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Видатні викладачі Української скрипкової школи 

 
Мистецький вплив на людину необмежений. Мистецтво – це сильний 

вектор позитиву, промінь, який єднає людину із Всесвітом, із Вічністю, і 

найперше цьому єднанню підвладні музиканти і ті, хто музику приймає, тому 

що музика є найідеальнішим із мистецтв, найуніверсальнішим засобом 

розвитку душі, вона апелює до добра, допомагає утверджуватися йому, 

розвиває людину в позитивному сенсі, дає можливість відчувати себе 

духовно багатим. 

З першого ж знайомства і першого уроку педагогу треба донести до 

учня, що перед ним відкривається перспектива і покладається 

відповідальність за майбутнє української музики, щоб педагогічна праця, в 

яку вкладається вся  сила та творча енергія, не пропала марно, а дала добрий 

результат. 

Перед сучасною педагогікою стоять задачі, які можливо вирішити 

лише об’єднаними зусиллями педагогічної практики і науки, вивченням, 

узагальненням та науковим осмисленням багатого досвіду, накопиченого 

видатними педагогами-музикантами [3, с. 3-4]. 

Першим професором скрипкових класів заснованої у 1913 році 

Київської консерваторії став Михайло Гаврилович Ерденко, видатний 

концертний виконавець і викладач, якого Давид Ойстрах характеризував так: 

„… народний артист у повному розумінні цього слова … Ерденко прекрасно 

знав і відчував природу  скрипки. Його гра зачаровувала надзвичайно 

красивим, теплим і співучим звуком та віртуозним володінням інструментом. 

Яскрава емоційність, щирість почуттів у його виконанні полонили слухачів і 

залишили незабутні враження ” [4, с.453].  

Михайло Гаврилович ще у ранньому дитинстві він виявив яскраве 

обдаровання і, займаючись під керівництвом батька, у п’ять років дав 

перший концерт. Музичну освіту здобув у Московській консерваторії, яку 

закінчив у 1904 році з золотою медаллю. Після закінчення консерваторії 

почалась систематична гастрольна діяльність Ерденка. Він з великим успіхом 

виступав у Японії, Китаї, Польщі, Німеччині. Його високохудожнє мистецтво 

знайшло своїх пальних прихильників, серед котрих був Лев Толстой: „Яка 

ніжність, грація, сила, почуття міри! – сказав Лев Миколайович. – Я ніколи 

не чув, щоб хто-небудь так грав ” [6, с. 134].  

Активна педагогічна діяльність Ерденка почалась у 1910 році, коли він 

був запрошений до Київського музичного училища (яке у 1913 році було 

реорганізоване в консерваторію). Досвід виконавця допомагав йому у 

вихованні молодих музикантів, які розвинули його власні творчі принципи. 

Записи Ерденка  свідчать про глибоке розуміння необхідності раціоналізації 

музичної освіти, підготовки студента до самостійної праці. У цих записах 



М.Ерденко критикує систему „формального натаскування ” й особливого 

значення надає самостійній роботі над твором і заняттям в оркестровому та 

камерному класах [1, с. 362-363]. 

Першою українською професійною скрипалькою-педагогом в 

Музичному Інституті ім.М.Лисенка у Львові була Єлисавета Щедрович-

Ганкевичева, учениця Леопольда Ауера та Оттокара Шевчика. Продовжив її 

справу Євген Перфецький, який з ранніх років навчався гри на скрипці у 

А.Вронського і А.Шнабля, а в 1906 році завершив музичну освіту у 

Віденській консерваторії в О.Шевчика. З 1908 до 1936 працював професором 

Вищого музичного Інституту ім.М.Лисенка, одночасно був відомим як 

концертуючий соліст і ансамбліст. Виступав у Відні, Львові, Кракові, 

Чернівцях, неодноразово мав концертні турне.  

Як педагог по класу скрипки, Євген Перфецький працював у Києві 

(1913–1914), в школі ім.Ф.Шопена в Ярославі (Польща), в 20–х роках у 

Музичному Інституті ім.М.Лисенка. В його класі навчалися Роман 

Криштальський та відомий українсько–американський скрипаль Роман 

Придаткевич. 

Музикант широкого і яскравого обдарування, скрипаль, диригент, 

талановитий педагог Наум Борисович Скоморовський з 1912 року жив у 

Києві, працював концертмейстером оперного театру. У своїй багатогранній 

мистецькій діяльності  Н.Скоморовський продовжував прогресивні традиції 

школи Л.Ауера. Його відрізняла висока виконавська культура, технічна 

довершеність гри, майстерність тонкого інтерпретатора творів класичної 

спадщини. 

У 1920-1925 роках Н.Скоморовський – професор скрипкових класів 

Київської консерваторії. Він завжди тримався у чудовій виконавській формі 

й на заняттях міг на самому високому рівні зіграти будь-який, навіть 

найскладніший твір. У його скрипковому класі панувала дуже добра, дружня, 

творча атмосфера, часто відбувалися відкриті концерти. 

Наум Борисович виховав плеяду прекрасних музикантів, серед яких 

відомий диригент – народний артист СРСР Н.Рахлін, лауреат всесоюзного 

конкурсу Б.Притикіна та багато інших [1, с. 364-365]. 

Один із засновників української скрипкової школи, народний артист 

УРСР, професор Одеської консерваторії Петро Соломонович Столярський 

організував в Одесі першу в СРСР музичну школу-десятирічку, яка згодом 

отримала його ім’я. Педагогічні ідеї Столярського здобули широке 

розповсюдження. За його зразком були створені групи для одаренніх дітей 

при Московській, Ленінградській, Київський та ін. консерваторіях. Система 

його занять ґрунтувалась на глибокому вивченні психології учня. 

Столярський надавав велике значення розвитку музичної фантазії, 

емоційного восприяття та передачі музики. Учнями Столярського були 

Давид Ойстрах, Натан Мільштейн та ін. [5, т.3, с.295-296]. 

У 1918-1950 роках у Київському музично-драматичному інституті ім. 

М.В.Лисенка та консерваторії працював видатний педагог і диригент Давид 

Соломонович Бертьє (Ліфшиць), який у 1905 році закінчив Петербурзьку 



консерваторію з великою срібною медаллю. Симфонічному диригуванню 

навчався у Лейпцизькій консерваторії. 

Школа Д.Бертьє – це була школа глибокого вивчення мистецтва, 

виховання справжнього артистизму, високих моральних принципів. Давид 

Солмонович не любив учнів, які в першу чергу „показували себе ” і не вміли 

серйозно аналізувати свої прорахунки.  

 На заняттях Бертьє панувала атмосфера спілкування із високим 

мистецтвом при обов’язковій суворій дисципліні. Під час уроку в класі були 

присутні всі студенти – колективний процес виховання давав неабиякі 

результати. „Думай про музику, -  любив говорити Д.Бертьє, - тоді 

виконавський прийом вийде сам по собі ”.  

Часто Д.Бертьє грав у класі. Його інтерпретування було яскравим, 

рельєфним, високохудожнім і краще, ніж будь-які слова, втілювало творче 

прагнення. З великим піднесенням він завжди виступав у складі 

консерваторського струнного квартету і в так званому „професорському 

тріо ”.  

Давид Соломонович був переконливим прихильником раннього 

дитячого навчання, брав активну участь у створенні у Києві першої в Україні 

спеціальної музичної школи-десятирічки для обдарованих дітей і працював у 

неї з часу заснування. 

Багаторічна плідна робота професора Д.Бертьє заклала основу 

української школи скрипкового виконавства. Він виховав ціле покоління 

високопрофесійних музикантів, серед яких заслужена артистка України, 

професор О.Пархоменко, професор В.Стеценко, лауреати міжнародних 

конкурсів Ю.Ситковецький та О.Кравчук та багато інших. Йому були 

присвоєні почесні звання заслуженого діяча мистецтв України і заслуженого 

професора республіки[1, с. 365-367].  

Величезний внесок у становлення української виконавської школи 

здійснив талановитий педагог, професор Яків Самойлович Магазинер, 

який вчився в Одеському музичному училищі у класі А.Фельдмана, 

Лейпцизькій консерваторії у професора Г.Зітта, Петербурзькій консерваторії 

у професора І.Налбандяна. З 1917 року жив і працював у Києві. Я.Магазинер 

був вельми освіченою людиною. Його блискуча музикальна пам’ять  вражала 

навіть найкращих спеціалістів. Я.Магазинер досконало знав скрипкову, 

камерну і симфонічну літературу, вільно грав на роялі, акомпанував без нот 

практично весь скрипковий репертуар. 

Дуже цікаво проходили його уроки, на яких завжди були присутні 

артисти київських оркестрів, педагоги і студенти. Я.Магазинер прекрасно 

орієнтувався у питаннях відтворення штрихів, вибору художньої виправданої 

аплікатури, проте ніколи не нав’язував своєї думки, завжди уважно ставився 

до варіантів, запропонованих студентом. Перед грою учня професор 

намагався створити необхідний емоційний настрій, що максимально 

наближувало виконавця до вирішення складних проблем інтерпретації, 

полегшувало розуміння стилістики твору, особливостей його  форми, 

характеру руху, динаміки. 



Суворий, принциповий у своїх судженнях, вимогливий до себе і своїх 

вихованців, професор завжди ретельно готувався до занять. Студенти часто 

заставали його зранку в класі з інструментом у руках, заглибленим у процес 

розучування твору. 

Я.Магазинер увійшов в історію як засновник самобутньої скрипкової 

школи. Його учнів завжди можна було впізнати за особливою манерою руху 

правої руки, культом звуку. 

Я.Магазинер виховав цілу плеяду високоталановитих музикантів, які в 

своїй діяльності продовжили виконавські й педагогічні традиції свого 

вчителя. Серед них – заслужені артисти України  Н.Будовський (Київ) і 

Д.Шейнін (Донецьк), лауреат Першого всесоюзного конкурсу Б.Притикіна та 

інші. За безкорисливе служіння мистецтву йому було присвоєно почесні 

звання заслуженого діяча мистецтв України і заслуженого професора 

республіки [1, с. 367-369]. 

Своєю педагогічною і виконавською діяльністю здійснив вагомий 

внесок у справу виховання високопрофесійних музикантів Юрій Крих. 

Закінчивши в 1933 році Музичний Інститут імені Миколи Лисенка у Львові 

(клас проф.Осипа Москвичіва), він продовжує курс вищої виконавської 

майстерності в Парижі у професора Французької Музичної академії, славного 

Жака Тібо. В цей час молодий скрипаль Юрій Крих був єдиним українським 

музикантом, якого прийнято на навчання до такого відомого музичного 

закладу. 

Після повернення з Франції молодий скрипаль веде інтенсивну 

концертну діяльність, гастролює в містах: Варшаві, Кракові, Любліні, Відні, 

Берліні, Парижі, Бордо. За 10 років (1934–44) його концертні турне пролягли 

й по інших містах Польщі, Австрії, Німеччини, Франції. Він виступає у 

Львові в Оперному театрі, концертних залах філармонії та музичного 

Інституту, в Тернополі, Станіславові (нині Івано-Франківську). 

Майже у всіх сольних концертах Ю.Криха звучали скрипкові твори 

українських композиторів –  М.Лисенка,  В.Барвінського, С.Людкевича, 

Ю.Мейтуса. 

Велику роботу проводив Ю.Крих і як громадський діяч. Про його 

велику участь в культурному будівництві західних областей України відомо 

ще з довоєнних років, він, крім музично-педагогічної і виконавчої діяльності, 

займався й організацію музичного життя Львова, Тернополя, Івано–

Франківська, створенням оркестрів, хорів, якими сам диригував. 

В 1939 р. він заснував музичну школу в Тернополі і був її директором 

до 1941р., а згодом працює професором по класу скрипки і квартету та 

проректором Львівської консерваторії. 

В учбових музичних закладах Львова, Тернополя, Києва, а потім Івано–

Франківська Ю.Крих своєю педагогічною і виконавською діяльністю 

здійснив вагомий внесок у справу виховання високопрофесійних музикантів. 

Чільне місце в справі становлення Української скрипкової школи в 

післявоїнні роки належить  професору  Дмитру  Лекгеру, який з 1948 р. і до 

останніх років свого життя працював у Львівській консерваторії, завідував 



оркестровою кафедрою. Творча, виконавська і педагогічна діяльність 

Д.Лекгера була на рідкість плідною і цілеспрямованою. Через усе свої життя 

він переніс безмежну любов до музики, до улюбленої скрипки, до музичної 

педагогіки. Його натхненна праця була зразком педагогічної майстерності, 

зразком виконавського професіоналізму, зразком вимогливості, 

принциповості і пунктуальності. В скрипковій педагогіці проф. Д.Лекгер не 

переносив нічого приблизного, тільки копітка, наполеглива робота 

приносила йому задоволення. 

Свої справжнє відношення до виконавства, до свого фаху професор 

Д.Лекгер стверджував щоденною наполегливою працею, постійними 

творчими пошуками, які не припинялися до останніх днів його життя. Про це 

свідчать магнітофонні записи сонат та партит Баха, здійснені в той період, 

коли йому було вже понад 80 років! 

Проф. Лекгер Д.М. виховав цілу плеяду відомих музикантів і педагогів. 

Тільки у Львівській консерваторії працює багато його вихованців: професори 

кафедри скрипки Олександра Деркач, Георгій Павлій, Богдан Каськів.  

Важко переоцінити внесок у розвиток українського скрипкового 

мистецтва професора Вадима Кириловича Стеценка, сина вітчизняного 

композитора-класика Кирила Стеценка. Він навчався у Київському 

музичному технікумі в класі професора Д.Бертьє, потім у Київській 

консерваторії.  

З 1946 року В.Стеценко працює у Львівській державній консерваторії 

ім.Лисенка, де  веде клас скрипки, альта, квартету, та камерного ансамблю. У 

Львівській консерваторії В.Стеценко вперше розробив курси лекцій з історії 

виконавства на струнно-смичкових інструментах та з методики навчання гри 

на скрипці. 

Продовжив свою педагогічну діяльність В.Стеценко  у Київській 

консерваторії, де працював з 1959 по 1983 рік. 

Чудовий педагог-практик Вадим Кирилович був уважним до кожного зі 

своїх студентів, розвивав їх творчу фантазію, вчив мистецтву художньої 

інтерпретації творів різних стилів і епох. Багато зусиль він докладав до 

налагодження стрункої та послідовної системи підготовки скрипкових кадрів 

в Україні: був постійним учасником республіканських педагогічних 

семінарів, автором та упорядником багатьох збірок педагогічного та 

концертного репертуару скрипаля, створив високопрофесійні перекладання 

для скрипки творів українських композиторів. Йому належать вагомі наукові 

роботи „Джерела розвитку скрипкового концерту ”, „Закономірності 

інтонування на скрипці ”. Вадим Кирилович є автором фундаментального 

двотомного відання „Методика навчання гри на скрипці ”. У його класі 

навчалися заслужені артисти України, лауреати міжнародних конкурсів 

А.Винокуров і Є.Веселий, дипломант республіканського конкурсу 

Т.Яковенко, лауреат всесоюзного конкурсу К.Стеценко та інші [1, с. 369-370]. 

Значний внесок у розвиток української скрипкової культури здійснив 

професор Олександр Григорович Манілов. У 1933-1938 роках він вчився в 

Московській консерваторії у професорів К.Мотраса і О.Гедіке, з 1938 по 1941 



рік удосконалював свою майстерність в аспірантурі Московської 

консерваторії під керівництвом професора А.Ямпольського. Працював 

О.Манілов у Київській консерваторії, у 1969-1971 роках був ректором 

Одеської консерваторії. 

За 35-річний період педагогічної діяльності Олександр Григорович 

виховав кілька поколінь чудових музикантів. У його класі навчалися 

лауреати міжнародних конкурсів О.Кравчук і М.Корунич, лауреати 

республіканських конкурсів Г.Гофман і В.Камінська, відомі педагоги 

В.Тітков (Донецьк), Е.Деменюк, Л.Овчаренко (Київ). Олександр Григорович 

Манілов – автор і упорядник десяти збірників педагогічного репертуару для 

дитячих музикальних шкіл і музичних училищ [1, с. 70-371]. 

Досвідченим педагогом, всебічно обдарованим музикантом був 

заслужений діяч мистецтв України, професор Павло Миколайович 

Макаренко, який працював спочатку у Львівській, а потім у Київській 

консерваторії. Професор П.Макаренко вперше у Львові створив ансамбль 

скрипалів, який успішно виступав в урочистих концертах, присвячених 

знаменним подіям.  В його класі навчалися скрипалі, які згодом стали 

визначними діячами культури України. Серед них народний артист України, 

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка професор 

Б.Которович, заслужений діяч мистецтв України, професор З.Дашак, 

лауреати міжнародних конкурсів О.Панов, В.Пантелєєв, З.Зелінський, 

лауреати республіканських конкурсів Й.Копельман,С.Кулаков, 

О.Запольський, Є.Висоцький  та інші. 

В 1950–70–х роках знаними педагогами по скрипці у Львові були 

Костянтин Михайлов, Олександр Єгоров, Самуїл Аммерман, Йосиф Сапір, 

Григорій Дяченко, Григорій Хейфец, Олександр Тюппа, багаторічний 

концертмейстер симфонічного оркестру Львівської філармонії Охрім Юфа. 

Великих успіхів в скрипковій педагогіці досягнув учень проф. В.Стеценка 

Юрій Гольда, який виховав цілу плеяду юних лауреатів [1, с. 371-372].  

Видатний скрипаль, заслужений діяч мистецтв України, лауреат 

міжнародних конкурсів Олексій Миколайович Горохов почав свою 

педагогічну діяльність з 1957 року у Київській консерваторії.  

У творчому активі О.Горохова - науково-методичні розвідки „До 

питання про інтонацію скрипаля”, „Техніка Паганіні”, відновлення нотного 

тексту Концертів, інструментовки Концертів №№1 і 2, Фантазії та Концерту 

Р.Шумана, 24-х прелюдій Д.Шостаковича, 5-ти мелодій С.Прокоф’ева, п’єс 

старовинних майстрів, мініатюр П.Сарасате, К.Дебюссі. О.Гороховим 

написаний оркестровий супровід до творів Н.Паганіні „Танець відьом”, 

„Мойсей”, ним відредагований текст варіацій „Барукаба”, дуету „Диво”, 

капрису „Прощання”. 

Серед вихованців професора О.Горохова – лауреати республіканського 

конкурсу І.Андрієвський та Е.Хачбабян, заслужений діяч мистецтв України 

В.Козін та багато інших талановитих музикантів та педагогів [1, с. 372-374]. 

Палкий пропагандист скрипкової музики сучасних композиторів, 

вихователь прекрасних інструменталістів, засновник Львівського камерного 



оркестру  Олександра Деркач у 1939 році  відмінно закінчила Львівський 

музичний Інститут (клас проф. Осипа Москвичіва), потім продовжувала 

навчання в консерваторії. У 1945 р. вона взяла участь у Республіканському і 

Всесоюзному конкурсах скрипалів, де одержала дипломи. З 1946 р. О.Деркач 

працює у Львівській державній консерваторії імені М.В.Лисенка. 

Під час педагогічної діяльності Олександра Деркач  виховала цілу 

плеяду (понад 60) скрипалів. Кращі з них – лауреат міжнародних конкурсів, 

Народна артистка України Лідія Шутко, дипломант республіканських 

конкурсів, доцент Матіас Вайцнер. 

Багатогранною і плідною була виконавська і педагогічна діяльність 

заслуженої артистки України, лауреата Всеукраїнського та міжнародних 

конкурсів, професора Ольги Миколаївни Пархоменко, учениці видатних 

педагогів Д.Берьє і Д.Ойстраха.  

Виконавький почерк О.Пархоменко характеризують технічна 

довершеність, висока вимогливість до якості звучання, глибоко 

інтелектуальний підхід до проблем інтерпретації. Вона виступала з 

концертами у Німеччині, Болгарії, Чехословаччині, Китаї, Монголії, Лівані, 

Сирії, Єгипті, Австрії, Ісландії, Франції. 

Самобутній педагогічний талант О.Пархоменко розкрився у Київській 

консерваторії. У класі Ольги Михайлівни утримувався психологічний клімат, 

що  народжував здорову конкуренцію за право виступів на престижних 

виконавських конкурсів.  Серед вихованців класу професора О.Пархоменко – 

лауреати скрипкових форумів А.Мельников, В.Бродський, переможці 

республіканських конкурсів Н.Минко, О.Запольський, Т.Водоп’янова, 

О.Соколовська, С.Шотт, О.Гоноболін. Ольга Михайлівна автор багатьох 

редакцій скрипкових творів, методичної збірки „Школа игры на скрипке” [1, 

с. 374-375]. 

Лауреат міжнародних конкурсів та Національної премії України імені 

Тараса Шевченка Богодар Которович сьогодні визнаний лідер української 

скрипкової школи, який користується доброю славою у країні та за її межами.  

З великим успіхом репрезентує Б.Которович українську скрипкову 

школу на гастролях за кордоном. Численні рецензії підкреслюють, що 

виконавське мистецтво цього музиканта являє собою органічний синтез 

високої професійної майстерності та інтелекту з окресленим вольовим 

началом, що дозволяє йому вирішувати найскладніші завдання художньої 

інтерпретації як масштабних циклічних творів, так і колористичних мініатюр.  

 Як педагога Б.Которовича характеризують уміння об’єктивно 

осмислити всі грані виконавського процесу, здатність до точного аналізу 

здобутків і невдач студента, талант оформлення своїх вражень і думок у 

конкретні рекомендації, що необхідні в даний момент його вихованцю, і, 

звичайно, викладацька інтуїція.  

За довгий час педагогічної діяльності Б.Которович виховав цілу плеяду 

висококваліфікованих скрипалів, лауреатів всесоюзних і республіканських 

конкурсів, заслужених артистів України. 



Богодар Антонович Которович і зараз займається виконавством і 

педагогікою, бере участь у численних семінарах, читає доповіді та проводить 

відкриті уроки у музичних вузах країни, редагує нові твори українських 

композиторів. 

Б.Которович є членом-кореспондентом Академії мистецтв України, У 

1999 році митець став лауреатом всеукраїнської премії „Людини року”. 

Численні запрошення в журі на престижні національні та міжнародні 

конкурси свідчить про великий авторитет Б Которовича на міжнародній арені. 

У 1995 році він заснував юнацький міжнародний конкурс, який носить 

його ім’я [1, с. 375-377]. 

Якось Рейнгольд Моріцевич Гліер, розмовляючи зі Львом 

Миколайовичем Ревуцьким, сказав: „Ти зробив більше, ніж усі ми, бо ти 

житимеш у своїх учнях ” [2, с.9]. У цих словах – незаперечна істина, і їх 

можна сміливо повторити стосовно діяльності таких визначних діячів 

вітчизняної культури, як Михайло Ерденко, Єлисавета Щедрович-

Ганкевичева, Євген Перфецький, Наум Скоморовський, Петро 

Столярський, Давид Бертьє, Яків Магазинер, Юрій Крих, Дмитро  

Лекгер, Вадим Стеценко, Олександр Манілов, Павло Макаренко, 

Олексій Горохов, Олександра Деркач, Ольга Пархоменко, Богодар 

Которович та багатьох інших талановитих педагогів, які, прийнявши творчу 

естафету від своїх славетних учителів, стали фундаторами української 

скрипкової школи, що нині має авторитет у нашій державі та за її межами. 

Підтвердженням цього є покоління українських митців – лауреатів 

міжнародних, всесоюзних і республіканських конкурсів, які, починаючи з 

1950-х років і до нашого часу, примножують кращі традиції вітчизняної 

скрипкової школи, прокладають нові шляхи у розвитку сучасного 

виконавського мистецтва. 
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У статті представлені видатні педагоги української скрипкової школи 

М.Ерденко, Є.Щедрович-Ганкевичева, Є.Перфецький, Н.Скоморовський, 

П.Столярський, Д.Бертьє, Я.Магазинер, Ю.Крих, Д.Лекгер, В.Стеценко, 

О.Манілов, П.Макаренко, О.Горохов, О.Деркач, О.Пархоменко, Б.Которович, 

вивчення мистецько-педагогічного досвіду яких допоможе вирішувати 

задачі, які стоять перед сучасною педагогікою. 

В статье представлены выдающиеся педагоги украинской скрипичной 

школы М.Эрденко, Е.Щедрович-Ганкевичева, Е.Перфецкий, 

Н.Скоморовский, П.Столярский, Д.Бертье, Я.Магазинер, Ю.Крых, Д.Лекгер, 



В.Стеценко, А.Манилов, П.Макаренко, А.Горохов, А.Деркач, О.Пархоменко, 

Б.Которович, изучение исполнительско-педагогической опыта которых 

поможет в решении задач, стоящих перед современной педагогикой. 

 

 

 

 

 

 

 


