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Мистецький діалог «Україна – Європа» є одним із актуальних 

предметів науково-творчих дискусій сьогодення. Зокрема, в музикознавчих 

студіях важливе значення надається дослідженню національної специфіки 

явищ вітчизняного музичного мистецтва, яка розкривається у його зв’язках із 

європейською культурою. У річищі цієї проблеми – дисертація Лариси 

Петрівни Мухіної, присвячена розгляду українського вокального виконавства 

в контексті європейської оперно-вокальної культури кінця ХІХ – початку ХХ 

століття.  

Актуальність обраної теми підтверджується також назрілою потребою 

ґрунтовного вивчення історії українського музики означеного періоду, коли 

розквітало нове, модерне, національне мистецтво, стрімко завойовуючи 

світові обшири. Визначна роль у цьому процесі належала зірковій плеяді 

вітчизняних співаків європейського рівня, творчість яких ще недостатньо 

осмислена в наукових студіях. Тому, представлена до захисту робота, в якій 

системно досліджується феномен українського оперного виконавства на 

прикладі творчих постатей визначних митців тієї епохи (зокрема, О. Мишуги, 

М. Менцинського, С. Крушельницької, І. Стешенка), охоплюючи історичні, 

соціокультурні, регіональні, жанрово-репертуарні, стильові, техніко-



виконавські, музично-педагогічні аспекти, видається вельми потрібною і 

своєчасною.  

Узявши за мету дослідження «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 співаків» (с. 19), Л. Мухіна ставить перед собою низку 

конкретно сформульованих завдань, які поступово і переконливо виконує. 

Широкий спектр завдань обумовив доцільно обраний здобувачкою 

міждисциплінарний підхід, що уможливив комплексний розгляд 

досліджуваних процесів на перетині історії, філософії, культурології, 

музикознавства, психології та музичної педагогіки. Принагідно відзначимо, 

що такий підхід сьогодні є пріоритетним у європейському мистецтвознавстві, 

а отже, і з цих міркувань дисертація Лариси Петрівни органічно вписується у 

домінуючі тренди сучасної науки.  

Означений міждисциплінарний ракурс дослідження, відповідно, 

викликав необхідність опрацювання дисертанткою великого обсягу наукової 

літератури з різних галузей знань. У зв’язку цим, позитивне враження 

складає представлений у роботі значний список наукових праць та джерел 

(278 позицій, серед яких 33 іншомовні), що підкреслює обізнаність авторки у 

різноаспектній проблематиці досліджуваної теми.  

Пропонована дисертація виявляє солідну фахову підготовку 

Л. Мухіної: ґрунтовні знання з історії світової та української музичної 

культури, вільну орієнтацію в науковому полі оперології, глибоке історичне 

розуміння жанрово-стильових процесів у європейському та українському 

музичному мистецтві кінця ХІХ – першої третини ХХ століття, широку 

ерудицію в галузі теорії, практики вокального мистецтва та музичної 

педагогіки, підкріплену власним досвідом успішної виконавської та 

викладацької діяльності.  



Заслуговує уваги й чітка теоретико-методологічна стратегія роботи, що 

спирається на дедуктивні засади розгортання наукової думки: від системного 

розгляду європейської оперно-вокальної культури кінця ХІХ – початку ХХ 

століття (Перший розділ) до трансформації її провідних традицій та 

інновацій на ґрунті професійного вокального виконавства Східного й 

Західного регіонів України (Другий розділ) та яскраво-індивідуальних 

втіленнях українсько-європейського кроскультурного діалогу на прикладі 

оперно-вокальної та виконавсько-педагогічної діяльності провідних 

вітчизняних митців різних регіонів України (Третій розділ). Використання 

цілої низки загальних та спеціальних методів забезпечило об’єктивність 

одержаних результатів, що постають як логічний підсумок становлення 

концепції дослідження, яка пройшла етапи теоретичної, історичної та 

аналітичної розробки.  

Виклад матеріалу дисертації виявляє грамотне володіння авторкою 

понятійно-термінологічним словником досліджуваної проблематики, до 

якого, поряд з усталеними визначеннями, вона аргументовано додає слушні 

та докладні уточнення деяких базових понять роботи, зокрема: «вокальне 

мистецтво», «оперно-вокальне виконавство», «вокально-педагогічна школа», 

«виконавський концепт». Оперуючи цими поняттями, Л. Мухіній вдалося 

провести багаторівневий аналіз розвитку українського вокального 

виконавства у контексті європейської оперно-вокальної культури кінця ХІХ – 

початку ХХ століття. Достовірність результатів аналізу, що відображають 

характер зарубіжних впливів на процес становлення та розвитку вітчизняної 

оперно-вокальної культури досліджуваного періоду, не залишає жодних 

сумнівів.  

Уважне ознайомлення з текстом виявляє високий рівень наукової 

культури здобувачки, про що свідчить переконлива логіка викладу думки, 

грамотність та коректність формулювань, простота й водночас, ємність 

висловлювань. 



Визнаючи науковий внесок, зроблений Ларисою Петрівною у 

представленій праці, та, наголошуючи на її оригінальності, проте, неможливо 

оминути й кількох зауважень чи радше побажань, які можуть бути враховані 

у подальших наукових дослідженнях проблеми: 

1. Оперуючи базовим поняттям «вокальне виконавство» щодо 

української вокально-виконавської культури, Л. Мухіна ототожнює його 

лише з оперним виконавством, що, з одного боку, пояснюється 

беззаперечним пріоритетом оперного жанру в ієрархії вокального мистецтва 

того часу (з цим же пов'язаний історико-культурний та жанрово-стильовий 

контексти європейських впливів). З іншого боку, з тексту роботи зрозуміло, 

що авторка трактує це поняття значно ширше, що випливає з її визначення 

спорідненого поняття «вокального мистецтва» як «самостійного виду 

художньої творчості, в якому виконавець “реалізує себе”, розкриває творчу 

індивідуальність через звучання правильно поставленого голосу» (с. 197). 

Таким чином, в межах означеного поняття цілком справедливо може 

розумітися не тільки оперне, а і камерно-вокальне мистецтво / виконавство, 

яке, як відомо, посідає особливе місце у вітчизняній вокально-виконавській 

культурі ХІХ – ХХ століть. Примітно, що у Третьому розділі побіжно 

згадується визначний доробок С. Крушельницької у цій сфері (с. 134, 202).  

Відповідно, виникає запитання:  

Чи спостерігаються впливи західноєвропейського оперного 

виконавства на розвиток українського камерно-вокального мистецтва 

того часу? Якщо так, чи варто буде розширити жанрово-стильові рамки 

проблеми в подальших розвідках?  

2. Очевидним фактом є брак музикознавчої літератури з питань 

стильового розвитку музичного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХІ століття. 

У зв’язку з цим, прагнення дисертантки детально охарактеризувати цей, 

магістральний для її аналітичних узагальнень, процес, заслуговує поваги. 

Втім, на думку опонента, не зайвим було би ознайомитися з двома, 

дотичними до цієї проблеми, вагомими працями. Перша – «Українська 



музика. Історично-критичний огляд» видатного композитора та 

музикознавця першої половини ХХ століття А. Рудницького, що вийшла у 

Мюнхені 1963 року. Опрацювання цієї книги, написаної живим свідком і 

учасником музично-стильового процесу, в якій, зокрема, особливе місце 

належить розгляду вокального виконавства кінця ХІХ – початку ХХ століття, 

можливо, стало б у пригоді в роботі над дисертацією. Ще одна праця, яка 

заслуговує на увагу, – монографія О. Корчової «Музичний модернізм як terra 

cognita», опублікована 2020 року. У ній запропоновано сучасний 

комплексний підхід до стильової атрибуції композиторської творчості 

першої половини ХХ століття.  

3. Аналізуючи творчість видатних українських співаків періоду «Belle 

époque», авторка цілком слушно фокусує увагу на постатях О. Мишуги, 

С. Крушельницької, М. Менцинського та І. Стешенка, троє з яких – вихідці з 

Галичини. Зважаючи на окреслений у Другому розділі роботи «регіональний 

підхід», є підстави припустити, що для збереження балансу (як змістового, 

так і структурного) у Третьому розділі, окрім творчості І. Стешенка, варто 

було б залучити до розгляду мистецтво ще одного яскравого представника 

вокальної школи Лівобережної України. Таким об’єктом аналізу цілком 

могла би стати творчість Івана Алчевського (1876 – 1917), в якій виразно 

простежуються як національні, так і інонаціональні впливи. 

Було б цікаво дізнатися: що з цього приводу думає шановна 

здобувачка?  

Усі викладені зауваження і запитання жодним чином не применшують 

значущості роботи Л. Мухіної, а, мають, як відзначалося, характер уточнень, 

доповнень та побажань. Загалом же, актуальність теми дисертації, широкий 

контекст розгляду, новизна одержаних результатів та можливість їх 

практичного застосування у науковій, виконавській та педагогічній сферах 

свідчать про вагомість проведеного дослідження. 

 



Вищенаведені міркування дають усі підстави вважати, що 

кваліфікаційний рівень дисертації та заявлених публікацій з теми відповідає 

вимогам МОН України, а здобувачка, Лариса Петрівна Мухіна, заслуговує на 

присвоєння їй ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – музичне 

мистецтво. 
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