викладенні основного тексту автор використовує характерний для 

народного фольклору прийом алегоричного порівняння людини з 

образами природи. На прикладі перепелички, що шукає свого сокола 

малюється образ молодої, ніжної дівчини, яка чекає на своє єдине 

кохання. Вона порівнює свого коханого із соколом і мріє про щасливе 

подружнє життя. Віддзеркалення особистих стосунків дівчини і хлопця 

дає змогу визначити твір як ліричну  родино-побутова пісню.  

Виконується вона a cappella, що підкреслює неповторність голосу і 

традицій українського народу. 

Почуття дівчини до хлопця зачаровують своєю відвертістю, чому 

сприяє використання композитором типових для українського фольклору 

наступних прийомів: зіставлення гармонічного та натурального d-moll’ю, 

сольний заспів та хоровий підхват, змінний розмір ( 2/4, 3/4 ), 

застосування підголоскової поліфонії. Завдяки закінченню всіх куплетів 
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(9) на Домінанті, ми, ніби поринаємо в чудовий, мальовничий світ 

українських степів і шовкових трав.  

Створенню ліричного характеру твору, розкриттю глибоких почуттів 

сприяє темп moderato (помірний, стриманий), а також його виконавський 

склад. Обробка української народної пісні написана для мішаного 4-

голосного хору. Дзвінке, легке звучання сопрано передає ніжність, 

чистоту почуттів молодої дівчини. М’яко насичують світлими фарбами 

звучання твору альти. Співучість, м’якість тенорів підсилюють 

ліричність, ніжність пісні. Баси надають безмежної глибини і 

неповторності. 

Аналіз музичного матеріалу обробки та особливостей хорових партій 

(вони написані в зручній теситурі, в рамках робочого діапазону) свідчить 

про досконале знання композитором властивостей хорових голосів.  

Твір «Ой перепеличка» являється  прикладом майстерності та 

геніальності видатного українського композитора, педагога, громадського 

діяча М.Д. Леонтовича. 
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УДК 780.614.13(4) 

                                                                                                   Коновалова Д.С. 

РОЗВИТОК БАНДУРНОЇ МУЗИКИ У ЄВРОПІ. СУЧАСНІ 

БАНДУРИСТИ ТА ЇХТВОРЧІСТЬ 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Україна – країна, якій 

з самого початку її заснування були властиві  відкритість, самостійність. 

Незаперечне багатство України – це її культура, надбаннями якої наш 

народ пишається, береже та розвиває. Одним із таких надбань є бандурне 

мистецтво. 


