ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації Бакумець Анастасії Юріївни
«Жанрово-стильові особливості хорових циклів українських
композиторів кінця XX – початку XXI століття», подану на здобуття
ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
Актуальність теми дослідження. Українська хорова музика останніх
десятиліть як одна з найважливіших царин сучасної художньої творчості
перебуває в зоні перетину дослідницьких інтересів. Теоретичне музикознавство
зауважує в ній тенденції до оновлення вже сформованих жанрових інваріантів
та появи нових, нетипових зразків жанрового синтезу. У хорознавстві вивчення
сучасної композиторської творчості є найважливішим завданням не тільки в
науково-дослідницькому ракурсі, але й з перспективи виконавської практики, бо
остаточною метою різнобічних і багатоаспектних теоретичних досліджень є
практичне використання результатів аналізу хорових композицій для створення
аргументованих і художньо достовірних інтерпретацій.
Модус циклічності в музиці має давню історію, адже він слугував
«ментальним» каркасом для західноєвропейських хорових жанрів, таких як
меса, ораторія, кантата. На українському ґрунті становлення хорового циклу
припадає на часи бароко (партесний концерт) і класицизму (хоровий концерт),
його розвиток в нових жанрових іпостасях продовжується у ХІХ та ХХ ст.
Для сучасних музичних творів, у тому числі й хорових циклів,
характерним є синтез мистецтв та інтертекстуальність. У процесі жанрового
взаємозбагачення хорові цикли зазнають впливу з боку великих вокальносимфонічних жанрів, в них органічно поєднуються різні види мистецтв,
взаємодіють українські та іншомовні вербальні компоненти, співіснують
сакральне і світське начала, а, отже, відбувається синестетичне поєднання
текстів різних культурних епох.
Українська хорова музика на сьогоднішній день є найбільш дослідженою
серед усіх видів музичного мистецтва. Ґрунтовні студії Н. ГерасимовоїПерсидської, М. Загайкевич, Л. Кияновської, Л. Корній, Л. Пархоменко,
О. Цалай-Якименко, О. Шреєр-Ткаченко присвячені «життю» хорової музики в
добу бароко, роботи Г. Батичко, В. Бойка, М. Варакути, В. Осипенко,
О. Шуміліної, М. Юрченка – духовному хоровому концерту доби класицизму.
Хорове мистецтво XIX ст. розглянуто у працях Л. Архимович, В. Бойка,
М. Гордійчука, М. Загайкевич, Т. Каришевої, Л. Кияновської, М. Черепанина,
Т. Шеффер, Л. Яросевич та ін., хорова музика ХХ – початку ХХІ ст. стала
предметом наукових рефлексій О. Афоніної, Б. Аксьонова, О. Бенч,
О. Берегової, М. Гордійчука, Н. Горюхіної, В. Золочевського, О. Зосім,
Я. Кириленко, Л. Кияновської, О. Козаренка, А. Лащенка, Л. Пархоменко,
Л. Серганюк, І. Сікорської, А. Терещенко, Ю. Щириці та ін. Попри значний
масив наукових праць, присвячених українській хоровій музиці, динаміка
розвитку хорового циклу в його сформованих стабільних і мобільних
компонентах, які впливають на жанрову та стильову специфіку твору, на

сьогодні лишається «за кадром». Оскільки системні дослідження з історії
розвитку циклічних форм в українській хоровій музиці відсутні, це зумовило
вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, науковими напрямами
академії та кафедри, на якій виконувалася дисертація. Дослідження
здійснено на кафедрі академічного і естрадного вокалу та звукорежисури згідно
з планом науково-дослідної роботи Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв. Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради
НАКККіМ (протокол засідання № 2 від 26.09.2017 р.) та відповідає
дослідницькій тематиці кафедри «Актуальні проблеми музичного мистецтва:
теорія, історія, практика» (державний реєстраційний № 0118U100097).
Мета дослідження – визначити особливості хорових циклів сучасних
українських композиторів у жанрових і стильових парадигмах постмодернізму.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що у
дисертації
уперше:
 окреслено основні етапи становлення і розвитку хорового циклу в
українській музичній культурі від бароко до сучасності: формування у XVII–
XVIII ст. у жанрі багатоголосного партесного та класичного циклічного
хорового концерту, активний розвиток у ХІХ ст. (літургічний хоровий цикл,
світські кантатно-ораторіальні твори, цикл хорових мініатюр), жанровостильове оновлення у ХХ ст. (фольклорні та необарокові циклічні хорові
концерти, тотальна симфонізація хорового циклу, міжжанровий синтез),
індивідуалізація жанрово-стильової моделі хорового циклу у ХХІ ст.;
 охарактеризовано жанрово-стильові ознаки хорових циклів у творчості
українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст., для яких характерно
утворення індивідуальних авторських жанрово-стильових моделей, цілісність
циклу формується за допомогою індивідуального композиторського стилю, а
мультимедіальність стає ключовим фактором циклізації і змістової єдності
текстів різних видів мистецтв;
 виявлено специфічні риси постмодернізму в українській хоровій музиці
XX–XXI ст.;
 уведено до наукового обігу хорові цикли українських композиторів
І. Алексійчук, Л. Дичко, Т. Кравцова, В. Мартинюк, В. Польової, М. Скорика,
В. Степурка, написані протягом 1973–2016 рр.
Уточнено:
 зміст поняття «хоровий цикл» у контексті теорії жанру.
Набули подальшого розвитку питання:
 функціонування духовних і світських хорових жанрів в українській
музиці;
 постмодернізму в сучасній музичній культурі;
синтезу мистецтв, інтертекстуальності та мультимедіальності в сучасній
хоровій музиці.

Теоретичне та практичне значення здобутих результатів полягає в
тому, що основні положення та висновки дослідження можуть бути
використані 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.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим
дослідженням, у якому охарактеризовано хорові цикли сучасних українських
композиторів. Усі наукові результати, представлені в дисертації, отримано
автором особисто.
Апробацію результатів дисертації здійснено на міжнародних науковопрактичних конференціях: «Культурно-мистецьке середовище: творчість та
технології» (Київ, 12 квітня 2018 р.; 15 травня 2019 р.); «Художня культура і
мистецька освіта: традиції та сучасність» (Київ, 20–21 листопада 2018 р.);
«Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі» (Київ,
14 листопада 2019 р.); «Молоді музикознавці» у рамках міжнародного науковотворчого проєкту «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до
виконавської інтерпретації та імпровізації» (Київ, 9–11 січня 2019 р.; 8–10 січня
2020 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції «Культурно-мистецькі
обрії 2017» (Київ, 24 листопада 2017 р.).
Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 11
одноосібних публікаціях: 2 статті у наукових фахових виданнях України, 1 – у
зарубіжному науковому періодичному виданні (Польща), 7 – у збірниках
матеріалів конференцій.
Наукові праці, в яких опубліковано
основні наукові результати дисертації
Статті у наукових фахових виданнях України
1. Бакумець А. Ю. Концепція циклічності у хорових творах з назвою
«Пори року» (на матеріалі музики українських композиторів другої половини
ХХ століття). Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ : Міленіум, 2018.
Вип. 34. С. 292–301.
2. Бакумець А. Ю. Хорова збірка Валентини Мартинюк «Молюсь за
Україну» (на вірші різних авторів) в аспекті циклізації. Наукові записки
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1. Вип. 40. С. 128–135.
Стаття в іноземному науковому періодичному виданні
3. Бакумець А. Інтермедіальний простір хорового циклу Віктора Степурка
«Фрески Києва». Spheres of culture. 2019. Vol. 19. Р. 201–210.

Наукові праці, які засвідчують
апробацію матеріалів дисертації
4. Бакумець А. Ю. До постановки проблеми жанрово-стильових
особливостей хорових циклів українських композиторів. Культурно-мистецькі
обрії: зб. матеріалів Міжнар. наук.-теоретич. конф., 24 листопада 2017 р. Київ :
НАКККіМ, 2017. С. 5–7.
5. Бакумець А. Ю. Хоровий цикл Мирослава Скорика «Пори року».
Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: матеріали
ХІ Міжнар. наук.-творчої конф., 12 квітня 2018 р. Київ : НАКККіМ, 2018.
С. 43–45.
6. Бакумець А. Ю. «Пори року»: композиційна цілісність хорових творів
українських композиторів. Художня культура і мистецька освіта: традиції та
сучасність: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-творч. конф., Київ, 2021 листопада 2018 р. Київ : НАКККіМ, 2018. С. 78–81.
7. Бакумець А. Ю. Особливості музичного втілення образів природи у
циклічних хорових творах Мирослава Скорика та Валентини Мартинюк. Тези
ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Молоді музикознавці» (9–
11 січня 2019 р.). Київ : Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра, 2019. С. 15–
16.
8. Бакумець А. Ю. Жанрово-стильова палітра хорової творчості
Валентини Мартинюк. Культурно-мистецьке середовище: творчість та
технології: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-творчої конф., 15 травня 2019 р. Київ :
НАКККіМ, 2019. С. 25–26.
9. Бакумець А. Ю. Індивідуальні композиційні засоби циклізації у творах
Валентини Мартинюк. Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому
дискурсі: зб. матеріалів Міжнар. дистанц. наук.-практ. конф., Київ, 14
листопада 2019 р. Київ : НАКККіМ, 2019. C. 56–58.
10. Бакумець А. Ю. «Київські фрески» Віктора Степурка в аспекті
композиційної цілісності. Тези XX Міжнародної науково-практичної
конференції «Молоді музикознавці» (8–10 січня 2020 р.). Київ : Київська
муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра, 2020. С. 12–14.
РЕЦЕНЗЕНТИ УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Бакумець Анастасії Юріївни «Жанровостильові особливості хорових циклів українських композиторів кінця XX –
початку XXI століття».
2. Вважати, що за актуальністю, ступенем наукової новизни, теоретичною
та практичною цінністю здобутих результатів, обґрунтованістю висновків
дисертація Бакумець Анастасії Юріївни «Жанрово-стильові особливості
хорових циклів українських композиторів кінця XX – початку XXI століття»
відповідає спеціальності 025 Музичне мистецтво та вимогам «Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у

закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України № 261 від 26 березня 2016 р. (зі змінами і
доповненнями № 283 від 03 квітня 2019 р.), «Тимчасового порядку присудження
ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України № 167 від 06 березня 2019 р. (зі змінами і доповненнями № 979 від 21
жовтня 2020 р. та № 608 від 09 червня 2021 р.).
3. Рекомендувати дисертацію Бакумець Анастасії Юріївни «Жанровостильові особливості хорових циклів українських композиторів кінця XX –
початку XXI століття» за спеціальністю 025 Музичне мистецтво до захисту на
здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді.
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