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Дослідження А.Ю. Бакумець, в якому порушується проблема жанрово-

стильових особливостей циклічних форм сучасної хорової музики, охоплює 

комплекс актуальних музикознавчих проблем. Зокрема, вони конкретизуються в 

аспектах жанрових інваріантів та жанрового синтезу у хоровій музиці, 

взаємозв’язку теоретичної хорознавчої аналітики з інтерпретаційною 

виконавською практикою, потужної хорової творчості українських композиторів 

різних поколінь у контексті синтезу мистецтв й інтертекстуальності та ін., що 

увиразнило фокус роботи дисертантки у площині семантичних і композиційно-

драматургічних особливостей хорових циклів українських хорових композиторів, 

сучасного стану втілення модусу циклічності. Отже, тема дисертації є актуальною, 

коректно сформульованою у предметному полі спеціальності, за якою виконано 

дослідження.   

Дисертація А.Ю. Бакумець відповідає тематичному плану науково-дослідної 

роботи кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв, комплексній темі «Актуальні 

проблеми культурології: теорія та історія культури» (номер державної реєстрації 

0118U100097) перспективного тематичного плану науково-дослідної роботи 

НАКККіМ. 

Досягнення мети дослідження – визначення особливостей хорових циклів 

сучасних українських композиторів у жанрових і стильових парадигмах 

постмодернізму вимагало вирішення ряду завдань, які сформульовані коректно і 

вичерпно. 



Джерелознавчу базу дисертації А.Ю. Бакумець утворюють теоретичні та 

історичні музикознавчі й культурологічні розвідки з проблем теорії музичного  

жанру і стилю, циклічності, програмності; історії типів хорового концерту XVII–

XVIII століть та їх жанрових ознак, української хорової музики XIX  та 

ХХ століття, хорових циклів сучасних українських композиторів. 

На основі генералізації у дослідженні А.Ю. Бакумець комплексного 

міждисциплінарного підходу актуалізований комплекс  доцільних методів, як-от:  

історико-генетичний, біографічний та еволюційно-стильовий, жанрово-стильовий, 

компаративний, системний, теоретичного узагальнення, що детермінувало 

успішне вирішення завдань дослідження. Зазначимо потужний історико-

теоретичний погляд на об’єкт, що досліджується, гнучку комбінацію теоретичної 

та історичної конструкцій, охоплення дослідницьким баченням історії розвитку 

циклічних форм хорових жанрів в контексті української музичної культури.  

Інноваційність дисертації А.Ю. Бакумець сприймається у декількох 

ракурсах. Матеріал, представлений дослідницею, допомагає усвідомити історичне 

значення та розвиток модусу циклічності. Незважаючи на його давню історію в 

музиці, здатність віддзеркалювати ментальний каркас хорових жанрів  (меса, 

ораторія, кантата), авторка обґрунтувала проблему діалектичної цілісності 

хорового циклу, художнє поєднання дискретності й безперервності та довела свою 

теорію на прикладі аналізу обраних нею циклічних форм хорової спадщини 

сучасних українських  композиторів. Реставруючи історичний шлях циклічних 

форм українських хорових творів, вона запобігає до концептуального осмислення  

проблеми жанрово-стильової взаємодії і доходить до висновків про зміни 

жанрових констант у творчості сучасних композиторів й оновлення структури 

художньої цілісності творів. В сучасному українському музичному досвіді 

актуалізовано стильові тенденції постмодернізму, синтезу мистецтв та 

мультимедіальності; констатовано появу синтетичних жанрів і жанрових 

різновидів (с. 199). Беззаперечною новизною володіє увага дослідниці до творчих 

портретів видатних авторів хорових творів та обраних нею текстів, які 



найяскравіше висвітлюють проблему, порушену науковцем. 

Зважаючи на методологічні основи дослідження А.Ю. Бакумець, наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, можна 

засвідчити логічність й послідовність структури дослідження, концептуальну 

доцільність кожного з розділів та їх перебігу. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методологічну основу 

та методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, а 

також особистий внесок дисертантки. 

Розробляючи у першому розділі теоретико-методологічну основу 

дослідження, авторка  занурюється до питань історіографії досліджень розвитку 

хорових циклів в Україні та жанрово-стильових особливостей циклічних форм в 

українській хоровій музиці кінця ХХ – початку ХХІ століття. Ключовими 

питаннями подання інформації про формування наукового інтересу до 

проблематики розвитку українського хорового мистецтва та його циклічних форм 

стали: різні підходи до циклізації, виявлення науковцями характерних ознак 

формотворення, будови, принципів поліфонічного розвитку та тематизму, поняття 

концерту (сакрального духовного, партесного, класичного духовного хорового, 

духовного літургічного), концертної композиції й концертного стилю,  хорової 

мініатюри, кантати; почерку хорової творчості композиторів, тематичної 

своєрідності хорового репертуару, інтонаційної образності, досвіду втілення 

поетичних текстів, жанрових пошуків митців у сфері хорової музики та ін., що 

викладено авторкою системно в історичному аспекті й призвело до розширення 

хронологічних меж заявленої теми внаслідок об’єктивації поширення наприкінці 

XX – початку XXI століть «стилістичних і жанрових інваріантів хорових циклів 

барокової, класичної та романтичної стилістики» (с. 45). Підсумовано, що хоровий 

цикл досягає активного розвитку упродовж останніх десятиліть ХХ – початку 

XXI століть; віддзеркалює основні тенденції, притаманні українському музичному 

мистецтву. «Це національне бачення основ сюжетності, тяжіння до циклічності, 



оновлення жанрово-стильової палітри творів фольклорними джерелами, активний 

пошук нових виражальних засобів» (с. 44). Науково цінними видаються доцільно 

розпорошені по тексту підрозділу 1.1 аналітичні думки про стильові та жанрові 

ознаки хорових концертів, які сприймаються концептуально важливими для 

наступних розділів дисертації. Авторка віднайшла вдалу комбінацію інформації 

про власно хорове мистецтво в аспекті циклічних форм хорових творів з 

джерелознавчим аналізом наукового ресурсу проблеми.  

Дискурс про жанрово-стилістичні особливості української хорової музики 

кінця  ХХ – початку ХХІ століття володіє потужним теоретичним потенціалом, що 

виявляє концептуальну продуктивність у площині  реалізації в роботі жанрово-

стильового методу. На основі науково коректного аналізу актуальних у 

висвітленні проблем жанру та стилю джерел авторка  обґрунтовує дефінітивний 

зміст понять циклу, циклу в музиці, циклічного принципу формоутворення, 

типології циклів, циклічності, циклізації та ін., доходячи до висновку про 

формоорганізувальність, жанротвірність циклічності в музиці, які виявляються в 

жанровій системі музичного мистецтва через диференціацію принципів циклічної 

організації (с. 49).  Висвітлено питання загальних ознак циклічних творів, 

історичної мінливості підходів до створення циклів, історичного динамізму 

жанрової системи хорової музики у контексті проблеми жанрово-стильової 

взаємодії. Переконливо представлено досвід наукового осмислення феномену та 

поняття жанру (М. Бахтін, М. Каган, Н. Костюк, О. Лігус, О. Коменда, 

А. Кравченко, Б. Сюта, С. Шип та ін. ),  ставлення до принципів жанроутворення в 

мистецькій практиці, жанрового диференціювання та класифікації, наукових 

підходів музичної жанрології тощо з висновком про об’єднання або 

розмежовування жанрів на основі певних принципів (с. 55). Детально викладені 

міркування дослідниці про феномен та поняття стилю, стилю епохи, метатеми 

індивідуального стилю, мовного стилю,  узагальнені в ідеї поєднання жанру та 

стилю, жанрово-стильової моделі. Науковою новизною володіє адаптація теорій 

циклічності, жанру, стилю до циклічних форм хорової спадщини українських 



композиторів, авторська жанрова класифікація хорової музики на основі ідеї 

циклічності (с. 59),  систематизація ознак мультимедіальної моделі художньої 

цілісності у хорових циклах композиторів кінця XX століття – початку 

XXI століття (с. 64),  понятійне узагальнення теорій циклічності, жанровості, 

сучасних принципів жанротворення (с. 65).  

Зміст другого розділу дисертації А.Ю. Бакумець пов’язаний з історичною 

ретроспективою хорових циклів у творчості українських композиторів. У 

чотирьох підрозділах даного розділу авторка розкриває формування циклічних 

форм хорових творів у другій половині XVII–XVIII століть,  романтичні тенденції 

у становленні жанру періоду ХІХ – початку ХХ століття, новітні впливи музики 

ХХ століття на розвиток хорового циклу, жанрово-стильові різновиди хорових 

творів у творчості вітчизняних композиторів ХХ – початку ХХІ століття.  

Реставруючи шлях формування циклічності в історії хорового, ширше –

музичного мистецтва, авторка наводить відомості про запровадження в 

українських церквах багатоголосного співу,  хорову месу a cappella 

нідерландської та ін. поліфонічних шкіл, розквіт партесної творчості, яка 

вплинула на становлення класичного духовного хорового концерту  як циклічного 

твору. У творчості мистців періоду, актуалізованих у контексті історичного 

формування циклічної композиції (М. Зеленський, М. Мільчевський, 

Я. Ружицький, М. Дилецький, Г. Шютц, А. Рачинський, М. Березовський, Д. 

Бортнянський, А. Ведель) відбувається взаємодія різних стильових, національних 

художніх систем, еволюція концертного стилю та типів музичної композиції.  

«…Попри “віяння” Європи, українським митцям вдається залишити в кожному 

творі позірно непомітне, але відчутне душею дихання національної культури: вже 

у XVIII столітті впроваджується практика поєднання народного українського 

мелосу з професійними техніками західноєвропейської композиторської школи» 

(с. 88). Циклізація дозволяла втілювати художні ідеї класицизму, багаторівневий 

контраст й діалогізацію, наскрізну музичну драматургію, застосовувати 

формотворчий потенціал гармонічної мови в організації технічно ускладненого 



матеріалу. Наголошено на художньому синтезі структурних і семантичних 

складників жанрового інваріанту  циклу, історико-культурній фундаментації 

принципу концертності. 

Відродження популярності циклічних хорових композицій, як і хорового 

мистецтва в цілому відбувається з середини ХІХ століття, відколи «хорова музика 

відновлює свою на півстоліття втрачену першість в ієрархічній градації музичних 

жанрів. Центральним осередком народження оновленого хорового мистецтва 

стають західноукраїнські регіони: Галичина і Буковина» (с. 95). Композиторами 

опановано жанри літургійної музики (М. Вербицький, Д. Січинський, 

Я. Ярославенко та ін.), малих пісенно-церковних форм, хорової мініатюри, 

хорового циклу (М. Вербицький), кантати (М. Вербицький, Г. Топольницький, 

М. Лисенко). Ідея циклізації корелюється у творах видатних українських 

композиторів цього періоду з фактурними, тембровими діалогами, розширенням 

варіабельного спектру, трансформацією музичної мови, оновленням палітри 

засобів виразності, тем та образів циклів духовної й світської спрямованості.  

Упродовж розвитку української хорової музики ХХ – початку ХХІ століть 

(авторка дотримується періодизації явища – перша половина, друга половина ХХ, 

початок ХХІ століття) спостерігається продуктивність у втіленні ідеї циклізації у 

жанрах Богослужбового циклу, духовної музики (М. Леонтович, О. Кошиць, 

К. Стеценко, М. Гайворонський, А. Гнатишин, І. Соневицький, Л. Дичко, 

Є. Станкович, Г. Гаврилець, В. Сильвестров, О. Яковчук), паралітургійної музики 

(П. Гончаров, М. Скорик, М. Шух), набутті досвіду у поєднання творів у хоровий 

цикл за певною тематикою, сюїти, кантати  (К. Богуславський, М. Вериківський, 

П. Толстяков, Ю. Мейтус, А. Штогаренко, М. Скорик, Л. Дичко, І. Щербаков, В. 

Камінський, В. Степурко, К. Цепколенко), великих циклічних композицій, 

хорового концерту (Б. Лятошинський, В. Бібік, Є. Станкович), циклах хорових 

мініатюр (Ю. Іщенко, І. Шамо, Т. Кравцов, Г. Гаврилець). Як відображення реалій 

дійсності відбуваються жанрові експерименти, стираються межі між жанрами, 

зокрема хоровий цикл симфонізується (І. Карабиць, Є. Станкович, Л. Дичко), 



збагачується регіональним фольклорним матеріалом (В. Зубицький) та ін. 

Еволюціонують і принципи: циклізації хорових обробок народних пісень за 

тематикою або жанром (П. Козицький, М. Вериківський), розкриття внутрішнього 

психологізму (Ю. Мейтус, Б. Лятошинський, Г. Ляшенко), контрастної образності 

(П. Козицький), синтезу хорового й інструментального звучання (М. Колесса).  

Зміст третього розділу дисертації А.Ю. Бакумець видається важливим в 

аспекті мети авторки – розкрити семантичні та композиційно-драматургічні 

особливості хорових циклів сучасних українських композиторів. Матеріалом для 

розділу обрано хорові твори з назвою «Пори року», хорові цикли В. Степурка 

«Фрески Києва», І. Алексійчук «Листи із мушлі», В. Польової «Світлі піснеспіви»; 

хорова збірка В. Мартинюк «Молюсь за Україну».  Викликає інтерес осмислення 

авторкою явища циклізації у тематиці «Пори року» хорової творчості українських 

композиторів, яке історично визрівало, починаючи з епохи бароко й досягло 

кульмінаційного розквіту у мистецтві ХХ ст. Через втілення теми відбувалося 

осмислення ідеї циклічності природи і життя людини, доцільного до неї 

формотворення (контраст, символіка, семантичні побудови, засоби вражальності 

та зображальності тощо). Здобувачка наголошує на безмежності процесу 

художнього втілення теми в мистецтві й апелює до поєднання технологічних 

процесів циклізації чотирьох частин зі світоглядними, семантичного та 

формотворчого упорядкування  безмірної категорії часу та природних ритмів.  

У другій половині ХХ століття дана тематика притягує жанри сюїти, 

хорового концерту, циклу мініатюр вокальної та інструментальної спадщини. 

Зразками індивідуально-стильового втілення різних принципів циклізації хорових 

творів дослідницею обрано: Чотири хори a cappella на слова О. Пушкіна «Пори 

року» (ор. 47) Б. Лятошинського, Камерну кантату № 1 (ор.26) для хору a capella 

«Чотири пори року» Л. Дичко, Хоровий цикл «Пори року» М. Скорика, Чотири 

мініатюри для різних складів хору a cappella В. Брондзі (Мартинюк), цикл 

«Хорові акварелі» на вірші В. Сосюри Т. Кравцова. Авторами циклічних 

композицій втілюються принцип симфонічної єдності частин за рахунок яскраво 



вираженого принципу інструментального мислення композитора (с. 141),  

мотивних і тематичних арок, що цементують загальну форму чотирьох частин – 

презентантів логіки змін сезонів річного колообігу Сонця (с. 142), незвичного 

порядку хорових мініатюр для мішаного хору a capella (с. 142),  контрастність 

хорових п’єс циклу за рахунок «не хорового» тембрового забарвлення вокально-

хорової фактури кожної п’єси (с. 144), втілення жанрової моделі романсу у кожній 

мініатюрі циклу, відповідна до цього індивідуалізація хорового малюнку (с. 145). 

У контексті асиміляції кодів інших видів мистецтва, зокрема на прикладі 

жанроніму фрески, представлено дискурс про хорову творчість В. Степурка. На 

думку авторки, твори з назвами «музична фреска» характеризуються новим рівнем 

синтезу візуальних і музичних аспектів, де відбувається перенесення виражальних 

засобів і технічних особливостей образотворчого мистецтва й архітектури в 

музичні партитури (с. 148). Авторка переконливо доводить унікальний 

композиторський погляд на історичний смисл національного храмового 

мистецтва, а також відстежує інноваційні ресурси звучання старовинної монодії у 

сучасній хоровій культурі. Світогляд композитора виявляється у взаємодії 

композиційних традицій православної музики із західноєвропейською музичною 

риторикою, українською народно-підголосковою поліфонією (с. 155). 

Художню цілісність збірки хорових мініатюр як варіанту композиційної 

єдності, втілення принципу контрасту, наскрізності музичного образу 

представлено на прикладі твору В. Мартинюк. Осмислення досвіду композиторки 

у царині втілення ідеї циклізації відбувається через семантичний простір твору – 

цілісний «Образ України», молитовний дискурс, обрядові жанри, пейзажність, 

народний спів.    «…Безпосередньо протиставляються та згодом синтезуються 

молитовний і фольклорний аспекти жанру та стилю, водночас поєднуючи 

феномени церковної молитовності і фольклорної обрядово-ритуальної культури» 

(№5 «Яблунева, солов’їна», с. 164). Художню цілісність забезпечує взаємодія 

вербальних та музичних компонентів як циклоутворювальних чинників. 

Дискурс про хоровий цикл І. Алексійчук осяяний думкою про камерність й 



ліричність вислову у стилі композиторки з впливом постмодернізму. Авторкою 

представлено аналіз циклу хорових фантазій в аспектах темброво-просторових 

рішень, колористичного забарвлення поетичного тексту,  втілення ідеї контрасту, 

техніки композиції тощо, що доводить до висновку про трактування слова як носія 

образу з поєднанням фонетики і семантики (с. 174).  

Видатним майстром створення стану молитовної зосередженості є 

В. Польова. Осмислення канонічних текстів для практики концертного виконання 

спирається на  взаємодію символів, риторичних фігур, алюзій українського та 

європейського походження; інтонаційну рефлексію з православною монодією, 

засобами виразності українських хорових концертів ХVIII століття. Питання 

концепції часу в хоровій симфонії, особливостей організації музичного простору, 

зв’язків слова і музики, прийомів хорового письма утворили алгоритм пізнання 

семантичних та композиційно-драматургічних особливостей організації «Світлих 

піснеспівів». Глибина аналізу дозволила дослідниці засвідчувати 

неповторюваність відтінків медитативних станів, багатоплановість художнього 

часу, темброве та фактурне контрастування, семантичне трактування слова, 

символічність звучання канонічних текстів тощо. «Драматургія циклу побудована 

за принципом контрасту, твори об’єднані канонічними текстами і певним 

сюжетом, зумовленим власним трактуванням ідеї Воскресіння, яку авторка 

розуміє як духовний шлях людини від покаяння до очищення, світлого 

воскресіння душі і споглядання світла. Таким чином, твір виходить за межі 

календарного пасхального обряду» (с. 179). 

Ґрунтовні висновки завершують розділи та виклад повного тексту. 

Наукову новизну дослідження визначає сфокусованість на проведенні 

комплексного дослідження жанрово-стильових особливостей хорових циклів у 

творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття. Авторкою 

уперше окреслено основні етапи становлення і розвитку хорового циклу в 

українській музичній культурі від бароко до сучасності, охарактеризовано 

жанрово-стильові ознаки хорових циклів у творчості українських композиторів 



кінця ХХ – початку ХХІ століття; розглянуто специфіку постмодернізму в 

сучасній хоровій музиці XX–XXI століття, уведено до наукового обігу хорові 

цикли українських композиторів І. Алексійчук, Л. Дичко, Т. Кравцова, 

В. Мартинюк, В. Польової, М. Скорика, В. Степурка, написані протягом 1949–

2016 рр. (с. 24). 

Теоретичне та практичне значення здобутих результатів полягає в 

тому, що запропоноване дослідження може бути використане при викладанні 

навчальних дисциплін музично-теоретичного й  історичного циклів («Гармонія», 

«Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Історія української музики», «Сучасна 

українська музика»), спеціальних навчальних дисциплін («Хорознавство», 

«Хорова література», «Хорове диригування»). Матеріали можуть бути корисними 

диригентам-хормейстерам хорових колективів. 

Основні положення та висновки дисертації викладено у 10 одноосібних 

публікаціях: 2 статті у наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному 

науковому періодичному виданні (Польща), 7 – у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаємо за необхідне 

висловити в дискусійному плані наступні положення та побажання до 

представленої дисертаційної роботи:  

1. На наш погляд, необхідно деталізувати зміст комплексного 

міждисциплінарного підходу, який є генералізованим у дослідженні (с. 23).  

2. Зважаючи на потужний теоретичний профіль дисертації, доцільно було б 

концентровано описати теоретичне значення дослідження. Результативною, на 

основі здійсненого аналізу творів, на нашу думку, була б розробка поняття 

жанрово-стильової моделі хорових циклів українських композиторів кінця XX – 

початку XXI століття. Як можна його визначити? 

3. На нашу думку, детально наведену у висновках до розділу 1 авторську 

класифікацію джерел доцільно було б заявити раніше – у висновках до підрозділу 

1.1.  



4. На с. 64 авторка зазначає, що «метажанрова модель характеризує 

мультимедіальну модель художньої цілості у циклічних хорових творах 

композиторів кінця XX століття – початку XXI століття». Вважаємо за доцільне 

визначити поняття метажанрової моделі у контексті теми дослідження. 

5. Однією із концептуальних настанов дисертації є ідея циклізації, яку авторка 

простежує в усіх розділах як вияв художнього досвіду української хорової 

спадщини. Чи не варто було б конкретизувати, розширити предмет дослідження? 

6.  Зазначимо повторюваність декотрих цитат у тексті (Л. Корній, с. 27 – 81; 

І. Гарднер, с. 28-81; Н. Герасимова-Персидська, с. 29-82; О. Летичевська, с.29-83), 

якої можна було б уникнути через редагування цих фрагментів.  

Натомість висловлені зауваження та запитання мають рекомендаційний 

характер і не ставлять під сумнів результати виконаної роботи.  

Спираючись на вищезазначене, з урахуванням наукової новизни викладених 

у роботі наукових положень, теоретичної та практичної значущості досягнутих у 

ній результатів, можна стверджувати, що дисертація «Жанрово-стильові 

особливості хорових циклів українських композиторів кінця XX – початку 

XXI століття» має завершений, цілісний, авторський характер і відповідає 

вимогам «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», 167, а її авторка ‒ Анастасія Юріївна Бакумець заслуговує на 

присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 ‒ Музичне 

мистецтво в галузі знань 02 ‒ Культура і мистецтво. 
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