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Специфіка виконавства музикантів оркестру 

 

Протягом розвитку музичного мистецтва особливу увагу привертали до себе 

проблеми виконавства. Вони піднімаються в багатьох методичних роботах, в яких 

в основному розглядаються питання сольного виконавства. А якщо мова ведеться 

про виконавство симфонічної музики, частіше за все, оцінюється звучання 

оркестру в цілому. Важливими видаються питання, що пов’язані з виконавською 

діяльністю музикантів в складі струнних груп оркестру. 

З огляду на те, що концертно-виконавською діяльністю, після закінчення 

навчальних закладів, можуть займатися одиниці, а різноманітні ансамблі (дуети, 

тріо, квартети) як самостійні одиниці, нажаль, нетривкі, основна маса музикантів 

находять себе в оркестровому виконавстві. Використовуючи свій досвід 

багаторічної роботи в різноманітних оркестрах, в тому числі, концертмейстером 

Одеського державного філармонічного оркестру, хотілося б звернути увагу на 

питання специфіки виконавської діяльності артистів оркестру.  

Кожен виконавець музичного твору намагається донести до слухача 

художній та емоційний задум композитора. Глобально, таке ж завдання стоїть і 

перед оркестровим музикантом з однією різницею: у виконавчому творі він 

втілює в життя концепцію диригента. За словами Б. Асаф’єва: «Диригент 

викликає інтонацію у оточуючому його ансамблі виконавців, кожен з яких в той 

же час сам, по суті, містить творчі прагнення і волю». З цього випливає, що 

оркестрант повинен сприймати трактування диригентів та спираючись на свої 

знання, досвід та можливості, озвучити його. Добре, якщо естетичні та художні 

погляди диригента та оркестранта співпадають. Це завжди дає і добрий результат 

спільної праці та задоволення. Буває що погляди на виконавство твору 

відрізняються і тоді оркестрант «добровільно підкорюючись диригенту» повинен 

в силу свого професіоналізму перейнятися ідеями диригента, осмислити його 

вимоги та збагативши своїми почуттями виразити в звуках.  
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У певних випадках виконавський твір може виконуватись в супроводі іншого 

диригента та вимоги можуть відрізнятися. Все це потребує від музиканта певної 

гнучкості, відмови від консерватизму, змоги прислухатися до іншої думки. В 

кінцевому результаті можна очікувати збагачення досвіду виконавця за рахунок 

співпраці з різними диригентами та їх техніками. 

Наступний аспект, якому слід приділити більше уваги пов'язаний з питанням 

стильових особливостей виконавських творів. 

Саме розуміння поняття «стиль» в музиці досить містке: воно передбачає 

синтез «стилю епохи», національного фактору, жанрової стилістики та мучної 

мови композитора. Розбіжність між стилем та епохою спонукають музиканта 

зануритись у питання артикуляції, темпу, звукових пропорцій та виконавських 

штрихів. Стилістично вірні штрихи полегшують рішення поставлених диригентом 

завдань, невірні – навпаки. Поняття «стилю епохи» акумулює в собі виконання 

творів композиторів різних епох та напрямів. Крім того, часта зміна репертуару 

висуває до артиста великі вимоги. Типова ситуація полягає в тому, що в одному 

концерті виконавець грає музику доби бароко і сучасну. Слідчо, що використання 

одних і тих самих технік та прийомів буде недоречним. Як зазначає у своїй книзі 

«Музика як мова звуків» відомий диригент Ніколаус Арнонкур: «непомітне 

поєднання смичків у струнних дійсно досконале для музики Р. Вагнера, і в той же 

самий час, просто вбивчо для передмоцартівської музики». 

Приділяючи велику увагу питанням аутентичного звучання Н. Арнонкур 

зазначав, що артикуляція та штрихи в музиці бароко багато в чому залежать від 

будови смичка XVII – XVIII ст. Він мав коротшу довжину, на відміну від 

сучасного, крім того був меншим об’єм волосся та слабкішою його натяжіння, що, 

в свою чергу, зумовило артикуляцію коротких звукових груп та динаміку окремих 

нот. 

В музиці віденських класиків (Й. Гайдна, В. А. Моцарта та Л. В. Бетховена), 

що відрізняється яркою індивідуальністю, простежується стилістична спільність, 

яка передбачає близькі за характером виконання штрихи, розроблені в підручнику 

Л. Моцарта «Школа гри на скрипці». 
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В симфоніях І. Брамса увага акцентується на штих dеtachе (він грається 

більш portamento, навіть злегка акцентовано). 

Відомий симфоніст Г. Маллер ретельно виписував нюанси та штрихові 

позначення, досягаючи вражаючих звукових ефектів. Часто використовується 

прийом, коли струнні в нюансі piano грають цілими смичками, але дуже легко. 

Таке звучання створює ефект «мерехтіння» звуку. 

Виконуючи танцювальну музику Й. Штрауса, можна запозичити прийом 

віденських музикантів злегка округленого зняття смичку для активізації струни та 

продовження звучання.  

Російська класична музика передбачає дуже експресивну гру з гарним 

щільним звуком, який використовується в залежності від стилістики твору що 

виконується. В старовину при виконанні на струнних інструментах вібрація 

виконувалась не на кожній ноті. В подальшому, в епоху романтизму vibrato 

перетворюється в засіб музичної виразності, стає одним з важливіших елементів 

виконавської майстерності скрипаля. 

Французька музика збагатила новими прийомами ліву руку (більше 

відводилося для glissando та flageoletо) та праву руку (більш вільне та легке 

ведення смичка, ricochet, pontichello). 

Сучасна музика ще далі пішла в розвитку різноманітних художніх засобів та 

звукових ефектів (гра за підставкою, glissando та tremolo, постукування смичком 

по деці…). 

Отже, з перерахованого вище слід зробити висновок, що стиль твору та його 

звучання тісно пов’язані зі штриховою технікою. Навчитися використовувати всі 

прийоми гри та вірно користуватись ними – одна з основних задач, що стоять 

перед музикантом оркестру. 

Крім того, слід відмітити низку питань, пов’язаних з інтонуванням в складі 

групи оркестрантів. Згідно з теорією М. Гарбузова про «зональну природу звуку» 

- кожен чує звук в своїй певній системі. Так, коли порівнювали записи відомих 

виконавців, які грали один і той самий твір – всі вони відтворювали деякі ноти на 

різній висоті, при цьому граючи абсолютно «чисто». У зв’язку з цим і виникає 
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проблема чистого інтонування граючих в унісон оркестрових музикантів (в 

середньому це 10-15 чол.). Розглянемо шляхи вирішення проблеми уніфікації 

«зональної природи звуку». По-перше, недостатньо індивідуально чисто 

інтонувати даний музичний відрізок, необхідно навчитися чути своїх колег-

оркестрантів. Тобто задача вирішується, коли оркестрант, маючи добре розвинуті 

технічні навички, граючи свою партію в той же час прислухається до інших 

виконавців і підлаштовує свій звук під загальний тон. В цьому може допомогти 

тільки темброве забарвлення звуку. «Голий», різкий звук ніколи не буде звучати 

чисто. Наприклад, тембр включає обертони звуку, тим самим розширюючи 

коливання звукової хвилі. В такому діапазоні й зникають дрібні інтонаційні 

похибки, які в загальному плані, неминучі. 

Актуальними залишаються питання дотримання темпу в середині групи, 

орієнтуючись на жести та міміку диригента, гру концертмейстера, а головне, 

слухаючи музичну акустику всього оркестру. 

Хибним може здатися припущення невеликої значущості однієї людини в 

оркестрі. Але результат досконалої оркестрової гри досягається тільки тоді, коли 

кожен оркестрант точно виконує вказівки автора твору, вимоги диригента та 

концертмейстера.  

Отже, підводячи підсумок, можна зробити висновок, що виконавство 

музикантів оркестру має свої специфічні особливості:  

По-перше, повне проникнення у задум композитора і трактовку музичних 

творів. 

По-друге, знання стилістичних особливостей музичних творів 

По-третє, мобільність в засвоєнні штрихів 

По-четверте, інтонаційна та ритмічна точність в складі групи оркестру. 

По-п’яте, якісне вміння читання нот з листа. 

Насамкінець, зазначимо, що всі перераховані особливі знання можна 

отримати в Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки на заняттях 

студентського симфонічного оркестру та класу оркестрової майстерності. Звісно, 

це не замінює досвід сольної гри та участь у виступах камерних оркестрів. 
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Студенту, як і викладачам, бажано відвідувати концерти симфонічних оркестрів, 

вивчати партитури та прослуховувати записи – це неодмінно розширює кругозір 

та допомагає покращити свою кваліфікацію збагатившись новим досвідом.  

 

Заслужений артист України, Віктор Миколайович Кузіков 
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Джоаккіно Россіні 

(1792-1868) 

Увертюра до опери «Сорока-злодійка» 

Опера semi-seria Джоаккіно Россіні, мелодрама на дві дії з лібрето Джованні 

Герардіні (Giovanni Gherardini) за п'єсою Жан-Марі-Теодора Бодуена д'Обіньї та 

Луї-Шарля Кеньє «Сорока-злодійка, або Служниця з Палезо». Її прем'єра 

відбулася 31 травня 1817 року на сцені театру Ла Скала в Мілані.  

Назва опери пов'язана з реальними подіями, які відбувалися у XVIII столітті 

в місті Палезо недалеко від Парижа. Бідна дівчина була засуджена до смертної 

кари за крадіжку деяких предметів зі срібного столового сервізу у домі, де вона 

була служницею. Проте, після виконання вироку з’ясувалося, що ці предмети 

насправді викрала сорока і сховала у своїм гнізді. Місцева рада громади створила 

спеціальний фонд для відправляння щорічної меси за упокій душі невинної 

жертви, що дістала назву «сорочина меса» (La messe de pie). 

Починається увертюра з Maestoso marciale allegro в тональності E-dur. У 10-

му такті слід звернути увагу на точне виконання шістнадцятих та тріольних 

восьмих, таким же чином в усіх наступних епізодах. 

З 53-го такту виконати рівномірне cresc. ed acceler.  
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З 2-го такту Allegro необхідно грати spiccato та pp, натомість у 3-му такті 

важливим є акцент (>) на половинці та diminuendo. 

У літері D з 5-го такту грати div. spiccato та p. 

У літері E з 5-го такту грати ppp та виконувати акценти, а в 8 такті зробити 

diminuendo. 

 

Дуже складна кода увертюри у темпі Piu allegro. Її текст потребує 

використання розтяжки четвертого пальця поза позиції. У тактах 16 та 17 акцент 

зміщується на другу долю, а потім від mf до ff  в 20-му такті. У 22 такті дуже 

важливо зіграти sf. При виконанні цих вимог музика стає рельєфною та емоційно 

насиченою. 
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Вольфганг Амадей Моцарт  

(1756 – 1791) 

Увертюра до опери «Весілля Фігаро»  

Увертюра написана в сонатній формі без розробки. Стрімкі пасажі являють 

образ самого Фігаро. Дуже важливо в темпі Presto зберегти нюанс pp.  

У тактах 35, 37, 39 необхідно грати половинні ноти з точкою в нюансі f, а 

вісімки в нюансі p. 

В літері А в 2-му, 3-му та 4-му тактах виконується fp, а в тактах 5 та 6 потребує 

ритмічної точності.  

 

В літері С необхідним є ансамбль з другими скрипками. 

 



14 
 

Такий самий ансамбль необхідний з 236 такту до літери F. 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

Людвиг ван Бетховен 

(1770 – 1827) 

Увертюра «Егмонт» 

 Увертюра «Егмонт», як музика до трагедії Ґете, була завершена в 1810 році. 

Увертюра є одночастинною та написана у сонатній формі. У вступі Sostenuto, ma 

non troppo варто звернути увагу в 4 такті на нюанс p. 

В Allegro виконати sfp в 4 та 8 тактах,  

У тактах 110-115 грати половинки sf tenuto и чверті коротко з крапкою над нотою.  

У Allegro con brio починаючи з 296-го такту в нюансі ff активно опрацьовувати 

sforzando. 
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Фінал з Симфонії № 7  

Починається фінал симфонії двома акордами, які виконуються secco. 

Починаючи з 5-го такту рекомендується виконувати sf при штриху legato. 

З 66-го такту і до букви В витримувати шістнадцяті паузи. 

В букві В звернути увагу виконавця на розподіл смичка таким чином, щоб перша 

половина такту виконувалась в нюансі p, а друга – f і tenuto. 

В букві С потрібно показати різницю в нюансах ff, sf  

. В букві І бажано контролювати зміни гармонії і переклик в струнній групі. 

Вісім тактів до букви L виконати fff. 
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Петро Ілліч Чайковський 

(1840 – 1893) 

Полонез з опери «Євгеній Онєгін»  

Прем’єра опери «Євгеній Онєгін» відбулася у 1879 році. Полонез з шостої 

картини опери часто виконується як самостійний твір.  

Написаний в тональності G-dur in Tempo di Polacca. Перші акорди можна 

виконувати divisi.   

З 7 такту при зміні рухів смичка слід робити невеликі caesura.  

В літері А потрібно грати чверті та синкоповані восьмі смичком донизу. 

 

В букві С грати свою партію в ансамблі з другими скрипками в головній 

партії та репризі можна використовувати аплікатуру як на струні Е, так і на двох 

струнах Е та А.  
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В букві І восьмі ноти в нюансі fff, як правило, виконуються не дубль 

штрихом, а окремими восьмими нотами marcato.  

Важливим моментом є вивчення Полонезу в ансамблі разом з другою 

скрипкою.  
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Карл Маріс фон Вебер  

(1786 - 1826) 

Увертюра до опери «Оберон» 

Увертюра до опери «Оберон» має надзвичайно віртуозний характер та 

рекомендована до вивчення на уроках оркестрової майстерності. Ми зупинимося 

на завданнях, які стоять перед скрипалями у цьому творі. Вступ виконується в 

темпі Adagio sostenuto, зображуючи картини природи, все разом звучить con 

sordino.  

Як правило, диригенти проводять його на 8, у зв’язку з цим скрипалі повинні 

правильно розподіляти смичок, щоб на legato виконати акцент на третю чверть та 

fermata на четверту чверть. 

Головна партія починається з Allegro con fuoco та senza sord.  

Дуже важливими видаються динамічні відтінки від p до f, комбінований 

штрих дві legato - дві staccato, який можна відпрацьовувати у гамах в будь-якому 

темпі. 
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У букві F восьмі ноти в pp граються saltando, важливо зберегти pp з легким 

акцентом на чверті з крапкою. 

В букві G висхідні пасажі бажано грати на струні соль.  

Увертюра завершується бравурними пасажами та акордами в тональності D-dur. 
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Петро Ілліч Чайковський 

(1840 – 1893) 

Фінал з Симфонії № 5  

Фінал грається у темпі Andante maestoso. У вступі фіналу варто звернути 

увагу на ритмічно точне виконання шістнадцятих.  

Allegro vivace починається акордами secco, грається смичком донизу. Цей 

штрих можна прорепетирувати на відкритих струнах. 

В букві Н потрібно контролювати тріольні чверті. 

Дуже складний  епізод з 242 - 250 такту. Його можна використовувати в 

якості тренувальної вправи. 
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У коді Presto дуже важливо виконувати сrescendo від  до . З такту 522 в 

низхідних секвенціях слід використовувати аплікатуру на двох струнах. 

Добре інтонування хроматичних ходів, раціональний розподіл смичка, чітко 

відчувати синкопу. 
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Модест Петрович Мусоргський 

(1839 – 1881) 

Увертюра з опери «Іванова ніч на Лисій горі» 

Вся музична тканина увертюри носить програмний та образотворчий 

характер. Починається вона рухом тріолей в темпі Allegro feroce в нюансі від pp 

до mf. Вісімки на f виконуються у колодки divisi. 

Деяку складність може викликати виконання divisi. 

В букві D велике значення приділяється акцентам. 
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У всій увертюрі використовуються флажолети, які для кращого 

звуковідтворення слід виконувати біля підставки. 

Необхідно провести репетицію флажолетів та акордів. 

Кода виконується con sordini на струні А. 
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Михайло Іванович Глінка 

(1804-1857) 

Увертюра до опери «Руслан та Людмила» 

Увертюра М.Глінки до опери «Руслан та Людмила» за словами автора 

«летить на всіх вітрилах». Вона поєднує радісну енергію (торжество вірного 

кохання над силами зла) як основний її тон з елементом тривоги і казкової 

фантастики.  

Написана у сонатній формі. 

Богатирські образи виявляються вже в темі вступу - могутніх акордах 

плагального співвідношення (Т-S-Т). Сам композитор порівняв їх з потужним 

ударом кулака. 

Presto, різаний ключ, ff -  невелика кількість смичка, дуже артикульовано. 

Віртуозні пасажі виконуються усією струнною групою в унісон.(!) 

Головна партія знов таки звучить в унісон –I,II скрипок,альтів та флейти. 

Дуже важно приділяти увагу розподілу смичка (асиметричні штрихи!) ff, 

brillante, sf, виконання пауз. Початок теми починається з витриманої половинки з 

акцентом,яку слід брати зі струни. Деяку складність мають комбіновані штрихи (2 

легато,2 спікато ) та дуже швидка зміна струн (кожна нота на іншій струні). Всі 

рухи правої руки треба відпрацьовувати на відкритих струнах ,зберігаючи темп 

,ритм ,динаміку та уважно слухати артикуляцію. 

 

 



26 
 

Кульмінація побічної партії звучить в унісон з флейтами. Увага має бути 

приділена розподілу смичка на два такти у динамічному відтінку ff з 

акцентуванням, при цьому не допускати пережимання звуку, згасання динаміки. 

Мислення широкими фразами. 

В букві С тихе відкрите рр – приділити увагу гарному інтонуванню 

цілотонних гам на легато, акуратно здійснюючи зміну струн. Початок мотиву з 

другої чверті такту. Рекомендовано виховувати внутрішню ритмічну організацію 

шляхом самостійних занять з використанням метроному. 
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Складне Tutti основної групи оркестру, яке приводить до репризи увертюри.  

У Piu mosso рекомендовано бути дуже уважним до диригентського  жесту 

(зміна восьмих на чверті тріолями, темпу на більш швидкий – як наслідок 

можлива зміна схеми) та гри концертмейстера (розподіл смичка, виконання sf, 

артикуляція, інтонування). 
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Йоганн Батист Штраус ІІ 

(1825-1899) 

Увертюра до оперетти «Летюча миша» 

Увертюра до оперети «Летюча миша» є однією з улюбленіших слухачами 

творів великого короля вальсу Й.Штрауса. Для музикантів-оркестрантів це 

показник насамперед ансамблевої майстерності  та віртуозного володіння 

інструментом.Часта зміна темпів, тональностей , характеру музики, 

штрихів,ритмічних структур та динамічних відтінків потребують детального 

вивчення нотного матеріалу. 

Починається увертюра з  стрімкого Allegro vivace ,різаний ключ. Гра у 

нюансі f ,дуже чіткий артикульований штрих,важливе точне виконання затактової 

вісімки після чверті з крапкою та  sf  на другій долі. 

 Унісон в октаву у I та II скрипок потребує гарного  інтонування. Триольні 

вісімки виконуються у нижній половині смичка дуже енергійно. 

Наступне Allegrettо повна протилежність вступу. Плавний штрих, p, розмір 

4/4,виконання легких акцентів на легато та фразування. Останні 2 такти 

виконуються на cresc. Та повертають нас до Tempo I. Такти 35-36 повинні 

виконуватися дуже легко,активно,з акцентами на кожну першу вісімку у квартолі 

та гарному cresc. Дуже важно підібрати зручну аплікатуру(можна «позиційну» на 

двох струнах)  
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Неодмінно вивчення в ансамблі потребують і останні епізоди Allegro 

moderato та  Piu vivо.  
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Франц фон Зуппе 

(1819-1895) 

Увертюра до оперети «Легка кавалерія» 

На початку увертюри важливу увагу потрібно приділити ритмічній 

організації: витримка чверті з точкою; чіткі, неквапливі тридцять другі, восьма з 

точкою та шістнадцята – завдяки правильному розподілу смичка. Витримана та не 

зірвана остання чверть такту. У подальшому остинатному мотиві тридцять 

другими, при динамічному відтінку ff варто приділити увагу інтонації та чіткій 

артикуляції. 

У Allegro перша ж увага має бути приділена зміні тональності та 

диригентській схемі – ця частина твору диригується на 2 ___. Форшлаги до 

восьмих нот короткі, але при цьому чіткі. Тріолі ритмічно чіткі, чверті на четверту 

долю такту mf. Варто відчувати градацію динаміки від mf до f 
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Allegro brilliante: розмір 6/8, зміна знаків. Зміна диригентської схеми не 

відбувається – ця частина також диригується на 2. Виконується на ff у чіткому 

маршеподібному характері – ритмічні структури у вигляді восьмих та 

шістнадцятих повинні бути добре ритмічно організованими, невеликим розміром 

смичка. 

Складність у виконанні наступного епізоду може виникнути при виконанні 

вісімок після пауз. Треба розуміти, що друга вісімка повинна звучати легше. 

Займаючись самостійно рекомендується паузи заповнити нотами, грати тріолями. 

Середній розділ Andantino con moto виконується усією основною групою в 

унісон у динаміцi  f. Групи перших та других скрипок виконують цей розділ una 

corda на струні G. 
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Важливе плавне фразування, раціональний розподіл смичка та витримування 

четвертих долей такту до кінця. Варто приділити увагу приємному та повному 

звучанню теми. 
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Петро Ілліч Чайковський 

(1840 – 1893) 

Серенада для струнного оркестру 

Частина ІІІ – «Елегія» 

Цей твір хоча і написаний для струнного оркестру, та деякі його частини 

виконуються відокремленими основними групами  професійних симфонічних 

оркестрів як самостійний твір. Наприклад, частина ІІІ «Елегія». 

Початок твору - хоральна тема у виконанні всього оркестру у динамічних 

градаціях від  до з раціональним використанням розподілу смичка. 

Важлива плавність звуку, охайне закінчення фраз. 

У розділі Poco piu animato проведення теми першими скрипками співуче, 

molto cantabile,яке згодом буде передаватися іншим групам. Важливо не 

нехтувати динамічними вказівками автора задля досягнення плавності теми. 
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У букві А важливо відчувати різницю поміж тріолями та вісімками. При 

цьому, такти з тріолями повинні бути ритмічно рівними (той самий ритмічний 

малюнок у виконанні інших груп оркестру підтримує тему перших скрипок), а 

вісімки не квапливими. 

Кульмінація – тема в унісон у перших та других скрипок. Динаміка від pp до 

ff. У спокійному характері, без зайвого надриву. 

Раціональний розподіл смичка, правильне фразування та вибудовування 

великого речення. 

Речитатив перших, який починається з 96-го такту виконується  con sordino, 

stringendo. 

Piu mosso: чіткі, артикульовані шістнацдяті як у лівій, так і у правій руці. 

Виконання ff  за рахунок швидкості смичка без зайвого пережиму та легкої зміни 

струн. У тактах 104-107 варто звернути увагу на чітке виконання ритмічних 
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структур квартолей та тріолей, дуолей та синкоп. Поступове згасання динаміки до 

, rit. molto. 

У 141-ому такті важливо чітко інтонаційно та артикуляційно виконувати 

шістнадцяті. Далі варто звернути увагу на те, що тема проводиться саме у перших 

скрипок, а не у других. Рекомендується чітко дотримуватися виконання акцентів,  

, динамічного контрасту. Плавна зміна струн, закінчення на , фермата на 

паузі в кінці твору. 
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Додаток. Симфонічні соло. 

Для особливо обдарованих та технічно розвинутих студентів рекомендовано 

вивчати соло концертмейстера. Як приклад, надаються соло з таких творів: 

М. Римський-Корсаков. Симфонічна сюїта «Шехерезада»,Ор.35 
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Р. Штраус – Симфонічна поема  «Життя героя», Ор.40 
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