
24.03 

Тема: Звучить авторська бардівська пісня 

Авторська пісня — умовна назва музичного твору, автором тексту і виконавцем 

якого є одна й та сама людина. 

Історія розвитку авторської пісні  Попередником авторської пісні можна вважати 

міський романс та пісенні мініатюри А. Вертинського. Широку популярність здобула 

авторська пісня в середині 1950-х років, коли з’явилися записи на магнітофонній 

плівці. У той час відомими стають пісні Б. Окуджави, Ю. Візбора і Н. Матвєєва. 

Пізніше, у 1960-х і 1970-х роках, класиками жанру стають В. Висоцький, О.Галич, С. 

Нікітін, О. Городницький та інші, а в 1980-х і 1990- роках до них додалися М. 

Щербаков і творчий дует О. Івашенка і Г. Васильєва. 

Предтечею сучасної української авторської пісні можна вважати творчість 

мандрівного філософа, поета-співака Г. Сковороди, пісні якого дратували владу і 

церкву, зате їх залюбки виконували кобзарі. 

«Відлига» середини XX ст. послабила тоталітаризм і дала можливість авторам 

писати та співати рідною мовою. Перші твори українською мовою були створені в 

Києві, десь у середині 1960-х років. Одними із перших зазвучали пісні А. 

Горчинського, українського композитора, співака і режисера (Київський театр опери, 

театри Львова, Хмельницького, Тернополя). Серед його пісень — «Росте черешня в 

мами на городі», «Троянди на пероні», «Зачекайте, літа» та інші. 

На початку 1970-х років україномовна авторська пісня з’явилася у Львові у вигляді 

співаної поезії (В. Морозов), а згодом у Києві вже як власне авторська пісня (І. Жук, В. 

Шинкарук). У 1988 р. у Львові з’явився театр авторської пісні «Не журись!» (В. 

Морозов, А. Панчишин, Т. Чубай та інші). На хвилі національного піднесення в 

Україні 1988-1991 рр. україномовна авторська пісня розквітла на фестивалях 

«Червона Рута» й «Оберіг». 

 Музичне сприймання. Фрагменти композицій: 

 А. Горчинський. «Троянди на пероні». https://www.youtube.com/watch?v=-

2fmi_ySaWc 

 В. Морозов. «Армія 

світла»,  https://www.youtube.com/watch?v=3EEYmMnsDZU 

 Висоцький. «Песня о друге». https://www.youtube.com/watch?v=AbVnlmR4fz4 
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 Нікітін. «Под музыку 

Вивальди». https://www.youtube.com/watch?v=haoGobkCR44 

  Аналіз музичних творів. 

 Які особливості авторської пісні було відчутно у творах? 

 Назвіть засоби музичної виразності кожного твору. 

 Розкажіть про зміст та характер авторських пісень. 

 Які особливості авторського стилю вам вдалося розпізнати у прослуханих 

піснях? 

 Які пісні вам сподобалися? Обгрунтуйте свій вибір. 

 

Здача пісні «Пісня про рушник» (муз. П. Майбороди,сл.. А. Малишка)  

відбудеться у форматі відеозапису чи аудиозапису. Записуєте ваше 

виконання ( 1 куплет та приспів, можете співати під мінус) та 

відправляєте  за тел.098 58 40 360 у Viber .       
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