
ВІДГУК 

на дисертаційне дослідження Мухіної Лариси Петрівни 

«УКРАЇНСЬКЕ ВОКАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО У КОНТЕКСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»,  

подане на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Історія української культури має багато невивчених, забутих або свідомо 

спотворених сторінок, що було наслідком тривалої відсутності державності та 

антиукраїнської позиції імперій, які здійснювали політичний контроль над 

українськими територіями. Пошук, відновлення, об’єктивне та ідеологічно 

неупереджене дослідження цих сторінок становлять одну з найактуальніших 

царин сучасного українського гуманітарного знання. 

До недавнього часу в українському музикознавстві та інших гуманітарних 

науках панувало уявлення про домінування російських впливів на 

композиторську творчість і виконавську практику українських музикантів ХІХ – 

ХХ століть. Дисертація Л. П. Мухіної заперечує  російськоцентричну парадигму 

дослідження української культури та є спробою об’єктивного, незаангажованого 

погляду на українське вокальне виконавство межі ХІХ – ХХ століть, намаганням 

«вписати» цей вагомий пласт національної культури в європейський контекст. 

Авторка дослідження ніби вступає в діалог із видатними філософами, 

істориками, письменниками минулого М. Грушевським, 

Д. АнтоновичемОшибка! Закладка не определена., М. Поповичем та багатьма 

іншими, котрі стверджували, що національну еліту України персоніфікували 

видатні діячі культури й мистецтва універсального типу, котрі були здатними не 

лише до презентації свого мистецтва на світовому рівні, а й до створення власних 

творчих шкіл, трансляції досвіду наступним поколінням задля збереження та 

розвитку кращих національно-культурних традицій.  

Дисертацію Л. П. Мухіної присвячено одному з найбільш яскравих і 

значущих періодів історії української музики. Як відомо, українське музичне 

мистецтво, яке формувалося упродовж багатьох століть, зазнало справжнього 

злету в період професіоналізації мистецької освіти в другій половині ХІХ – 

початку ХХ століття та бурхливому розвитку творчих шкіл, пов’язаних з іменами 

видатних творчих особистостей. Формування і розвиток виконавських шкіл в 



Україні відбувалися у великих регіональних культурно-мистецьких центрах, де 

існували оперні театри, філармонійні організації, створювалися спеціалізовані 

навчальні заклади. На межі ХІХ-ХХ століть такими центрами були Львів, Одеса, 

Київ, Харків, інші великі міста. Уже на етапі становлення кожна мистецька 

школа висунула яскраву плеяду високопрофесійних виконавців, котрі перейняли 

у своїх викладачів комунікативні принципи не лише виконавства, а й педагогіки. 

При всьому різноманітті їх творчих позицій та індивідуальних методик 

формувалися регіональні відмінності творчих шкіл, які в своїй сукупності 

утворювали неповторну ауру національної музичної традиції. 

Різні аспекти осмислення українського музичного виконавства обраного 

для дослідження історичного періоду всебічно висвітлено в роботах, які стали 

теоретичним підґрунтям дисертації Л. П. Мухіної. Варто відзначити, що вагоме 

місце в теоретичній базі рецензованої дисертації посідають наукові праці 

авторитетних українських музикознавців В. Антонюк, М. Головащенка, І. Драч, 

Л. Кияновської, Л. Корній, О. Корчової, І. Котляревського, І. Коханик, 

О. Маркової, Т. Мартинюк, М. Ржевської, Ю. Сабадаш, О. Самойленко, 

М. Черкашиної-Губаренко, К. Шамаєвої та ін.. Праці українських та іноземних 

музикознавців формують теоретичну основу знань про природу людського 

голосу та основні принципи звукоутворення в національних системах музичного 

виховання, зокрема у вокальному виконавстві, діяльність видатних співаків і 

педагогів, жанрові і стильові орієнтири оперно-концертного репертуару, адже, 

як слушно зазначає дисертантка, «в кожній національній оперній школі 

складалися свої стильові пріоритети й запозичення, що визначали основну 

тенденцію в новітній оперній практиці, перш за все, у сфері вокального 

інтонування» (с.61). 

Поставивши за мету «теоретично обґрунтувати особливості розвитку 

українського вокального виконавства кінця ХІХ – початку ХХ століття у 

контексті європейської оперно-вокальної культури та розкрити специфіку його 

репрезентації у творчості й педагогічній практиці видатних українських оперних 

співаків» (с.19), авторка дисертації намічає два шляхи досягнення цієї мети: 1) 

створення панорамного огляду тенденцій розвитку оперного мистецтва і 



вокальних шкіл у Європі з виокремленням специфіки становлення професійного 

вокального виконавства та регіональних вокальних шкіл в Україні; 2) опис 

виконавських і педагогічних концептів видатних українських співаків доби 

«Belle Epoque». 

Цілісність реалізації концепції дисертаційного дослідження та вирішення 

поставлених у вступі завдань досягаються завдяки ефективному використанню 

методологічної бази, яка охоплює загальнонаукові і суто музикознавчі методи, 

зокрема аналітичний, філософсько-естетичний, теоретичний, структурно-

системний, історико-типологічний, інтерпретологічний, комплексний, 

компаративний, джерелознавчий тощо. Така поліметодологічна основа дозволяє 

поглянути на досліджуваний об’єкт – європейську та українську оперно-

вокальну культуру й виконавство кінця ХІХ – початку ХХ століття – і предмет - 

творчість видатних українських співаків та специфіку її проявів у оперно-

вокальному мистецтві – з різних ракурсів і залучити при цьому сучасні 

напрацювання суміжних із музикознавством наукових дисциплін.  

Позитивним моментом рецензованої дисертації є ретельна розробка 

поняттєво-категоріального апарату дослідження. Серед понять, які є 

невід’ємними складовими заявленої теми й які проаналізовані в роботі в 

історичній ретроспективі та за новітніми джерелами, – «опера», «сучасний 

оперний театр», «репертуарна політика», «оперний стиль», «вокальне 

мистецтво», «оперний спів», «оперно-вокальне виконавство», «національна 

школа співу», «українська вокальна школа», «творча школа», «вокально-

педагогічна школа», «стиль», «виконавський концепт» тощо. Відзначимо й 

самостійність наукових роздумів Л. П. Мухіної, котра, зокрема, пропонує власну 

дефініцію жанру опери, під яким розуміє «музично-драматичний твір, 

заснований на синтезі музики, слова і драми, що виробляє унікальну цілісність, 

здатну стати універсальним виразником людської культури і розкрити потенціал 

людини як суб’єкта» (с.27). Цікавим є також спостереження авторки дисертації 

про зближення понять школи і стилю саме в музичному виконавстві. 



Робота Л. П. Мухіної доводить, що у вокальній педагогіці ХІХ століття на 

території сучасної України була поширена практика залучення іноземних 

педагогів, зумовлена популярністю й авторитетом італійської (вердіївської) та 

німецької (вагнерівської) оперно-виконавських традицій, у руслі яких і 

відбувалося навчання здібних молодих співаків. Надзвичайно розповсюдженою 

була й практика вдосконалення співацької майстерності за кордоном, зокрема в 

Італії, що дозволяло найбільш глибоко опанувати принципи мистецтва 

бельканто. Водночас дисертантка підкреслює, що українські педагоги і 

виконавці поєднували принципи італійського бельканто з кращими 

вітчизняними традиціями співу, сформованими в емоційно-ліричній стихії 

народнопісенного виконавства. Глибоке проникнення в сутність феномену 

вокальної школи, порівняння італійської, німецької, французької шкіл дало 

дисертантці можливість виокремити відмінні риси української вокальної школи, 

якими є опертя на історично сформовані традиції церковного і народного співу, 

багатство емоційно-ліричної чуттєвості, найбільшим проявом якої є 

сповідальність, відвертість, щиросердність.  

Беззаперечним позитивом дисертації Л. П. Мухіної є третій розділ, в якому 

розкрито творчі біографії видатних українських співаків, котрі на межі ХІХ – ХХ 

століть зажили світової слави на оперних сценах Європи і світу, а саме: Соломії 

Крушельницької, Модеста Менцинського, Олександра Мишуги та Івана 

Стешенка. Кожен із чотирьох параграфів розділу написаний за однією схемою: 

огляд наукової літератури про співака/співачку, творча біографія з 

використанням фрагментів епістолярію (листів, спогадів), архівних джерел, 

матеріалів преси тощо, нарешті – опис виконавських та педагогічних концептів 

митця. При розбіжностях у способах здобуття освіти, кар’єрних можливостях, 

стильових перевагах авторка дисертації знаходить у всіх героїв розділу багато 

спільних рис, зокрема: опанування у процесі навчання як національних, так і 

європейських вокальних методик, вдосконалення вокальної майстерності за 

кордоном, досконале знання європейських мов та оперного репертуару, 

самостійна акторська розробка ролі, поєднання музичного таланту із неабияким 

акторським хистом. Особливо важливим у контексті рецензованого 



дисертаційного дослідження вважаємо акцент авторки на абсолютній 

самоідентифікації С. Крушельницької, М. Менцинського, О. Мишуги та 

І. Стешенка з Україною та українською культурою, що виявлялося у володінні 

кожним із цих виконавців національним вокальним репертуаром та 

актуалізацією його під час закордонних гастрольно-концертних турів. 

В цілому, позитивне сприйняття роботи залишає простір для дискусійних 

міркувань, зауважень і запитань. 

1. При викладі матеріалу дисертантці не завжди вдається уникати певної 

реферативності, гіперболізованого цитування та смислових повторів. 

Особливо «грішать» цими вадами підрозділи 1.2 і 2.1. В них часом 

викладаються хрестоматійні факти, відомі за підручниками з історії 

музики ХІХ-ХХ століть (наприклад, стильові риси італійського оперного 

веризму, принципи оперної реформи Р. Вагнера, особливості 

експресіоністичних опер Р. Штрауса тощо). Зайвими, на нашу думку, є й 

розлогі цитати із праць дослідників українського оперно-вокального 

мистецтва в тексті дисертації Л. П. Мухіної (наприклад, І. Малиніної, 

Ю. Грищенко, Д. Оленюк на сторінках 90-93). А відсутність окремого 

параграфу щодо принципів європейської (італійської, німецької, 

французької) вокальної педагогіки змушує дисертантку знов і знов 

повертатися до опису подібного та відмінного в європейських 

національних вокальних школах в різних структурних частинах дисертації 

(пп.1.2, 2.1, 2.2). 

2. У підрозділі 1.2 «Оперне мистецтво Європи кінця ХІХ – початку ХХ 

століть у історико-культурному контексті» багато уваги приділено 

розвитку італійської та німецької оперних традицій, натомість французьке 

оперне мистецтво досліджуваного періоду, яке мало ґрунтовні історичні 

традиції і новаторські здобутки у творчості К. Дебюссі, М. Равеля, 

композиторів французької «шістки», майже не розглянуто (їм присвячено 

всього півсторінки тексту на с.82-83), чим, на нашу думку, викликаний 

певний змістовий дисбаланс і смислова незавершеність цього підрозділу. 

У зв’язку з цим постає питання: чи вплинуло французьке оперно-вокальне 



мистецтво на формування української вокальної школи? Кого з відомих 

представників ви могли б назвати у контексті теми вашого дослідження? 

3. У сучасному глобалізованому і відкритому культурно-мистецькому 

просторі ХХІ століття музиканти, сформовані у певній національній 

музично-виконавській парадигмі, зазнають впливу інших виконавських 

шкіл під час навчання у педагогів різних країн, творчого спілкування з 

колегами у міжнародних мистецьких проєктах, перебування в 

конкурентному мистецькому середовищі під час численних міжнародних 

конкурсів і фестивалів. Усе це трансформує світогляд і виконавську 

манеру сучасних музикантів, а дослідників змушує констатувати 

видозміни виконавських стилів у бік певної стандартизації, уніфікації, 

меншої оригінальності та упізнаваності за національною приналежністю. 

Поняття школи у виконавському мистецтві ХХІ століття стає дедалі важче 

ідентифікувати і визначити. Якщо провести паралель із історико-

культурними подіями 100-річної давнини, описаними у вашій дисертації, 

якою, на вашу думку, повинна бути стратегія творчої діяльності сучасного 

українського оперного виконавця, котрий робить міжнародну кар’єру, щоб 

він міг, подібно до легендарних оперних зірок початку ХХ століття 

С. Крушельницької, М. Менцинського, О. Мишуги, І. Стешенка та інших, 

упевнено ідентифікувати себе з українською музичною культурою? 

Висловлені зауваження і міркування жодним чином не применшують 

цінності і наукової новизни дисертаційної роботи Л. П. Мухіної. 

Підсумовуючи, зауважу, що робота Л. П. Мухіної є вагомим і цінним для 

сучасного мистецтвознавства дослідженням, у якому глибоко і аргументовано 

осмислюється науково-теоретичний матеріал рівня доктора філософії. Вдало 

обрана тема дослідження розкрита з різних методологічних позицій, особливо 

детально розглянуті питання становлення регіональних вокальних шкіл України 

з акцентом на взаємовпливі європейських і національних традицій сольного 

співу, досліджено творчу діяльність видатних майстрів сольного співу кінця ХІХ 

– початку ХХ століть, котрі зробили вагомий внесок у європейське і світове 



оперно-концертне виконавство і в розбудову системи музичної (зокрема, 

вокальної) освіти і педагогіки на теренах України. 

Робота містить ґрунтовний виклад теоретичних положень за обраною 

темою, масштабну презентацію наукових і мистецтвознавчих наративів, 

опрацювання оригінальних джерел, що й дозволило авторці ввести в науковий 

обіг значний пласт маловідомої літератури з мистецтвознавства та суміжних 

наукових дисциплін з питань формування наукового уявлення про становлення 

українського оперно-вокального виконавства на межі ХІХ – ХХ століть. 

Наведена в дисертації апробація результатів дослідження здобувачки 

свідчить, що всі винесені на захист положення та висновки дисертаційного 

дослідження одержані самостійно. Основні положення дисертації відображені в 4-х 

одноосібних публікаціях – у т.ч. 3 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

закордонному науковому періодичному виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз даних. 

Отже, дисертація Л. П. Мухіної є концептуально і логічно продуманою, 

високоінформативною, продукує нові ідеї, запрошує до полеміки навколо 

порушених проблем і отриманих результатів, що цілком природно в умовах 

зміни парадигм у сучасній гуманітаристиці. Необхідно також відзначити 

високий рівень дослідницької культури здобувачки, самостійність суджень, 

ґрунтовність аргументації тих положень, які пропонуються до захисту.  

Таким чином, дисертаційне дослідження Мухіної Лариси Петрівни 

«Українське вокальне виконавство у контексті європейської оперно-вокальної 

культури кінця ХІХ – початку ХХ століття» повною мірою відповідає вимогам 

Міністерства освіти і науки України щодо дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво, а її 

авторка – Лариса Петрівна Мухіна заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво. 
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