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Українська музика 

ХХ століття 



Мета презентації  

Показати динаміку і умови 
розвитку української музики 
протягом ХХ століття. Розкрити 
основні напрями та представників 
української музичної культури  



Витоки української музики 

В музичному мистецтві продовжувався 

розвиток потужного фольклорного струменя, 

який живила творчість видатних українських 

композиторів - Якова Степового, Кирила 

Стеценка та Миколи Леонтовича. 

 



Микола Дмитрович Леонтович 

(1877-1921)  

• Геній Леонтовича особливо яскраво 

проявився в хоровій творчості, 

насамперед у галузі обробки 

пісенного фольклору.  

• Блискучий знавець національної 

хорової культури, композитор підняв 

обробку народної пісні на рівень 

світових музичних зразків.  

• Знаменитий обробкою колядки "Щедрик",  

М. Леонтович був щонайтісніше пов'язаний з 

хоровою практикою. 



Стеценко Кирило  Григорович 

(1882 - 1922) 
• Стеценко залишив численні обробки 

народних пісень. Займався організацією 

концертів, літературних вечорів, творчих 

гуртків та опікуванням музичною 

освітою.  

• Приніс в українську музику засади 

професійного мистецтва. 

• Серед творів К.Стеценка вирізняються 

дитяча опера "Лисичка, котик і півник" та  

оперета "Сватання на Гончарівці".  



Вищі музичні заклади 
• Розвитку українського 

музичного мистецтва 

помітно сприяло 

    відкриття в Києві, Львові 

    та Одесі вищих музичних 

    закладів.  

• На малюнку зображена Київська 

консерваторія, заснована у 1913 році. 

• Розвиваються  

    такі жанри, як опера,  

    симфонія, 

    інструментальна  музика, а також виконавство  

    і музична наука.  



Філармонії і театри 

Велике значення мало також відкриття 

оперних театрів в Харкові. (1925), Києві та 

Одесі (1926) та концертних організацій – 

філармоній. 

Це давало молоді можливість зростати в світі 

музики і зв'язувати життя з культурою. 
 



Фактори, що впливали на 

розвиток української музики  

• Владою було заборонено будь-який вплив і обмін набутками 

із зовнішнім світом, тому українська музична культура 

розвивалась самотужки. 

•   Музика набувала сумних відтінків через тяжкі умови 

життя композиторів і складний період історії в літописі 

України. 

•  Владою заборонялися пошуки нових напрямів, 

що ускладнювало роботу композиторів. 



Борис Миколайович 

Лятошинський (1895 - 1968)  

• Найпомітнішим явищем у галузі 

опери та симфоній стала творчість 

видатного композитора та педагога 

Бориса Лятошинського. 

• Опера "Золотий обруч" (за 

романом І. Франка "Захар Беркут") 

та симфонії відкривали шлях 

українській музиці у світовий 

музичний простір. 



Віктор Степанович 

 Косенко (1896 - 1938) 
• В.Косенко продовжував розвивати 

напрям романтичного мистецтва. 

• В історію музики В.Косенко увійшов як 

тонкий лірик. Косенко - автор  світлої 

музики, напрочуд глибоко відчував 

внутрішній світ дитини, блискучий 

педагог.  

• Піаніст, композитор, педагог, він 

збагатив українську музику чудовими 

інструментальними творами, 

симфоніями.  



Проблеми у розвитку музики 

• Музичну культуру України надійно "оберігали" 

повною відсутністю інформації про новітні 

течії, досягнення, творчі пошуки.  

• Пошуки західної музики називалися 

ворожими радянській культурі, а на її 

представників навішувалися ярлики 

“формаліст”. 

 Вся ж західна музика представлялася як 

"загниваюча", "буржуазна". 



• Певний прорив був здійснений лише на початку 

60-х років. 

 

 

• Вони спробували розірвати ланцюг 

ідеологічних пут жорсткої цензури. У світі їх 

було почуто: музика Л. Грабовського і В 

.Сильвестрова зазвучала на міжнародних 

фестивалях. 

• Кілька молодих українських музикантів – В. 

Сильвестров, Л. Грабовський, В. Годзяцький – 

утворили групу по вивченню новітніх досягнень 

світової музики.  



• Із здобуттям 

незалежності, в Україні 

існує свій потужний 

фестивальний рух, де 

виконуються твори 

українських та 

зарубіжних музикантів.  

Фестивалі 

• Провідними залишаються в 

симфонічний та оперно-балетний жанр. 

Окремою частиною продовжує бути 

хорове мистецтво 



Висновки 

• Українська музика була навіяна фольклорними 

творами. Продовжується романтична лінія. 

• Через ізоляцію від зарубіжжя радянською владою 

українські музиканти не могли обмінюватись 

творчими надбаннями із зарубіжними. 

• На новий щабель піднімається хорова культура, в основі 

якої завжди залишалося народне мистецтво. 



• Провідними композиторами першої половини XX ст. є Б. 

Лятошинський, Л. Ревуцький, М. Жолесса, які сформували 

українську композиторську школу.  

• Велику роль відіграло також покоління 60-х років. Кращі її 

представники - В. Сильвестров, Л. Грабовський, М. 

Скорик, Л. Дичко та молодша генерація композиторів і 

виконавців вивела національну музичну культуру на 

світовий рівень. 



Дякую за увагу! 



   Література 
 

• Любов Кияновська «УКРАЇНСЬКА 

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

• http://pidruchniki.com/17900110/kultu

rologiya/muzichna_kultura 

  


