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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  

Актуальність теми дослідження. У контексті культурологічної регіоніки 

(С. Виткалов, Л. Кияновська, Г. Карась, В. Личковах, М. Ржевська, Н. Сиротинська, 

О. Смоліна, О. Яковлєв та ін.), окремої дослідницької уваги потребує аналіз 

музичного мистецтва Чернігівщини як феномена української культури. Основні 

хронотопи його розвитку та культурної просторовості збігаються з процесами 

історичного поступу України, але, як якісно новий сегмент національної 

музичної культури, він формується протягом ХХ століття й особливо на межі 

тисячоліть початку ХХІ століття. Актуальною постає перед наукою проблема 

музичного мистецтва Чернігівщини як культуротворчого феномена, а також як 

способу пізнання та вираження духовних цінностей культурного середовища 

взагалі. Феномен музичного мистецтва Чернігівщини набуває все більш чіткого 

онтологічного значення, а музична культура регіону в цілому мислиться як 

культурно-історичний процес. Розвиваючись у контексті культурної діяльності 

як цілісне мистецьке явище музичне мистецтво набуває все більш чіткого 

значення як один із способів соціокультурного буття, оскільки через мистецьку 

діяльність  у сфері музичного виконавства, освіти, популяризації музики 

та композиторської творчості людина висловлює своє ставлення до широкого 

загалу суспільного життя, до «мікро» і «макрокосмосу» людського духу, до 

світу культурних цінностей як цілепокладення та діяльність у розмаїтті 

культурно-мистецьких практик регіону.  

Музичне мистецтво Чернігівщини як культуротворчий феномен являє собою 

відкриту, багатоаспектну, взаємопов’язану (інтегровану), складно організовану 

цілісну систему (основними складовими якої є музичне виконавство, музична 

освіта, популяризація музики та композиторська творчість), що забезпечує 

соціокультурну комунікацію в часопросторі духовного буття суспільства. У 

теоретичних рефлексіях ці явища музичного мистецтва досліджуються через 

категорії на стику мистецтвознавства і культурології: регіоніка, періодизація, 

традиція і новація, перманентність, концептуальність, культуротворчість, 

конструкт, композиторська творчість, музичне виконавство, музична освіта, 

популяризація музики. Зокрема, культуротворчий потенціал музики пов’язаний з 

її впливом на цінності духовної культури в тому числі художній світогляд, 

естетичні, моральні, релігійні, національно-патріотичні почуття. 

У культуротворчому аспекті концептуалізація проблеми потребувала 

виокремлення мистецтвознавчого та культурологічного дискурсу мистецької 

реальності в сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі, що в 
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певному сенсі віддзеркалює, накопичує, передає та поглиблює якісно нові 

смисли і цінності культури, виражаючи їх у специфічних жанрах і формах 

мистецького втілення, в тому числі в регіональних вимірах. Однак зазначені 

явища музичної регіоніки ще не знайшли достатнього теоретичного осмислення 

і актуалізують відповідне мистецтвознавче й культурологічне дослідження для 

того, щоб повною мірою осягнути феномен культуротворення у сфері 

музичного мистецтва Чернігівщини XX – початку XXI століття. 

Відтак, з погляду сучасного мистецтвознавства і музичної культурології, 

актуальним постає дослідження мистецьких характеристик культурного 

простору регіону, що мало визначальний вплив на вибір теми дисертаційного 

дослідження: «Музичне мистецтво Чернігівщини як культуротворчий 

феномен України ХХ – початку ХХІ століття».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з планом науково-дослідної роботи Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. Тема дисертації затверджена рішенням 

Вченої ради НАКККіМ (протокол засідання № 3 від 29 квітня 2014 р.), відповідає 

комплексній темі: «Актуальні проблеми культурології: теорія та історія культури» 

(державний реєстраційний номер: 0115U001572) перспективного плану науково-

дослідної діяльності НАКККіМ. 

Науковою проблемою дослідження є теоретико-дискурсивна концептуалізація 

музичного мистецтва Чернігівщини як культуротворчого феномена у 

функціонуванні аксіосфери в мистецтвознавчому аспекті.  

Мета дослідження – обґрунтувати історико-культурологічну і мистецтво-

знавчу парадигму розвитку музичного мистецтва Чернігівщини в контексті 

регіонального культуротворення в Україні. 

Досягнення цієї мети передбачало розв’язання взаємопов’язаних завдань:  

- узагальнити теоретичні дослідження регіональних особливостей музичної 

культури в сучасному мистецтвознавчому дискурсі та встановити їх значення 

для розбудови культурологічної парадигми розвитку музичного мистецтва 

Чернігівщини; 

- виявити історичні й теоретичні контенти культурної локальності в 

дослідженні музичного мистецтва; 

- визначити опорні віхи в історії музичного мистецтва Чернігівщини з 

погляду україністики і регіоніки; 

- дослідити музичну Шевченкіану Чернігівщини ХХ – початку ХХІ століття 

в дискурсі національної  ідентичності та її значення в регіональному 

культуротворенні; 
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- розкрити значення епістолярної спадщини Миколи Лисенка та Михайла 

Коцюбинського як сутнісної складової музичної регіоніки в націєтворчому 

аспекті; 

- охарактеризувати композиторську творчість як духовний конструкт 

культурної самобутності регіону на основі діалектики традицій та інновацій у 

творчості чернігівських композиторів протягом ХХ – початку ХХІ століття; 

- здійснити культурологічний аналіз музичного виконавства як суб’єкта 

регіонального культуротворення ХХ – початку ХХІ століття й зробити 

теоретичні висновки щодо духовного потенціалу жанрів і творчих парадигм 

симфонічного, хорового, бандурного виконавського мистецтва на Чернігівщині; 

- дослідити культуротворчий потенціал мистецької  освіти і популяризації 

музики на Чернігівщині і дати прогноз підвищення їх значення для 

регіонального культурного розвитку. 

Об’єкт дослідження – музична культура України XX – початку XXI 

століття в її регіональній репрезентації. 

Предмет дослідження – музичне мистецтво Чернігівщини ХХ – початку 

ХХІ століття як культуротворчий феномен.  

Хронологічні межі дослідження – охоплюють XX і початок XXІ століття. 

Визначення хронологічних меж пов’язане з формуванням системних ознак 

музичної культури краю у сфері композиторської творчості, виконавства, 

освіти і популяризації музичного мистецтва України.  

Теоретико-методологічні засади дослідження визначаються 

культурологічною і мистецтвознавчою поліметодологією, яка передбачає 

застосування комплексу взаємодоповнюючих методів, принципів і наукових 

підходів для характеристики музичного мистецтва Чернігівщини як культуро 

творчого феномена України. Компаративно-історичний аналіз забезпечив 

порівняльно-історичне бачення цілісної системи поступу музичної культури 

України та її функціонування за умов постійних трансформаційних змін. 

Системно-структурний підхід дозволив проаналізувати стан музичної 

культури в її окремих специфікаціях: композиторській творчості, музичному 

виконавстві, освіті, популяризації музики. Культургерменевтичний підхід 

застосовується в інтерпретації музичних творів, їх духовного, ціннісного, 

морально-естетичного змісту, що впливає на процеси культуротворення. 

Крім того, використовуються методи: джерелознавчий – при вивченні 

друкованих і рукописних нотних джерел, що стосуються тематики 

композиторської творчості та концертних програм; музично-історичний – для 
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вивчення проблеми дослідження в еволюційному розвитку, тобто у 

взаємозв’язку з визначеною періодизацією та «опорними віхами» культуро-

творення, зумовленими історичною та соціокультурною ситуацією у XX – на 

початку XXI століття; методи музично-семіотичного аналізу дистинктивних 

параметрів української музики при визначенні жанрово-стильових 

особливостей композиторської творчості. 

Теоретичною основою дисертації стали праці: 

- з філософсько-естетичного осмислення сутності творчості: Ю. Афанасьєв, 

С. Безклубенко, Ю. Богуцький, Л. Виготський, М. Каган, Л. Левчук, В. Личковах, 

І. Ляшенко, Б.Новіков, О. Овчарук, О. Оніщенко, О. Поліщук, С. Рубінштейн, 

Л. Сохань, В.Чернець,  Л.  Шаповалова; 

- з інноваційної проблематики культуротворчості: К. Апель, Л. Баткін, 

В. Біблер, В. Бітаєв, І. Бермес, М. Бровко, С. Волков, П. Герчанівська, Г. Карась, 

О. Копієвська, С. Кримський, Ю. Легенький, О. Павлова, В. Панченко, 

Ю. Сугробова, В. Суханцева,  В. Федь, О. Яковлев; 

- з музичної творчості як феномена культури: О. Афоніна, О. Берегова, 

Т. Гуменюк, О. Зосім, О. Ізваріна, О.Козаренко, О. Лисенко, І. Ляшенко, 

О. Маркова, В. Медушевський, О. Муравська, О. Немкович, В. Редя, О. Рябініна, 

В. Суханцева, В. Шейко, І. Юдкін-Ріпун; 

- з історії музичної культури України: Л. Архімович, Т. Булат, О. Верещагіна, 

М. Герасимова-Персидська, М. Гордійчук, М. Копиця, Л. Корній, Л. Кияновська, 

К. Копержинський, В. Кузик, А. Лащенко, С. Литвин, І. Ляшенко, Т. Мазепа, 

Т. Мартинюк, Л. Пархоменко, В. Редя, Б.Фільц, Н. Сиротинська, Ю.Чекан, 

М. Черкашина, К. Шреєр-Ткаченко, Ю. Ясіновський ; 

- з української музичної регіоніки: О. Антоненко, О. Бадалов, Г. Борейко, 

Т. Бурдейна-Публіка, Л. Ванюга, С. Виткалов, С. Волков,  О.Грабовська, 

Л. Дорохіна, В. Дутчак, О. Кавунник, Г. Карась, Л. Кияновська, А. Кравченко, 

О. Леонтьєва, А. Литвиненко, Г. Локощенко, Т. Ляшенко, Т. Мазепа, Т. Мартинюк, 

Т. Медведнікова, Л. Микуланинець, М. Ржевська, Г. Самойленко, В. Сидоренко, 

Т. Слюсар, О. Стебельська, Р.  Римар,   М. Черепанин; 

- з композиторської творчості: Л. Архімович, М. Боровик, Т. Булат, М. Бялик, 

Г. Виноградов, М. Гордійчук, М. Гринченко, М. Загайкевич, В. Золочевський, 

А. Калиниченко, В. Клин, П. Козицький, М. Копиця, Л. Корній, В. Кузик, 

М. Лисенко, О. Литвинова, І. Ляшенко, Л. Пархоменко, А. Поставна, О. Сєрова, 

І. Сікорська, Б. Сюта, А. Терещенко, Г. Тюменєва, Б. Фільц, Л. Холодкова, 

М. Черкашина, Т. Шеффер, О. Шреєр-Ткаченко, В. Шульгіна, М. Юрченко; 
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- з музично-виконавського мистецтва: В. Антонюк, Б. Асаф’єв, О. Бенч, 

І. Бермес, Д. Болгарський, М. Давидов, Ю. Зільберман, Т. Зінська, М. Канерштейн, 

М. Колесса, А. Кравченко, А. Лащенко, О. Лисенко, П. Муравський, К. Пігров, 

В. Посвалюк, В. Рожок, О. Сичова;  

-  з кобзарознавства: Н. Барабаш, С. Баштан, Н. Брояко, О. Ваврик, В. Дутчак,  

В. Ємець, В. Єсипок, Б. Кирдан, П. Куліш, М. Лисенко, О. Малинка, В. Мішалов, 

Н. Морозевич, А. Омельченко, М. Підгорбунський, Р. Польовий, Д. Ревуцький,  

М. Сперанський, М. Хай, Г. Хоткевич, Н. Черемський, Т. Чернета, Я. Чорногуз, В. 

Чуркіна; 

- з музичної фольклористики: Г. Верьовка, А. Гуменюк, С. Грица, О. Дей, 

В. Дубравін, П. Зуб, А. Іваницький, К. Квітка, Ф. Колесса, М. Лисенко, 

М. Максимович, В. Полевик, Ф. Попадич, О. Правдюк, Д. Ревуцький, 

П. Сокальський;  

- з музичної освіти та популяризації музики: С. Волков, М. Герасимова-

Персидська, М. Давидов, О. Зінькевич, Л. Кияновська, М. Копиця, Л. Корній, 

Н. Королюк, В. Левко, К. Луганська, А. Муха, В. Рожок, Н. Семененко, 

О. Сокальський, В. Суховерський, О. Тимошенко, Ж. Хурсина, О. Цалай-

Якименко, В. Чернець, О. Шевчук, В. Шульгіна, Н. Якименко. 

Джерельну базу дослідження складає: епістолярна спадщина Т. Шевченка 

(лист Т. Г. Шевченка чернігівському губернатору П. І. Гессе про поширення 

естампів «Живописна Україна»),  М. Лисенка, М. Коцюбинського (25 листів за 

період 1898 – 1910 рр.); документи з архівів Чернігівського літературно-

меморіального музею-заповідника М. М. Коцюбинського, Чернігівського 

історичного музею ім. В. В. Тарновського, державного архіву Чернігівської 

області, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка, музею музичної культури Чернігівщини Чернігівського 

музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького.  

Наукова новизна дослідження полягає у концептуалізації музичного 

мистецтва Чернігівщини XX – початку XXI ст. як культуротворчого феномена 

через з’ясування жанрово-тематичних і стилістичних особливостей 

композиторської творчості, музичного виконавства, освіти та популяризації 

музики у контексті національних та загальнолюдських духовних цінностей. 

У дисертації вперше:  

- здійснено дослідження музичного мистецтва Чернігівщини ХХ – початку 

ХХІ століття в контексті культурологічної регіоніки як культуротворчого 

феномена; 



6 
 

- розкрито структуру музичного мистецтва Чернігівщини XX – початку 

XXI століття, яка включає композиторську творчість; музичне виконавство; 

музичну фахову освіту та популяризацію музики; діяльність широкої сфери 

мистецьких установ, що відбувається як на регіональному, так і 

загальнонаціональному рівні та апелює до аксіосфери українського соціуму в 

цілому;  

- запроваджено концепти: «музична Шевченкіана Чернігівщини», 

«чернігівська композиторська традиція (школа»), «чернігівська кобзарська 

традиція (школа)», «чернігівська хорова школа»;  

- доведено істинне значення музичної Шевченкіани Чернігівщини в дискурсі 

національної ідентичності, що виконує функції усвідомлення спадкоємності та 

трансісторичної комунікації, виступає конструктом порозуміння і єдності нації, 

епістемою неповторності мистецького часопростору регіону; 

- уведено до мистецтвознавчого дискурсу проблематику націєтворчого 

аспекту регіонального культурно-мистецького  просвітництва в епістолярній 

спадщині Миколи Лисенка та Михайла Коцюбинського в її повному обсязі за 

період 1898-1910 рр.;  

- концептуалізовано уявлення про композиторську творчість як духовний 

конструкт культурної самобутності Чернігівського регіону XX – початку ХХІ 

століття. 

Набуло подальшого розвитку: 

- засади про культурологічні підходи щодо періодизації «опорних віх 

культуротворення» з погляду мистецтвознавчої регіоніки; історичні і теоретичні 

контенти регіоніки у дослідженні музичного мистецтва Чернігівщини ХХ – 

початку ХХІ століття позиціонуються у наступній історико- культурологічній 

експлікації: 

1. Плюралізація форм культуротворчого буття початку ХХ століття (1900-

1917 рр.). 2. Українська революція (1917-1918 рр.) як етап культурно-мистецького 

націєтворення. 3. Реальний світ мистецького часопростору радянської доби (1919-

1991 рр.). Культуротворча хвиля «українізації» та «розстріляного Відродження» 

20-х – 30-х рр. як духовний і морально-естетичний сплеск національної культури у 

її регіональній культурологічній та соціокультурній трансформації. 4. Чернігівська 

генерація «шістдесятників–дев’яностників» як перехідний етап від аматорства до 

музичного професіоналізму в становленні чернігівської композиторської традиції 

(школи) новітньої доби. 5. Композиторська творчість у проєкції формування 

регіональної парадигми музичної освіти та педагогіки мистецтва наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ століть. 6. Духовна музика як сакральний модус культури на 



7 
 

перехресті тисячоліть. 7. Музична освіта і популяризація музики у просторі 

регіонального культуротворчого буття початку третього тисячоліття; 

- процеси типізації й диференціації сучасної музичної творчості у її 

феноменологічному виявленні, як-то: композиція, інтерпретація, виконання, 

слухання і сприймання, оцінювання – в контексті широкого спектру жанрово-

видової класифікації музичної культури регіону;  

- зміст національних засад мистецької освіти та популяризації музики в 

умовах євроінтеграційних процесів суспільного і культурного розвитку України; 

- культурологічне знання про принципи мистецької діяльності Чернігівського 

музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького та Чернігівського обласного 

філармонійного центру фестивалів і концертних програм у контексті побудови 

сучасного дискурсивного поля міждисциплінарного дослідження мистецької 

освіти і популяризації музики як чинників регіонального культуротворення в його 

інституційній формі. 

Уточнено: 

- формування комунікативних функцій музичного виконавства як суб’єкта 

регіонального культуротворення через духовний потенціал жанрів і творчих 

парадигм симфонічного, хорового, бандурного (автентично-народного та 

концертно-академічного) мистецтва; 

- відомості про філармонійно-концертний репертуар академічного 

камерного хору імені Д. Бортнянського, академічного симфонічного оркестру 

«Філармонія», капели бандуристів імені Остапа Вересая, лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка народного артиста України кобзаря-

лірника Василя Нечепи та визначного носія бандурної культури України ХХ ст. 

Терентія Пархоменка; 

- зв`язок симфонічного, хорового, автентично-народного та академічно-

концертного бандурного мистецтва з формуванням музично-виконавської 

культури Чернігівщини;   

Теоретичне значення дослідження. Матеріали дисертації мають 

концептуальне значення для подальшого поглиблення досліджень з питань 

українського музичного мистецтва з погляду вивчення його культурно-історичних 

засад та музичної освіти відповідно до соціокультурних трансформацій сучасного 

суспільства. Робота суттєво доповнює існуючу культурологічну та музикознавчу 

базу у царині музичної регіоніки й пропонує авторський теоретичний підхід до 

аналізу музичного мистецтва Чернігівщини в його культуротворчих аспектах.  

Практичне значення дослідження. Матеріали дисертації та її основні 

положення й висновки можуть бути застосовані в наукових дослідженнях з 
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питань історії української музики XX – початку XXІ століття, зокрема з 

музичної регіоніки. Отримані результати можуть використовуватися у процесі 

викладання низки навчальних дисциплін з музикознавства і культурології, 

таких як «Теорія та історія культури», «Культурологія», «Музична література», 

«Гармонія»,«Поліфонія» а також скласти основу спеціалізованого курсу, 

присвяченого питанням музичної культури України новітньої доби. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Усі опубліковані праці автора за темою дисертації написані без 

співавторів. Положення і висновки наукової новизни одержані самостійно. 

Оприлюднення основних ідей дослідження здійснювалося під час проведення 

міжнародних, всеукраїнських науково-теоретичних та науково-практичних 

конференцій; викладено у двох монографіях (2017, 2019 рр.), 24 статей, у тому 

числі 24 одноосібних статей у наукових фахових виданнях, затверджених МОН 

України за напрямом «мистецтвознавство», 7 статей у наукових виданнях, 

включених до міжнародних науково-метричних та реферативних баз даних.  

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї та положення 

дисертації викладено у доповідях на науково-теоретичних конференціях: 

Педагогічні пошуки в галузі мистецької освіти в Україні на межі третього 

тисячоліття: традиції, сучасність, перспективи (Луганськ, 2001); Проблеми і 

перспективи розвитку  початкових спеціалізованих навчальних закладів як 

ланка безперервної музичної освіти. (Київ, 2005); Художньо-освітній простір 

України в контексті новітньої історії. (Київ, 2007); Видатні постаті науки, 

культури й освіти України. (Київ, 2008); Tарас Шевченко та кобзарство. (Львів, 

2010); Культурно-мистецькі обрії України в контексті інтеграції до 

європейського співтовариства. (Ніжин, 2018); Постать Левка Ревуцького в 

історико-культурному контексті часу. (Чернігів, 2019); Мистецтво та 

освіта: новації та перспективи. (Чернігів, 2019); Сучасні виміри української 

регіоналістики. (Ніжин, 2019); Українське мистецтво ХХ–ХХІ ст.: стандарти 

професіоналізму, персоналії, методика  (Чернігів, 2020); У діалозі з музикою 

(Ужгород, 2020), Fundamental and applied research in the Modern World (Boston, 

USA, 2020). 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі 

вступу, чотирьох розділів, 15 підрозділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаної літератури і джерел. Загальний обсяг 

роботи становить 563 стор., з них 423 стор. основного тексту. 

У списку використаних джерел 867 найменувань.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Вступ містить обґрунтування актуальності теми дослідження, її доцільність; 

формулювання мети і завдань; визначення об’єкта, предмета та методів 

дослідження; виклад теоретико-методологічних засад дисертації; виявлення 

наукової новизни та практичного значення одержаних результатів інформацію про 

апробацію, публікації, структуру і обсяг роботи.  

У розділі 1 «Історичні і теоретичні контенти регіоніки в дослідженні 

музичного мистецтва Чернігівщини» - обґрунтовується можливість аналізу 

культуротворчого потенціалу музичного мистецтва Чернігівщини на засадах 

культурологічної регіоніки, висвітлюється історіографічна база наукового 

пошуку, методологічні засади дослідження, а також термінологічні дефініції. З 

метою відтворення цілісної картини регіонального мистецького явища в його 

культуротворчій суті аналізується творчий епістолярій М. Лисенка і 

М. Коцюбинського, музична Шевченкіана Чернігівщини, комплекс таких понять 

як культуротворчість, музично-стильова локалізація, історична обумовленість 

музичної творчості, композиторська творчість, виконавство, популяризація 

музики й музична освіта. 

У підрозділі 1. 1 «Музичне мистецтво в контексті культурологічної 

регіоніки» – наголошено, що на сучасному етапі розвитку вітчизняного 

мистецтвознавства сформовано регіонально-культурологічний ракурс наукового 

пошуку, як дискурсивне поле осмислення локальних культур, що спрямовується у 

напрямі усвідомлення синергійної цілісності та самоідентичності української 

культури. З’ясовано, що «культурний конфлікт», що виник на зламі двох епох – 

тоталітарної та демократичної – висунув відмінні культурологічні завдання як у 

межах окремої культури, так і в розімкнутості міжкультурної взаємодії.  

Серед сукупності конструювання нових смислів і наукових підходів щодо 

розуміння феномена культуротворчості у його часово-просторовій визначеності 

й ідентифікації сенсів локальної самодостатності, виділяються дві 

найпоширеніші інтерпретації. У філософській концепції І. Дзюби культура 

розуміється як духовний субстрат навколо якого об’єднуються всі інші чинники 

суспільного розвитку. Відтак, культура стає спільною єдиною основою 

різноманітних явищ суспільного буття в тому разі й культуро творчого. У 

науковій концепції М. Жулинського культурно-історичний розвиток 

суспільства визначається  багатовіковим бездержавним статусом українського 

народу, що не сприяло національно-культурній самоідентифікації та створенню 

єдиного культурно-історичного простору держави.  
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Окреслені концепти культурософії мають вплив на продукування загальної 

теорії локальних культур як моделей культурної визначеності у сучасному 

глобалізованому світі і виокремлюють такі структурні складові як локус, топос, 

регіон у дискурсі культурологічної регіоніки, створюють модель сучасної 

регіоналістики як культурної варіативності й багатоманітності.  

З цього погляду узагальнено останні напрацювання в галузі сучасної 

культурологічної і мистецтвознавчої регіоніки: Чернігово-Сіверська культуро-

логічна регіоніка (В. Личковах), культурно-мистецький потенціал Рівненщини 

(С. Виткалов); музичне мистецтво Ніжина в контексті національних культуро-

творчих процесів ХІХ – початку ХХІ століть (О. Кавунник); українська музична 

культура західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ ст. (Г. Карась); 

музична культура Полтавщини ХІХ – початку ХХІ століття в аспектах 

регіонального джерелознавства (А. Литвиненко); богородична гимнографія у 

вимірах духовної культури України ХІ – ХVІІ століть (Н. Сиротинська), бандурне 

мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму (Т. Чернета), що має 

теоретико-методологічне  значення у формуванні концептосфери аналізу 

регіональної культуротворчості. 

З позицій загальнонаціонального культуротворення мистецький ареал 

Чернігівщини зосереджує в собі чималу кількість самобутніх культурних, 

музичних явищ, що утворили: церковну монодію в «українській рецепції 

ранньомодерного часу» (Ю. Ясіновський); барокову музику партесних хорових 

концертів С. Пекалицького; «маєткову культуру» (Д. Щербаківський) епохи 

романтизму; самобутню кобзарську традицію Чернігівщини у її автентично-

народній та концертно-академічній специфікаціях; змістовні концертні 

програми академічного симфонічного оркестру «Філармонія», академічного 

камерного хору ім. Д. Бортнянського, капели бандуристів ім. Остапа Вересая, 

Лауреата Національної Премії України імені Тараса Шевченка, народного артиста 

України кобзаря-лірника В. Нечепи; функціонування освітнього комплексу 

«Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського – Чернігівський 

музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького», Чернігівського обласного 

філармонійного центру фестивалів і концертних програм як сучасного modus 

vivendi концертно-філармонійної діяльності, що є конотаційним свідченням 

професіоналізації регіонального музичного середовища. Їх синергетично-

естетичний потенціал утворив регіональну культуротворчу систему музичної 

діяльності: композиторської, виконавської, музично-виховної, популяризації 

музики, що дозволяє використати проекцію культурологічного змісту поняття 

«регіоніка» на музичну творчість в її історичній та музикознавчій реконструкції. 
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У підрозділі 1.2 «Обґрунтування періодизації музичного мистецтва 

Чернігівщини як світоглядна основа дослідження культурних традицій 

краю» - визначаються методологічні позиції культурологічної і музикознавчої 

реконструкції історії української культури із застосуванням понять історичної, 

етнокультурної ідентифікації. Наголошується, що вивчення культурно-

мистецьких традицій у їх історичному розгортанні зумовило звернення до праць 

М. Грушевського, які стали методологічним орієнтиром щодо розуміння 

національного культурного життя в історичній ретроспективі Чернігово-

Сіверського культурного ареалу. Для дослідження «опорних віх» культуро-

творення з нових науково-концептуальних позицій українознавства і регіоніки 

використано ключові поняття «онтології української культури» як соціально-

історичного феномена у дослідженнях В. Чернеця; «культуротворче буття в 

просторово-часових вимірах» В. Федя; «філософії етнокультури» В. Личковаха у 

її регіональному вимірі та інших праць, що торкаються теоретичного аспекту 

розгляду проблеми.  

Це потребувало вдатися до ретельного опрацювання різних концепцій 

культурологічної та мистецької періодизацій (Л. Кияновська, К. Копержинський, 

Л. Корній, Т. Мартинюк, М. Ржевська) і побудови авторського підходу до цієї 

проблематики, пов’язаного з концепцією «опорних віх» культуротворення в 

історії музичного мистецтва ХХ- початку ХХІ століття у наступній експлікації: 

1. Плюралізація форм культуротворчого буття початку ХХ століття (1900 – 1917 

рр. Багатоаспектний зміст культурно-мистецького життя цього періоду визначала 

націєтворча діяльність чернігівської української громади (Б. Грінченко, В. 

Самійленко, М. Коцюбинський, І. Шраг, С. Ф. і О. О. Русови та ін.)., що 

здійснювала вплив на становлення  демократичних форм культурного життя 

регіону; підвищення рівня наукових досліджень, втілених, зокрема у виданнях 

Чернігівської губернської вченої архівної комісії (12 випусків за період 1898 – 

1918 рр.), яка була не лише потужним центром культуротворчих процесів регіону, 

а й науковою інституцією, навколо якої відбувалося єднання інтелектуальних сил 

регіону; сприяла формуванню культурологічної регіоніки, зокрема дослідженню 

музичної культури України у її регіональній презентації (музикознавчі праці Ф. 

Китченка про творчість Г. Рачинського та музикологічний контекст 

композиторської творчості Д. Бортнянського у дослідженнях П. Добровольського); 

пришвидчувала розвиток регіональної історіографії (черніговознавства) та 

церковно-історичного краєзнавства, що перетворювали «Чернігів чи не на друге 

після Києва за своїм значенням центром української культури наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст.» (О. Лисенко).  
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2. Українська революція (1917-1918 рр.) як етап культурно-мистецького 

націєтворення. Революційні події епохи кардинальних суспільних трансформацій 

стали основою формування новітньої парадигми націєтворення, що знайшло своє 

відбиття у розвитку історичного краєзнавства (Д. Дорошенко) та професіоналізації 

різних ланок культурно-мистецького життя регіону (театрального, освітнього та 

музично-теоретичного) на основі універсальних принципів національної культури 

щодо її доступності та активної участі в її творенні.  

3. Реальний світ мистецького часопростору радянської доби (1919-1991 рр.): 

культуротворча хвиля «українізації» та «розстріляного Відродження» 20-х – 30-х 

рр. як духовний і морально-естетичний сплеск національної культури у її 

регіональній культурологічній та соціокультурній трансформації. Культурний 

потенціал регіону знаходив свою реалізацію на стику демократичної (Українська 

революції 1917 – 1918 рр. як духовна емансипація нації та «українізація» 

широкого спектру культурного і громадського життя) та тоталітарної 

(комуністичної) системи суспільного розвитку, що визначила в майбутньому 

«безальтернативний» і суперечливий характер культуротворчих процесів 

радянської доби. 

4. Чернігівська генерація «шістдесятників–дев’яностників» як перехідний 

етап від аматорства до музичного професіоналізму в становленні чернігівської 

композиторської традиції (школи) новітньої доби. У сукупності культурно-

мистецьких проявів часу композиторська творчість стає «причетною» до 

формування естетосфери соціуму і як самостійна субстанція, і як мистецька 

сутність культурного процесу. На цьому етапі відбувається підвищення 

суспільного статусу композитора-митця у контексті творення мистецької 

культури краю. У цьому сенсі композиторська творчість 60-х, 90-х рр. виступає і 

як своєрідна « духовна матриця» регіонального культуротворення (І. Зажитько, 

Ю. Захожий, П. Зуб, М. Збарацький, В. Нестеренко, І. Синиця, А. Пашкевич 

(чернігівський період творчості композитора впродовж 1990–2002 рр.), і як 

культурне надбання на етапі переходу до становлення професійних основ 

регіональної композиторської творчості початку третього тисячоліття 

(М. Демиденко, Ю. Грицун, А. Зименко). 

5. Композиторська творчість у проєкції формування регіональної парадигми 

музичної освіти та педагогіки мистецтва наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть 

активно реалізує накопичений культуротворчий потенціал у проєкції педагогіки 

мистецтва, яка базується на кращих традиціях вітчизняної музично-педагогічної 

практики. Відтак, композиторська творчість новітньої доби (М. Демиденко, 

С. Безпала, Р. Лісова. О. Лущик) розвивається у напрямі формування регіональної 
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парадигми музичної освіти та педагогіки мистецтва як самодостатнього 

культурно-мистецького явища.  

6. Духовна музика як сакральний модус культури на перехресті тисячоліть 

формується у взаємодії різних чинників культуротворчої діяльності в контексті 

суспільного переосмислення історичної спадщини релігійного життя краю на 

засадах церковно-історичного краєзнавства, опосередкованого свободою 

віросповідань та міжконфесійним  плюралізмом на етапі державної незалежності 

України. Словом, духовна музика стає виявом як елітарної (у сенсі академічних 

традицій духовної музики), так і масової культури (в аспекті регіональної 

богослужбової практики та музично-виконавської культури загалом). Мистецький 

sacrum (В. Личковах) у регіональній презентації (І. Зажитько, Ю. Захожий, 

І. Синиця) активно нарощує коло своїх прихильників і є формою культуротворчого 

буття соціуму. 

7. Музична освіта і популяризація музики у просторі регіонального 

культуротворчого буття початку третього тисячоліття розвивається на основі 

новітніх вітчизняних педагогічних практик в галузі мистецької овіти і знайшла 

свою реалізацію на регіональному рівні в створенні інноваційного типу 

освітнього навчального комплексу «Національна музична академія України 

імені П. І. Чайковського – Чернігівський музичний коледж імені 

Л. М. Ревуцького» (1998 р.). Створення навчального комплексу дозволило на 

сучасному рівні приступити до розв’язання актуальних проблем мистецької 

освіти. Реформування регіональної системи музичного просвітництва знайшло 

своє підтвердження у створенні та функціонуванні Чернігівського обласного 

філармонійного центру фестивалів і концертних програм (2000 р.) як modus 

vivendi філармонійно-концертної діяльності модерної України.  

Періодизація опорних віх культуротворення в історії музичного мистецтва 

регіону з погляду українознавства і регіоніки є важливою ланкою теоретичного 

дослідження динамічного континууму музичного мистецтва Чернігівщини 

ХХ – початку ХХІ століття як культуротворчого феномена України у 

мистецтвознавчому аспекті. 

У підрозділі 1.3 «Епістолярна спадщина Миколи Лисенка та Михайла 

Коцюбинського як джерело музичної регіоніки Чернігівщини в 

націєтворчому аспекті» – визначається, що культурно-історичний розвиток 

Чернігівщини початку XX ст. зазнав глибокого впливу музично-просвітницької 

діяльності класика української музики Миколи Лисенка, який мав дружні 

стосунки з Михайлом Коцюбинським. У контексті музичної регіоніки епістолярна 

спадщина М. Лисенка і М. Коцюбинського в архіві Чернігівського літературно-
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меморіального музею-заповідника М. М. Коцюбинського виступає в якості 

історико-культурного феномена, в якому ретроспективно відображаються 

мистецькі події, що стосуються музичного життя Придеснянського краю: 

громадського (діяльність чернігівської «Просвіти»), організаційно-творчого 

(виступи українських музикантів), музично-виконавського (оркестрового, 

камерно-ансамблевого, сольного з погляду інтерпретаційного мислення та 

втілення). У регіональному аспекті мистецька епістолярія актуалізує процес 

осмислення музичного життя краю; сприяє систематизації музичного мистецтва в 

його різних специфікаціях та художнього взаємопроникнення суміжних сфер 

музичного мистецтва в контексті їх націєтворчого діалогу і синергії. До того ж 

епістолярія М. Лисенка і М. Коцюбинського виокремлює низку характерних ознак 

сучасної музичної регіоніки Чернігівщини: епістолярна спадщина визначних 

постатей української культури має надзвичайно цінну інформацію щодо 

специфіки поширення творів української музики і стосується чутливих деталей 

функціонування музичного мистецтва, зокрема у сферах оркестрового, хорового, 

камерно-інструментального виконавства з урахуванням неповторності їх 

інтерпретаційних рішень; епістолярія дозволяє відчути «дух епохи» націєтворчих 

процесів в Україні на початку XX століття у контексті взаємозв’язку між різними 

поколіннями й епохами; розуміння «регіонального виміру духовного 

часопростору» розширює наше уявлення щодо ролі Миколи Лисенка в 

розгортанні культуротворчих процесів на Чернігівщини початку XX століття; 

епістолярія дозволяє у повній мірі осягнути глибину й гостроту проблем, які 

долала інтелектуальна еліта української нації за умов тотальної протидії 

тогочасного імперського апарату щодо поширення національних культуротворчих 

ідей, зокрема й стосовно української музики й літератури; епістолярія Лисенка до 

Коцюбинського вказує на педантичну вимогливість композитора національного 

масштабу щодо необхідності врахування будь-якої митецької деталі, яка 

стосується публічної прем’єри української музики; в основі міжособистісних 

стосунків знакових постатей  української культури ХХ ст. панувала взаємна довіра 

та висока відповідальність кожного за кінцевий результат творчої праці. У 

кожному слові, викладеному на папері, відчувається прагнення інтелектуалів 

зробити все можливе для ствердження у громадській свідомості національних ідей 

культуротворення.  

У підрозділі 1.4 «Музична Шевченкіана Чернігівщини в дискурсі 

національної ідентичності та її значення в регіональному мистецькому 

культуротворенні» – охарактеризовано мотив «Тарас Шевченко і музика» в 

дискурсі національної ідентичності, що виступає одним з найвищих виявів 
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національно-культурної тотожності. Установлено головні етапи регіонального 

поширення творчості поета та її впливу на  формування національно-культурної 

самобутності від другої половини ХІХ – до початку ХХІ ст., структурованих у 

трьох культуротворчих іпостасях – зародження, сталість, сучасність. У 

традиційній концепції українського мистецтвознавства музична Шевченкіана 

добре відома у спільнонаціональному культурологічному контексті і трактується 

як мистецький доробок, який є яскравим духовним символом України у світовому 

культурному просторі.  

Менш відомим є дослідницький аспект унікального мистецького феномена, 

взятого у цілісності, в єдності діалектичного процесу як дискурсивне поле 

пізнання регіонального культуротворення в націєтворчому аспекті, зокрема 

Чернігово-Сіверського культурного ареалу України. З цього погляду поняття 

«феномен» і «явище» близькі за своїм культурологічним значенням, але не 

тотожні. З нашої точки зору, що відповідає культурологічній та мистецтвозначій 

традиції, феномен музичної Шевченкіани Чернігівщини як явище регіонального 

культуротворення, передбачає характеристику його головного змісту як у 

контексті побудови дискурсивного поля міждисциплінарного мистецтвознавчого 

дослідження, так і в аспекті характеристики розвитку музичного мистецтва 

Чернігівщини як цілісного культуротворчого явища держави. Тобто як явища, яке 

здійснює вплив на формування естетосфери соціуму.  

Відтак, у всій повноті та цілісності виявляє мистецьку дійсність на 

регіональному рівні. В аспекті мистецтвознавчого аналізу визначено наступні 

параметри музичної Шевченкіани Чернігівщини: музично-театральна 

Шевченкіана; оригінальна композиторська творчість на слова поета М. Маркевича 

(Марковича), Л. Ревуцького, Г. Верьовки, І. Зажитька, М. Збарацького; музична 

Шевченкіана у концертно-виконавській практиці в її культуротворчому 

просвітницькому спрямуванні; українські народні пісні Чернігово-Сіверського 

культурного ареалу на слова поета в записах фольклориста В. Полевика як фактор 

етнонаціонального культуротворчого буття поетичного слова Великого Кобзаря 

України. 

Розділ 2 «Композиторська творчість як духовний конструкт культурної 

самобутності регіону» – спрямований на реконструкцію регіональної 

композиторської творчості як культуротворчого явища, що має усталену 

культурно-історичну тяглість свого розвитку, реалізовану в жанровому розмаїтті 

музичної творчості та здійснює естетичний  вплив на процес національно-

культурного поступу Чернігівщини.  
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У підрозділі 2.1 «Традиції та інновації регіональної композиторської 

творчості з погляду історико-культурологічної та музично-стильової 

стратифікації» – зазначається, що в історичному аспекті становлення і розвитку 

українського культуротворення виокремлюється регіональна композиторська 

творчість, яка здійснює конструктивний вплив на процеси культурної конфігурації 

та ідентифікації краю і має історичну тяглість як процес, у якому «виразно 

накреслювалися періоди мелодій, поліфонії, гармонії як трьох основних станів 

музичного мистецтва» (М. Грінченко). Поширення християнських духовних 

цінностей у Чернігово-Сіверській землі утворило «чернігівські церковні 

піснеспіви» (П. Маценко) як вияв «церковної монодичної парадигми епохи 

Середньовіччя» ( Ю. Ясіновський). У другій половині XVII – початку XVIII ст. 

відбулася кристалізація рис композиторського мислення українського бароко 

козацько-гетьманської доби та визначення змістовних рис композиторської 

творчості, що сформувала власну традицію у загальнонаціональному культурному 

просторі та ідентифікується у регіоні як мистецький феномен «чернігівського кола 

Лазаря Барановича» (В. Личковах).  

У ракурсі регіональних музично-стильових локацій охарактеризовано 

творчість композиторів, для яких Чернігівщина відігравала роль своєрідної 

«духовної матриці» з усім комплексом художніх інтенцій. Синергетичний 

потенціал міжстильової взаємодії демонструє приклад композиторської 

творчості Іллі та Олександра Лизогубів, Гаврила Рачинського, М. Маркевича 

(Марковича), Л. Ревуцького,  Г. Верьовки. Їх високопрофесійна музична 

творчість визначила висхідні положення національної композиторської 

творчості ХІХ – початку  XX ст., надаючи їй ознак зразковості і художньої 

досконалості. 

На новому етапі розгортання культуротворчого потенціалу музичного 

мистецтва другої половини XX – початку XXІ століть спостерігаються 

різножанрові та музично-стильові напрацювання у різних сферах копозиторської 

творчості: вокально-хорової (І. Зажитько, Ю. Захожий, М. Збарацький, П. Зуб, 

А. Пашкевич, І. Синиця,), інструментальної (М. Демиденко, А. Зименко, Ю. 

Грицун) музики. У  творчості зазначених композиторів відбилися найбільш значні 

мистецькі стилі постмодерної доби: необароко, неокласицизм, неофольклоризм. 

Сферу сучасної духовної музики репрезентує творчість І. Зажитька, Ю. Захожого, 

І. Синиці. Доведено, що композиторська  творчість регіону демонструє не лише 

глибоку історичну, зокрема духовну традицію, а й яскравість, художню 

досконалість музичного матеріалу, жанрове розмаїття в обраній нею типологічній 

моделі, що за рівнем композиторського мислення і техніки авторського письма 
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перебуває на найвищих позиціях музично-творчого процесу не лише регіону, а й 

загалом країни.  

У підрозділі 2.2 «Творчість чернігівських композиторів другої половини 

ХХ століття у контексті регіональної піснетворчості» –визначається 

культуротворчий потенціал вокальної музики, яка за декілька десятиліть (від 60-х 

рр. XX ст.) пройшла доволі суперечливий шлях свого розвитку, який можна 

визначити як період аматорства в галузі регіональної композиторської творчості. 

На тлі пісенного загалу цього періоду виокремлюються твори, яким властива 

музично-поетична змістовність, ліричність, оригінальність, композиторська 

компетентність та зв’язок з джерельною фольклорною традицією (І. Зажитько, 

Ю. Захожий, І. Синиця, П. Зуб, М. Збарацький, В. Нестеренко, А. Пашкевич 

(чернігівський період творчості композитора 1990 – 2002 рр.). 

Зазначений підхід дозволив здійснити класифікацію вокальної музики як з 

точки зору жанрових особливостей (типічного та індивідуального), так і духовної 

значущості у контексті мистецького і культурного поступу краю. Узагальнено 

діалектичний контекст композиторської творчості у сіпввідношенні стабільного 

(загальноестетична цінність твору) і змінного (особливості творчої манери 

композитора), що дозволило здійснити аналіз у напрямі висвітлення художніх 

особливостей в жанрах епічної, ліричної, лірико-патріотичної, лірико-драматичної 

пісні як культуротворчих чинників, що впливають на соціальне самопочуття і 

настрій людей. 

У підрозділі 2.3 «Культуротворчий потенціал духовної музики 

Чернігівщини кінця ХХ – початку ХХІ століття» – наголошується розвиток 

сучасної духовної музики (І. Зажитько, Ю. Захожий, І. Синиця), який збігається 

з культурним відродженням на новітньому етапі державотворення кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. «Українська меса» (1991) композитора Ю. Захожого стала 

символом становлення змістовного мистецького явища; фіксацією іншої стадії 

розвитку духовної музики регіону в її історичному розгортанні. Церковна 

музика композитора І. Зажитька розглянута нами як приклад інтеграції 

духовного та світського компонентів у сакральному аспекті. Охарактеризовано 

процес регіонального розвитку церковної музики, суттєво збагачений творчістю 

ніжинського композитора Івана Синиці, яка засвідчує богослужбове 

спрямування української церковно-хорової культури на задоволення духовних 

потреб сучасного релігійного життя країни. 

У підрозділі 2.4 «Становлення регіональної композиторської школи 

початку ХХІ століття» – відзначається, що композиторська творчість 

Чернігівщини, подібно до інших сфер духовної діяльності, активно відреагувала на 
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кардинальні суспільно-політичні зрушення, пов’язані зі становленням української 

державності, відродженням національної культури та сміливим оволодінням більш 

широким арсеналом композиторського письма. Виникає феномен «школи» як 

регіональної культурної традиції у широкому розумінні, що спирається на 

творчі комунікації композиторів, на використання і продовження традицій 

регіонального композиторства, на безпосередні стосунки «учитель-учень» у 

практиці художньої освіти і виховання регіону, зокрема Чернігово-Сіверського. 

З цією метою піддано аналізу симфонічну поему «Екскурси», концерт для 

скрипки з оркестром «Коза» члена Національної спілки композиторів України 

Андрія Зименка. Громадянська  позиція автора має тут чітко окреслений духовно-

аксіологічний, культуротворчий характер. «Фольклоризація» музичної мови стала 

художньою основою становлення індивідуального композиторського стилю 

членкині Національної спілки композиторів України Юлії Грицун. Її музика 

вбудовується у загальнонаціональний жанрово-стилістичний контекст «нової 

фольклорної хвилі». Охарактеризована нами в дисертації Кантата «Благослови, 

Боже!», написана на тексти народних пісень  для мішаного хору і ансамблю 

ударних інструментів. На прикладі Старовинної сюїти для камерного оркестру та 

читця «Чотири грані страшної трагедії», присвяченої пам’яті жертв Голодомору 

1932 – 1933 рр., здійснено аналіз різних аспектів музичного мислення 

композиторки у «поліфонічному» багатоголоссі культурно-мистецького буття 

сучасної композиторської творчості України.  

У підрозділі 2.5 «Композиторська творчість у проєкції музичної 

педагогіки» – здійснено аналіз регіональної композиторської творчості з 

наголошенням у ній пріоритету кращих традицій вітчизняної музично-

педагогічної практики (М. Лисенко, К. Стеценко, М. Леонтович та ін.) у контексті 

ствердження культуротворчих позицій як з погляду демократичного підходу до 

формування музично-стильової спрямованості навчально-виховного процесу, так і 

педагогічної орієнтації на всебічний розвиток особистості учня через активне 

залучення до напрацювань у різних сферах композиторського письма. Яскравим 

прикладом пошуку нових засобів музичної виразності та впровадження нового 

змісту педагогіки мистецтва, який враховує сучасну музичну стилістику з погляду 

ритмомелодики, гармонії, музичної форми є твори композиторки і педагога 

Маргарити Демиденко, що ввійшли до авторських збірок «П`єси для блок-

флейти» та «Музично-педагогічний репертуар для ансамблю скрипалів». У 

творчих узагальненнях мисткині ясно проглядається лінія, накреслена 

композиторкою у творах для симфонічного та камерного оркестрів, різноманітних 

концертних п’єсах для духових інструментів, сонатах для бас гітари, флейти, 
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камерно-вокальній та хоровій творчості. Характерною рисою таких творів, 

адресованих переважно юним музикантам, є мелодизм, яскраві гармонічні 

побудови, які властиві сучасній музиці, зокрема джазовій, або представляють її 

окремі стильові напрямки. У становленні сучасної педагогічної практики регіону, 

яка має різновекторне спрямування, фортепіанна навчально-педагогічна 

література відіграє надзвичайно важливу роль. Над її конструктивним 

наповненням працює сучасна чернігівська композиторка і педагог Руслана Лісова. 

Оприлюднення її «Ліричного альбому для фортепіано» стало симптоматичним 

явищем у царини сучасної музичної педагогіки і знайшло відгук у мистецькому 

середовищі. Тематичний зміст запропонованого оригінального музичного 

матеріалу виокремлює наступні пріоритети навчально-виховного процесу, а саме: 

послідовності в нарощенні навчальних вимог у довготривалому процесі 

оволодіння грою на фортепіано; становленні різних аспектів фортепіанної техніки 

на основі поступового ускладнення змісту та форми фортепіанних п’єс з погляду 

фортепіанної фактури (використанні октавної техніки, акордів у широкому 

розташуванні, задіянні терцових, секстових сполучень у їх різноманітній 

метроритмічній організації); «горизонтальному» розгортанні музично-стильової 

концепції збірки від епохи романтизму (ноктюрни та елегії) до вишуканих 

джазових композицій (акордика, ритміка, модуляційних зіставленнях, загальній 

джазовій колористиці). 

Початок XXI століття ознаменувався формуванням в музичному просторі 

регіону нового музично-сценічного жанру, реалізованого написанням 

чернігівськими авторками Світланою Безпалою та Іриною Чуприною (автор 

лібрето)  дитячого мюзиклу «Оркестр» (2008 р.). Автори твору поставили собі за 

мету реалізацію таких музично-виховних завдань: створення навчального 

репертуару для наймолодших музикантів, який базується на використанні 

елементів сучасної сценічної культури та музичної мови - джазової, рок-музики у 

музично-театральній транспозиції їх мистецького втілення; відтворення ритмів та 

інтонацій, які на емоційному рівні сприймаються молоддю «як свої» і не 

потребують двозначних тлумачень у ході музично-театрального дійства і 

сприйняття. Важливою складовою ідейно-художнього задуму, втіленого авторами 

«мовою мюзиклу» є суто практична потреба щодо ознайомлення молодіжної 

аудиторії з широким світом музичних інструментів у їх видовій художньо-творчій 

специфікації та театрально-музичній модифікації. Тобто в ідеї мюзикла авторами 

закладений певний елемент музичного просвітництва, реалізований у «живій» 

театральній дії «мовою» музичних інструментів, яких у ході вистави представляє 

Читець (як смисловий стрижень музично-сценічної дії): Барабан, Флейта, 
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Контрабас, Труба, Саксофон, Тромбон, стареньке  Піаніно, Кларнет, Гітара, 

Майстер музичних інструментів та Старий Клоун. Використання української 

народнопісенної спадщини в сучасній педагогічній практиці широко задіяно в 

збірці фортепіанних творів Олени Лущик: «Твори для фортепіано на основі 

українських народних пісень», що має національно-культурне та музично-

виховне спрямування. Втілення у музично-педагогічному репертуарі національної 

культурної спадщини засвідчує усталеність провідних принципів вітчизняної 

музичної педагогіки і стверджує в сучасному мистецькому просторі її 

культуротворчу перспективу в контексті розвитку регіональної парадигми 

музичної освіти. 

У цьому аспекті, творчість музичних педагогів і композиторів Чернігівщини 

Маргарити Демиденко, Руслани Лісової, Світлани Безпалої, Олени Лущик 

стверджує в сучасному національному культурному просторі духовну 

перспективу  регіональної  парадигми  музичної  освіти, впливає на вдосконалення 

музичного просвітництва в молодіжному середовищі. 

У розділі 3 «Музичне виконавство як суб`єкт регіонального 

культуротворення: духовні потенціали жанрів і творчих парадигм» – 

проведено аналіз історично усталеної музично-виконавської практики регіону. 

Зазначається, що музичне виконавство сформувало власну мистецьку традицію 

у сферах симфонічного, хорового, бандурного мистецтва з чітко окресленими 

якостями та виразними культуротворчими рисами.  

У підрозділі 3.1 «Симфонічне виконавство» – подано інформацію про 

становлення і розвиток симфонічного виконавства, яке зумовлює особливості 

функціонування музичного мистецтва в культурному просторі регіону на різних 

етапах суспільно-історичного розвитку. Великий внесок у суб`єктивізацію 

симфонічного виконавства з погляду виявлення природи й особливостей 

симфонічної музики, специфіки її інтерпретації та функціонування симфонічного 

виконавства як цілісної системи музичного просвітництва зробила плеяда 

чернігівських диригентів, об`єднаних в історичному соціокультурному просторі 

спільністю мистецьких поглядів, наполегливістю у вирішенні завдань 

симфонічного виконавства, донесенні симфонічної музики широкій слухацькій 

аудиторії. У цьому сенсі визначені особливості культуротворчих інтерпретаціїй 

симфонічного оркестру Чернігівського музично-драматичного товариства початку 

ХХ ст. під керівництвом музичного педагога і культурно-громадського діяча 

Кіндрата Сорокіна. На підставі аналізу нових форм культурно-мистецьких 

практик та творчих ініціатив регіональних еліт, утілених передовсім у творчому 

проведенні фестивалю класичної музики «Сіверські музичні вечори», симфонічне 
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виконавство постає стратегічним чинником музичного просвітництва і 

культуротворчою формою консолідації гуманітарних ресурсів музичної культури 

регіону загалом. Під цим кутом зору, охарактеризовано музично-виконавську 

діяльність академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Чернігівського 

обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм (художній 

керівник і головний диригент заслужений діяч мистецтв України, Почесний 

громадянин міста Чернігова – Микола Сукач); виявлено комунікативний аспект 

симфонічного виконавства як фактор культурного розвитку регіону початку 

ХХІ ст. 

У підрозділі 3.2 «Хорове виконавство в соціокультурному просторі 

регіону» – охарактеризовано «хоровий ренесанс України» кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. як «спалах слухацького інтересу» до духовної музики, який, на думку 

культуролога і мистецтвознавця Анатолія Лащенка, є наслідком морально-

релігійної орієнтації та намаганням суспільства по-новому осмислити її 

суспільно-культурний феномен. Сакральна «переорієнтація», властива різним 

епохам культурного розвитку України, об’єднує їх при визначенні духовного 

потенціалу хорової творчості у процесі національного культуротворення в 

історичній ретроспективі. З цією метою здійснено культурологічний аналіз 

творчості художнього керівника і головного диригента академічного камерного 

хору імені Д. Бортнянського заслуженого діяча мистецтв України, Почесного 

громадянина міста Чернігова Любомира Боднарука – репрезентанта 

професіоналізації академічного хорового виконавства Чернігівщини на 

новітньому етапі її культурного розвитку. Послідовна культурно-просвітницька 

діяльність митця сприяла створенню першого регіонального професійного 

хорового колективу – академічного камерного хору імені Д. Бортнянського та 

сформувала духовно-естетичний тезаурус хорової музично-виконавської 

культури регіону, що стало основою розвитку потужного хорового руху як 

культуротворчого явища в аспекті функціонування чернігівської хорової 

школи на етапі її новітнього становлення (творчість відомих хормейстерів 

Чернігівщини М. Борща, Р. Борщ, С. Голуба, Л. Шумської, Л. Костенко, 

С. Вовка, В. Коцура, І. Богданова, М. Гончаренко та ін.).  

Мистецька діяльність Любомира Боднарука – це приклад регіональної 

системи поширення якісного, «еталонного» (П. Муравський) хорового 

виконавства і яскравий вияв соціально-значущих рис мистецького поступу, що 

є характерними не лише для регіонального, а й загальнонаціонального 

культурного простору в контексті «хорового ренесансу України» кінця XX – 

початку XXI століття. 
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У підрозділі 3.3 «Бандурне мистецтво в парадигмах автентично-

народного та концертно-академічного виконавства» – йдеться про 

«чернігівську кобзарську традицію (школу)» як духовну парадигму національного 

культуротворення в архетипах бандурного мистецтва України.  

Активізація розвитку кобзарського мистецтва краю новітньої доби 

відбувалася при взаємодії цілого ряду культуротворчих чинників як 

регіонального, так і загальнонаціонального масштабу, серед яких особливе 

значення мали такі: створення Національної спілки кобзарів України (далі Спілка) 

та утворення її регіональних відділень. Адаптація окремих положень статуту 

Спілки сприяла організації та систематичному проведенню визнаних на 

національному рівні Всеукраїнського фестивалю кобзарського мистецтва 

«Вересаєве свято»(с. Сокиринці, Срібнянського району), першого в Україні 

Всеукраїнського відкритого огляду-конкурсу юних бандуристів «Кобзарська юнь 

України»(м. Чернігів), першого в Україні Всеукраїнського фестивалю 

бандуристів- композиторів «Бандура дарує натхнення»(м. Чернігів). У межах 

зазначених заходів проводяться науково-практичні конференції, відбувається 

видання нових творів для бандурного виконання; поглиблення організаційно-

творчих контактів Спілки з органами місцевого самоврядування, мистецькими 

навчальними закладами різного рівня акредитації сприяло відкриттю першого в 

Україні як самостійного підрозділу навчального процесу на базі мистецького 

позашкільного навчального закладу – Відділу бандурного мистецтва у 

Чернігівській музичній школі №1 імені С. В. Вільконського із запровадженням у 

навчальний процес курсу «Кобзарознавство»; підтримка Спілкою інноваційних 

процесів на регіональному рівні щодо запровадження новітніх музично-

виконавських технологій в галузі бандурного мистецтва, сприяли загальній 

музичній професіоналізації  («бандуризації») музичного мистецтва краю. 

Результатом культурної взаємодії на регіональному і спільнонаціональному рівні 

стало, по-перше, створення першої професійної капели бандуристів імені Остапа 

Вересая (художній керівник і головний диригент заслужена артистка України Р. 

Борщ); по-друге, на цьому етапі відбулося розгортання музично-просвітницької 

роботи Прилуцької аматорської капели бандуристів (керівник І. Юшко); 

Чернігівської капели бандуристів – хлопчиків «Соколики» ( керівники заслужені 

працівники культури України В. Іщенко та О. Товпеко); дитячих капел 

бандуристів «Надія» (керівники Л Фалалєєва, Я. Решетник, Л. Велігорська); 

юнацької капели бандуристів «Бандура дарує натхнення»  (керівники О. Пінчук, 

М. Суворова); молодіжної капели бандуристів «Зачарована Десна»( керівник 

заслужена артистка України Р. Борщ); по-третє, систематичне проведенню на 
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базі Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і концертних 

програм Бандурного абонементу за участі відомих митців-бандуристів України: Т. 

Лазуркевича, О. Созанського, Т. Яницького, Г. Матвіїва, Т. Столяра, Я. Джуся, 

Івано-франківського квартету бандуристок «Гердан», визначили культуротворчі 

параметри процесу бандурної інкультурації краю як культуротворчої дії 

мистецького феномена бандурного музично-інструментального виконавства у 

контексті національного музичного мистецтва на сучасному етапі регіонального 

культуротворення. Необхідною складовою аргументації та обґрунтування 

концептуальних основ автентично-народного та концертно-академічного 

виконавства, які створюють додатковий контент-аналіз мистецтвознавчого 

дискурсу є розгляд творчості окремих носіїв бандурної культури України, 

об`єднаних духовно-історичним полем локальних чинників кобзарського 

мистецтва регіону. Під цим кутом зору розглядається творчість яскравого носія 

традицій синкретичної бандурної «співогри» – Терентія Пархоменка; сучасного 

виразника «старосвітської» манери кобзарювання, лауреата Національної премії 

України імені Тараса Шевченка, народного артиста України кобзаря-лірника 

Василя Нечепи; капели бандуристів імені Остапа Вересая Чернігівського 

обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм. Їх мистецтво 

засвідчує історично усталену спадковість кобзарських традицій краю, 

репрезентуючи водночас інноваційну якість кобзаротворення на новітньому етапі 

державотворення.  

У розділі 4 «Музична освіта і популяризація музики як чинники 

регіонального культуротворення» – продемонстровано, що прогнозування 

освітніх стратегій та управлінських рішень в галузі мистецької освіти і 

популяризації музики неможливе без глибокого вивчення історії становлення 

фахової музичної освіти та різних форм концертно-філармонійної діяльності у 

їх регіональній специфіці та локальній історико-культурній та жанрово-

стилістичній неповторності. 

У підрозділі 4.1 «Національні засади мистецької освіти регіону в 

умовах євроінтеграції України» – наголошується, що мистецька освіта 

початку третього тисячоліття переживає період якісної трансформації, 

обумовленої активним входженням України у загальноєвропейський освітній 

простір і стосується усіх ланок мистецької освіти: початкової, середньої і 

вищої. Доведено, що модернізація української держави, здатної відповідати 

вимогам XXI ст., потребує цілеспрямованого зміцнення національних основ 

мистецької освіти, які базуються на величезній культурній спадщині 

українського народу, до якої в повній мірі можна віднести, наприклад, 
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кобзарство – як один з найпотужніших видів етномузичної мистецької 

діяльності. Виходячи з необхідності подальшої розбудови національної 

мистецької освіти, обґрунтовано можливість реалізації потенційно змістовного 

культуротворчого проєкту – створення Чернігівського державного інституту 

українського кобзарства. Реалізація цього освітнього проєкту – важливий 

конструкт націєтворчого саморозвитку регіону й всієї України на етапі її 

культурно-освітніх трансформацій.  

У підрозділі 4.2 «Чернігівський музичний коледж імені Л. М. Ревуцького 

в освітньому просторі національного і регіонального культуротворення» – 

зазначається, що заснування Чернігівського музичного училища (1904 р.) стало 

початком становлення базових принципів музичної освіти Чернігівщини. На етапі 

сталого розвитку мистецького навчального закладу виокремлюється його 

найважливіші складові – індивідуалізація й диференціація навчально-педагогіч-

ного процесу. Узагальнення спеціалізованих галузей, рівнів, ступенів, одиниць 

освітньої активності, що відповідають сучасним вимогам розвитку музичного 

професійного мистецтва та музично-естетичним запитам творчої молоді;  

формують способи і процедури цілісного творчого музично-виховного процесу, в 

тому разі й музично-виконавського на рівні творчої особистості. Орієнтація на 

формування «індивідуальної стратегії» розвитку творчої особистості є провідною 

тенденцією у побудові сучасної виконавсько-педагогічної системи коледжу. 

Створення нового типу освітнього навчального комплексу: «Національна 

музична академія України імені П. І. Чайковського – Чернігівський музичний 

коледж імені Л. М. Ревуцького» (1998 р.), підтриманого на державному рівні, 

стало ключовим моментом запровадження інноваційних культурно-мистецьких 

концепцій і практик вітчизняної музичної освіти в її регіональній рецепції. 

Новаційні бачення, реалізовані у створенні навчального комплексу, дозволили на 

сучасному якісному рівні приступити до розв’язання проблем навчально-

виховного процесу, а саме: внесення змін і доповнень до навчальних планів 

коледжу і музичної академії у відповідності до Угоди про співпрацю; визначення 

спільних пріоритетів щодо підтримки творчого потенціалу мистецької 

особистості в контексті стратегії її саморозвитку, спрямованої на формуванням 

внутрішньої потреби постійного фахового самовдосконалення; виокремлення 

музично-виконавської, науково-дослідницької, музично-педагогічної роботи як 

засобу формування спеціальних компетенцій творчої молоді, покликаних 

відтворити духовні смисли особистості як внутрішнє джерело саморуху від 

«малого до великого» у його мистецькій проєкції; створення педагогічних умов 

для майбутньої професійної діяльності через участь у спільних мистецьких 
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проєктах, наукових конференціях, присвячених творчості М. Лисенка, 

Л. Ревуцького, Б. Лятошинського та інших вітчизняних композиторів; напра-

цювання змістових ліній музичної освіти з урахуванням світових мистецьких 

інновацій в галузі музичного виконавства; коригування «звичних» підходів, які 

гальмують поширення нових ідей мистецької освіти, стримують «комунікацію 

мистецтв» як синтез дій в напрямку сучасних підходів музичної інтерпретації, 

музичної психології, поглибленого аналізу художньо-виконавського 

процесу; нарощення професійної сфери музично-педагогічного процесу та участі 

у проведенні майстер-класів професорсько-викладацького складу музичної 

академії, зокрема народних артистів України Ю. Кота, В. Рожка, доктора 

мистецтвознавства М. Копиці, кандидатів мистецтвознавства О. Ринденко, 

Т. Рощиної та ін.; усвідомлення необхідності своєчасного переосмислення змісту 

навчальних планів і програм у контексті вимог сучасного законодавства України 

в галузі мистецької освіти; запровадження у навчально-виховний процес 

спільних напрацювань у галузі мистецтвознавства та системного проведення на 

базі коледжу «Міжрегіонального конкурсу молодих композиторів імені 

Л. М. Ревуцького»; з метою входження у світ «відкритих проблем» 

висококонкурентного мистецького середовища, спільно протидіяти механічному 

накопиченню мистецької інформації з переходом до свідомого оволодіння 

творчою особистістю духовними надбаннями національної музичної культури. 

Міжкультурна взаємодія в межах комплексу є регіональним прикладом 

самоорганізації відкритої освітньої системи, що знаходиться у постійному 

діалозі з культурним середовищем і має в перспективі множинність сценаріїв 

саморозвитку. Музичний комплекс на основі системної методології та 

розгалуженої диверсифікації музично-педагогічної практики демонструє 

поступальний і відкритий характер освітнього процесу, постійно розширює 

співробітництво у царині мистецької педагогіки зі спорідненими навчальними 

закладами України, близького та далекого зарубіжжя. Отже, зі створенням 

навчального мистецького комплексу інноваційного типу відбулося суттєве роз-

ширення творчих можливостей в реалізації головного предмета музичної 

педагогіки, – музично-виховної та навчальної діяльності на шляхах розвитку та 

кореляції культуротворчого змісту мистецької освіти, що в підсумку дало свої 

позитивні змістовні наслідки. Так, на початку XXI ст. ( 2004 р.) за рішенням 

Міністерства культури України Чернігівський  музичний коледж імені Л. М. 

Ревуцького було визнано кращим навчальним закладом в галузі фахової 

музичної освіти України. За 117 років свого функціонування музичний коледж 

на практиці реалізував поліфаховий контекст музичного виховання і є 
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репрезентантом національних традицій мистецької освіти, що мають в 

перспективі множинність сценаріїв фахового мистецького саморозвитку. 

У підрозділі 4.3 «Чернігівський обласний філармонійний центр 

фестивалів і концертних програм: сучасний modus vivendi музично-

виконавської та філармонійно-концертної діяльності в Україні» – 

виявлено, що у регіональній системі академічного музичного виконавства і 

популяризації музики особлива роль належить Чернігівському обласному 

філармонійному центру фестивалів і концертних програм як інноваційному 

закладу в галузі філармонійної та концертно-виконавської діяльності в Україні. 

Створений на зламі тисячоліть (2000 р.), філармонійний центр є прикладом 

корпоративного підходу до вирішення низки взаємопов’язаних і структурно 

обумовлених культуротворчих цілей філармонійної справи: здійснення 

культурно-виховної функції музичного мистецтва за нових соціокультурних 

обставин та втілення модерного способу (філармонійного modus vivendi ) його 

популяризації як центральна ланка в поширенні високохудожніх зразків 

музичного мистецтва; виокремлення мистецьких чинників, що відіграють 

провідну роль у формуванні ідейно-художнього змісту концертних програм, 

особливо в жанрах академічного виконавства; дослідження та експериментальна 

перевірка організаційно-творчого структурування художніх засад філармонійної 

діяльності, що відповідає зростаючим вимогам у комунікативній сфері «слухач-

виконавець» і змінам соціально-культурних і фінансово-економічних умов, що 

спостерігаються на сучасному етапі державотворення в контексті запровадження 

основ місцевого самоврядування на законодавчому рівні; реального втілення 

організаційно-правової, фінансово-господарської культуротворчої мистецької 

структури, що наголошує створення рівних умов і пошуку адекватної підтримки 

тих творчих колективів і окремих виконавців, які пропагують народне музичне 

мистецтво, музичну класику, зокрема творчість українських композиторів; 

пошук шляхів вдосконалення філармонійно-концертної справи з погляду 

створення системи, яка відповідає культурним реаліям естетичної свідомості 

соціуму в контексті повного розкриття творчого потенціалу колективів і окремих 

виконавців, звільнення їх від застарілих регламентацій, які стримують вияв 

творчої ініціативи і створення відповідних форм популяризації музики в 

сучасному соціокультурному середовищі; нарешті, як використовує свої 

організаційно-творчі можливості конкретний суб’єкт філармонійного процесу на 

шляху ствердження свого основного призначення, яке закладено у дефініції 

філармонія (від гр. люблю + гармонія), що є культурно-мистецьким і 

культуртворчим коцентром, який спрямовує свою діяльність на когнітивно-
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пізнавальні процеси в контексті музично-естетичного виховання суспільства та 

поширення професійного музичного виконавства високого духовного і 

мистецького рівня. Відтак, на сьогодні Чернігівський обласний філармонійний 

центр фестивалів і концертних програм є однією з найпотужніших концертних 

організацій України у складі якої на постійній професійній основі функціонує 

чотири творчі колективи у статусі «академічного»: академічний камерний хор 

ім. Д. Бортнянського, академічний симфонічний оркестр «Філармонія», 

академічний український народний хор, академічний ансамбль пісні і танцю 

«Сіверські клейноди» духовий оркестр, ансамбль джазової музики «Biss Quit» та 

окремі концертні виконавці загальною кількістю понад 400 творчих працівників. 

Сучасний філармонійний центр повною мірою відповідає естетичним 

запитам українського суспільства доби цивілізаційних  трансформацій: 

функціонування концертної структури як мистецького самовиявлення 

організаційно-творчої перевірки і практичного ствердження ефективності у 

застосуванні альтернативних форм і методів організації гастрольно-концертної 

та музично-виконавської діяльності на сучасному етапі культуротворення; 

становлення сучасних комунікаційних взаємодій в царині популяризації 

музики, коли філармонійний центр стає комунікантом, де сходяться естетичні 

інтереси виконавця-інтерпретатора, музикознавця-дослідника і слухача, де 

формується нова соціально-духовна якість, де перетинаються шляхи творчого 

сполучення інноваційних напрацювань музичного мистецтва модерної України.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до логічного обґрунтування побудови концептуальних контентів 

дисертаційного дослідження є можливим формування основних теоретичних 

узагальнень у формі наступних висновків з роботи. 

1. Багатоаспектність проявів музичного мистецтва Чернігівщини, виявлення 

особливостей його розвитку в історичному просторі спільно національних та 

регіональних культурних традицій потребували теоретичну концептуалізацію 

проблеми в контексті культурологічної і мистецтвознавчої регіоніки. Для 

категоріальної розбудови дисертаційної концепції залучені такі поняття як 

музичне мистецтво, культуротворчість, духовний конструкт, регіоніка, 

локалізація, історична та культурологічна обумовленість музичного мистецтва, 

національна ідентичність й регіональні особливості композиторської творчості, 

музичного виконавства, освіти та популяризації музики. 
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2. Теоретично обґрунтовано методологічні позиції культурологічної і 

мистецтвознавчої реконструкції історії музичного мистецтва Чернігівщини як 

культуротворчого феномена України ХХ – початку ХХІ століття із застосуванням 

відповідних понять стосовно історичної, етнокультурної традиції та національної 

ідентифікації. На основі широкого кола джерел і ретельного опрацювання наявних 

концепцій мистецької періодизації сформовано наукове уявлення  про культуро-

логічний  зміст поняття «регіоніка» та музичну творчість для її історичної та 

музикознавчої реконструкції. Запропоновано авторську модель «опорних віх» 

періодизації соціокультурних і культуротворчих трансформацій в локальному 

середовищі: 1. Плюралізація форм культуротворчого буття початку ХХ століття 

(1900-1917 рр.). 2. Українська революція (1917-1918 рр.) як етап культурно-

мистецького націєтворення. 3. Реальний світ мистецького часопростору 

радянської доби (1919-1991 рр.): культуротворча хвиля «українізації»  та 

«розстріляного Відродження» 20-х – 30-х рр. як духовний і морально-естетичний 

сплеск національної культури у її регіональній культурологічній та 

соціокультурній трансформації. 4. Чернігівська генерація «шістдесятників–

дев’яностників» як перехідний етап від аматорства до музичного професіоналізму 

в становленні чернігівської композиторської традиції (школи) новітньої доби. 5. 

Композиторська творчість у проєкції формування регіональної парадигми 

музичної освіти та педагогіки мистецтва наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть. 

6. Духовна музика як сакральний модус культури на перехресті тисячоліть. 7. 

Музична освіта і популяризація музики у просторі регіонального 

культуротворчого буття початку третього тисячоліття. 

3. Спираючись на незаперечні факти культурно-історичного розвитку 

розкрите істинне значення музичної Шевченкіани Чернігівщини в дискурсі 

національної ідентичності та її духовне значення в аспекті регіональної 

культуротворчості, що виконує функції усвідомлення спадкоємності та 

трансісторичної комунікації, виступає конструктом порозуміння і єдності нації, 

епістемою неповторності мистецького часопростору. 

4. Епістолярна спадщина М. Коцюбинського і М. Лисенка, досліджена в 

якості сутнісної складової історико-джерелознавчого та мистецтвознавчого 

дискурсу, виокремила характерні ознаки концептосфери музичної регіоніки 

Чернігівщини і поглиблює наші уявлення про важливий етап регіонального 

культуротворення та мистецького націєтворення початку ХХ століття.  

5. З’ясовано традиції та інновації композиторського мистецтва як духовний 

конструкт культурної самобутності Чернігівщини, починаючи з князівської доби, 

українського бароко («Чернігівських Афін») з пролонгацією культурних позицій на 
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етапі «маєткової культури» ХІХ ст. та етапі формування національних рис 

композиторської творчості другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як 

культуротворчого наративу Чернігово-Сіверського культурно-мистецького ареалу.  

У визначенні специфіки композиторської творчості другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. стає характерним її зв’язок з фольклорними традиціями, а також 

поступова професіоналізація в оволодінні різними жанрами вокальної та 

інструментальної музики з точки зору складу, фактури, музичної форми. 

Встановлено, що на її першому етапі (60-ті – 90-ті рр.) у Чернігово-Сіверському 

регіоні провідну роль відігравали композитори-аматори. Доведено, що 

«перехідним мостом» від аматорства до етапу становлення регіональної 

композиторської школи на межі тисячоліть стала різножанрова музична творчість 

Івана Зажитька, Петра Зуба, Миколи Збарацького, Юрія Захожого, Івана Синиці, 

Анатолія Пашкевича (чернігівський період творчості композитора у 1990-

2002 рр.), музика яких активно впливала на формування мистецького культурного 

простору регіону. На шляхах різножанрового розгортання регіональної 

композиторської творчості початку ХХІ століття визначних зусиль доклали 

композитори і музичні педагоги Світлана Безпала, Юлія Грицун, Маргарита 

Демиденко, Андрій Зименко, Руслана Лісова, Олена Лущик. Для них 

композиторська творчість стала основою їх мистецької і педагогічної діяльності, 

що впливала на формування ціннісних орієнтацій творчої молоді.  

6. Досліджено симфонічне виконавство, яке знайшло свою регіональну 

інкультурацію в особливостях виконавського мистецтва Кіндрата Сорокіна як 

диригента симфонічного оркестру Чернігівського музично-драматичного 

товариства. Творчість колективу стала мистецьким фактором активізації духовного 

життя регіону на початку XX століття та зразком творчого втілення світових 

надбань симфонічної музики. Першовиконанням кантати Миколи Лисенка «Б’ють 

пороги» (1903 р.) у творчій інспірації чернігівського оркестру і хору, було 

започатковано етап поширення в регіональному музичному просторі масштабної 

за своєю націєтворчою суттю української музики початку ХХ ст. Симфонічне 

виконавство розширило і збагатило регіональні форми культуротворчості, сукупно 

забезпечуючи поширення і виявлення музичного мистецтва у розмаїтті його 

жанрової специфіки, що сприяло становленню загальної системи музичного 

просвітництва в регіоні на засадах музичного професіоналізму. 

На прикладі творчої діяльності академічного симфонічного оркестру 

«Філармонія» Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і 

концертних програм ( диригент заслужений діяч мистецтв України, Почесний 

громадянин міста Чернігова Микола Сукач) визначено естетосферу симфонічної 
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музично-виконавської творчості регіону вже на початку ХХІ ст., реалізованої у 

системному проведенні міжнародного фестивалю класичної музики «Сіверські 

музичні вечори». У творчій діяльності оркестру симфонічне виконавство набрало 

мистецької якості, яка засвідчила історичні, музично-виконавські та навчально-

методичні аспекти культурного розвитку регіону. У контексті формування 

соціокультурних взаємозв’язків, творчість оркестру впливає на становлення 

академічних стандартів функціонування сучасного філармонійно-концертного 

середовища щодо накопичення та трансляції естетичного досвіду на засадах 

міжкультурної комунікації. 

7. Хорове виконавство досліджено у соціокультурному і мистецькому 

просторі регіону через розкриття концептосфери «хорового ренесансу України», 

обґрунтованого у мистецтвознавчих напрацюваннях Анатолія Лащенка. У 

культурній практиці регіону це знайшло свою реалізацію у музично-виконавській 

діяльності заслуженого діяча мистецтв України, Почесного громадянина міста 

Чернігова, хорового диригента Любомира Боднарука на чолі академічного 

камерного хору імені Д. Бортнянського як репрезентанта професіоналізації 

академічного хорового виконавства початку ХХІ ст. Мистецька діяльність 

Любомира Боднарука на чолі професійного хорового колективу є прикладом 

сталої регіональної системи якісного «еталонного» (П. Муравський) хорового 

виконавства і яскравим виявом соціально-значущих рис духовного, мистецького 

поступу суспільного розвитку, що є характерним не лише для регіонального, а й 

загальнонаціонального культурного простору.  

8. Бандурне мистецтво в парадигмах автентично-народного та концертно-

академічного виконавства проаналізовано і узагальнено на прикладі яскравих 

носіїв чернігівської кобзарської традиції («школи»): бандуриста Терентія 

Пархоменка та Лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

народного артиста України кобзаря-лірника Василя Нечепи; капели бандуристів 

імені Остапа Вересая (художній керівник заслужена артистка України Раїса 

Борщ). Аналіз їх мистецької діяльності розглянуто у контексті національної 

кобзаротворчості XX – початку XXI ст. В якості музично-освітньої проєкції 

регіонального культуротворення обґрунтовано необхідність відкриття 

Чернігівського державного інституту українського кобзарства, що сприятиме 

суттєвому нарощенню націєтворчого, освітнього і мистецького потенціалу краю. 

9. Осмислено становлення музично-педагогічного досвіду в Чернігівському 

музичному коледжі ім. Л. М. Ревуцького з погляду функціонування інноваційного 

освітнього комплексу «Національна музична академія України імені 

П. І. Чайковського – Чернігівський музичний коледж імені Л. М. Ревуцького», що 
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відповідає конкретним цілям вітчизняної практики мистецької освіти. У 

культуротворчому аспекті передбачається формування індивідуального стилю 

мистецького навчального закладу, що корелюється з сучасним вимогами щодо 

мистецької освіти та враховує у своїй роботі широкий спектр фахових чинників, 

які визначають і формують передовсім стратегію розвитку особистості музиканта-

виконавця.  

10. На основі культурологічного аспекту сучасного українського мистецтво-

знавства доведено, що Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів і 

концертних програм виконує свою головну естетико-просвітницьку місію як 

центральна ланка у популяризації високохудожніх зразків музичного мистецтва. 

Соціокультурні та естетичні чинники відіграють провідну роль у формуванні 

ідейно-художнього змісту концертних програм, особливо в жанрах академічного 

симфонічного, хорового, бандурного виконавства. Визначено організаційно-творчі 

шляхи реформування філармонійно-концертної структури, які є найбільш 

перспективними з погляду утворення системи, яка відповідає культурним реаліям 

суспільної свідомості нашого часу та сприяє більш повному виявленню творчого 

потенціалу колективів і окремих виконавців; обґрунтовано сучасну концепцію 

(modus vivendi) філармонійно-концертної діяльності. Доведено, що музично-

виконавська діяльність Чернігівського обласного філармонійного центру 

фестивалів і концертних програм є мистецьким виявленням сучасного модусу в 

загальній музично-виконавській та філармонійно-концертній структурі 

популяризації музики в умовах культурологізації та інкультурації регіонального 

мистецького середовища початку ХХІ століття.  

11. Вивчення мистецтвознавчих, історичних, культурологічних джерел 

сприяло розкриттю найважливіших культуротворчих функцій музичного 

мистецтва: світоглядна, соціально-комунікативна, організаційно-регулятивно-

нормативна, освітньо-виховна, просвітницько-пізнавальна, естетична, ціннісно-

орієнтаційна, які осмислюються в контексті як регіонального, так і спільно-

національного культурного простору. Виявлено, що композиторська творчість, 

музичне виконавство, освіта та популяризація музики не лише сприяють 

накопиченню естетичного досвіду широкої аудиторії, але й набувають громадсько-

патріотичного і націєтворчого змісту. З’ясовано, що культуротворчий потенціал 

зазначених складових музичного мистецтва служить полем розгортання духовного 

потенціалу і культурної самобутності Чернігівщини в контексті розбудови 

модерної України.  

12. Концептуалізована культуротворча функція музичного мистецтва 

реалізується через аксіосферу регіональної музичної діяльності, виступаючи, 
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зокрема прогностичним началом у ціннісно-світоглядному переосмисленні 

соціокультурних реалій. Адже у її структурі все детальніше окреслюється 

необхідність достовірного наукового відтворення тих явищ духовної культури на 

рівні окремих регіонів України, які заклали основу культуротворчих процесів 

розвитку української державності і можуть розглядатися з історико-культурної, 

світоглядної, мистецько-культурологічної та естетичної позицій. До їхнього загалу 

належить і культуротворчий  феномен музичного мистецтва Чернігівщини, 

виявлений через відповідний аналіз композиторської творчості, виконавства, 

освіти та популяризації музики в регіоні.  

Отже, наголошена у дисертаційному дослідженні множинність культуро-

творчих функцій музичного мистецтва здатна у подальшому привернути 

дослідницьку увагу до далеко ще не вичерпаних можливостей духовних 

потенціалів жанрів і творчих парадигм мистецької аксіосфери регіонального 

культурного поступу, що засвідчує історичну наступність і державну єдність 

гуманістичних та естетичних ідеалів української нації. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії  

  

1. Васюта О. П. Музична культура Чернігівщини Х – початку ХХІ століття: 

еволюційний вимір : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 296 с. 

2. Васюта О. П. Музична культура Чернігівщини XX – початку XXI 

століття (композиторська творчість та виконавство) : монографія. Чернігів : 

Десна Поліграф, 2019. 384 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН  

України за напрямом «мистецтвознавство» 

  

3. Васюта О. П. Музична культура Чернігівщини кінця ХХ - початку ХХІ 

століття як об`єкт мистецтвознавчого аналізу. Мистецтвознавчі записки 

ДАКККіМ. 2008. Вип. 14. С. 3-10. 

4. Васюта О. П. Бандурист Терентій Пархоменко в контексті дослідження 

української народної творчості XX століття (до 135-річчя від дня народження). 

Мистецтвознавчі записки ДАКККіМ. 2008. Вип. 13. С.180-186. 

5. Васюта О. П. Періодизація як проблема мистецтвознавчого аналізу: 

регіональний аспект. Вісник ДАКККіМ. 2008. №2. С. 67-71. 



33 
 

6. Васюта О. П. Перманентність розвитку музичної культури Чернігівщини: 

опорні віхи. Культура і сучасність. Альманах ДАКККіМ. 2008. № 1. С. 104-108. 

7. Васюта О. П.  Регiональне бачення музичної культури України у контексті 

мистецтвознавчих досліджень. Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури : зб. наук. пр. ДАКККіМ. 2008. Вип. ХХ. С. 116-121.  

8. Васюта О. П. Музична Шевченкіана Чернігівщини як теоретико-

мистецтвознавча проблема. Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури : зб. наук. пр. ДАКККіМ. 2008. Вип. ХХІ. С. 206-213.  

9. Васюта О. П. Фортепіанне мистецтво Чернігівщини: до постановки 

проблеми. Вісник ДАКККіМ. 2008. №4. С. 54-58. 

10. Васюта О. П. Кобзарство Чернігівщини: пошук новочасної освітньої 

моделі. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. 

наук. пр. ДАКККіМ. 2009. Вип. ХХІІІ. С. 351-359.  

11. Васюта О. П. Музично-драматичне мистецтво Чернігівщини другої 

половини ХVІІІ - першої половини XIX ст. : розвиток та функціонування. 

Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. ДАКККіМ. 2009. Вип. 16. С. 96-104. 

12. Васюта О. П. Чернігівська кобзарська школа: означення проблеми 

дослідження. Biсник ДАКККіМ. 2009. №4. С. 80-84.  

13. Васюта О. П. Чернігівське музично-драматичне товариство: оперні 

постановки кінця XIX століття. Культура і сучасність. Альманах ДАКККіМ. 2009. 

№2. С. 130-135. 

14. Васюта О. П. Мистецтвознавчі пошуки А. П. Лащенка: регіональний 

контекст. Мистецтвознавство України : наук. вид. академії мистецтв України. 

2009. Вип. десятий. С. 321-326.  

15. Васюта О. П. До витоків вокального та вокально-хорового 

мистецтва Чернігівщини (XVII – XVIII ст.). Biсник ДАКККіМ. 2010. №1. С. 96-99. 

16. Васюта О. П. Диригенти Чернігівщини: компартивно-аналітичний 

погляд. Науковий вісник Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського. Актуальні питання сучасного музикознавства та 

музичної освіти ( до дня народження А. П. Лащенка). 2013. Вип. 92. С. 16-28.  

17. Васюта О. П. Хорова, камерно-вокальна та церковна музика в 

творчості сучасних композиторів Чернігівщини. Мистецтвознавство України : 

наук. вид. академії мистецтв України. 2013. Вип. чотирнадцятий. С. 102-110. 

18. Васюта О. П. Бандурне мистецтво Чернігівщини кінця XX – початку ХXI 

століття: проблематика кобзаротворення. Українське мистецтвознавство : 

матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. пр. [гол. ред. Г. Скрипник]; 

НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : ІМФЕ, 2017. Вип. 17. С. 207-212. 



34 
 

19. Васюта О. П. Концепція музичної культури Чернігівщини XX століття 

як проблема музичної україністики. Українське мистецтвознавство : 

матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. пр. [гол. ред. Г. Скрипник]; 

НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : ІМФЕ, 2018. Вип. 18. С. 19-24. 

 

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України та 

включених до міжнародних науково-метричних та реферативних баз 

  

20. Васюта О. П. Чернігівська композиторська  школа новітньої доби: 

особливості творчого втілення. Вісник НАКККіМ. 2018. №1. С. 152-155. 

21. Васюта О. П. Любомир Боднарук – репрезентант хорового мистецтва 

Чернігівщини другої половини XX – початку XXI ст. : хорознавчий аспект. 

Вісник НАКККіМ. 2018. №2. С. 198-201. 

22. Васюта О. П. Творча діяльність Володимира Суховерського в контексті 

розвитку музичної освіти України новітньої доби. Вісник НАКККіМ. 2019. №4. 

С. 94-97. 

23. Васюта О. П. Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» : 

комунікативний аспект симфонічного виконавства як фактор культурної 

динаміки регіону. Вісник НАКККіМ. 2020. № 3. С. 189–193. 

24. Васюта О. П. Культуротворчий  потенціал музичного виконавства 

початку ХХ століття в  контексті епістолярної спадщині Миколи Лисенка та 

Михайла Коцюбинського. Вісник НАКККіМ. 2020. № 4 .С. 118–122. 

25. Vasiuta O. Chernihiv revutsky music college: european vector of 

development [Чернігівський музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького: 

європейський вектор розвитку]. Вісник НАКККіМ: наук. журнал. № 3. Київ : 

ІДЕЯ ПРИНТ, 2018. С. 266-270. 

26. Vasiuta O. Chernihiv L. Revutsky musik college: scientific and educational 

work [Чернігівський музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького: наукова та 

навчально-методична діяльність]. Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв : наук. журнал. № 2. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 181-184. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

27. Васюта О. П. До питання музичної освіти на Чернігівщині. Педагогічні 

пошуки в галузі мистецької освіти в Україні на межі третього тисячоліття: 

традиції, сучасність, перспективи : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-

практ. конф., Луганськ, 4-6 квіт. 2001 р. Київ : ДМЦНЗКМ, 2001. С. 7-16.  



35 
 

28. Васюта О. П. Початкова спеціалізована музична освіта в Чернігові: 

стан і перспективи розвитку. Проблеми і перспективи розвитку початкових 

спеціалізованих навчальних закладів як ланки безперервної музичної освіти : 

матеріали наук.-метод. конф., 21-22 бер. 2005 р. Київ : Гнозіс, 2005. С. 15-17. 

29. Васюта О. П. Передумови відкриття Чернігівських музичних класів 

ІРМТ. Художньо-світній простір України в контексті новітньої історії : 

матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., 22-23 лист. 2007 р. Київ : Вид. дім 

Дмитра Бураго, 2007. С. 167-171. 

30. Васюта О. П. Музичний театр Чернігівщини XIX століття – важлива 

віха театральної культури України. Видатні постаті науки, культури і освіти 

України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2008 р. Київ : 

ДАКККіМ, 2008. С. 39-42.  

31. Васюта О. П. До питання узагальнення музичної Шевченкіани 

Чернігівщини. Tарас Шевченко та кобзарство : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., 14-16 квіт. 2010 р. Львів : Львівська політехніка, 2010. С. 50-56. 

32. Васюта О. П. Композиторська творчість Чернігівщини: сучасний вимір. 

Культурно-мистецькі обрії України в контексті інтеграції до європейського 

співтовариства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1 лист. 2018 р. Ніжин : 

НДПУ ім. М. В. Гоголя, 2018. С. 10-13. 

33. Васюта О. П. Музичне виконавство на Чернігівщині у першій третині 

ХХ ст. (До проблеми Л. М. Ревуцький і Чернігівщина). Постать Левка 

Ревуцького в історико-культурному контексті часу ( до 130-річчя від дня 

народження Л. М. Ревуцького) : зб. наук. робіт учасн. Всеукр. наук.-теорет. 

конф., 19-20 лют. 2019 р. Чернігів : ФОП Голець В. В., 2019. С. 55-57. 

34. Васюта О. П. Музична освіта Чернігівщини: до проблеми 

професіоналізації мистецької освіти України ХХІ ст. Мистецтво та освіта : 

новації та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 18 квіт. 2019 р. 

Чернігів : РВВ НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2019. С. 5-7. 

35. Васюта О. П. Сучасна духовна музика Чернігівщини: композитори 

Юрій Захожий, Іван Зажитько, Іван Синиця. Сучасні виміри української 

регіоналістики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 5 чер. 2019 р. Ніжин : 

НДПУ ім. М. В. Гоголя, 2019. С. 8-11. 

36. Васюта О. П. Виконавський аспект композиторської творчості Бориса 

Лятошинського. Українське мистецтво ХХ-ХХІ ст. : стандарти професіоналізму, 

персоналії, методика: зб. наук. робіт Черн. муз. коледжу ім. Л. М. Ревуцького. 

Житомир : ТОВ БУК-ДРУК, 2020. С. 57-59. 



36 
 

37. Васюта О. П. Концептуалізація творчого процесу музично-історичного 

розвитку. У діалозі з музикою : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. 30 квіт.- 

01 травн. 2020 р. Ужгород : Карпати, 2020. С. 53-54. 

38. Васюта О. П. Музичне мистецтво Чернігівщини як культуро- творчий 

феномен України ХХ – початку ХХІ століття. Fundamental and applied research 

in the Modern World  : матеріали V міжнародної наук.- практ. конф. 16-18 грудня 

2020 р. Boston, USA. P. 347. 

 

Публікації, які додатково відображають наукові результати дослідження 

 

39. Васюта О. П.  Музична культура Чернігівщини – тезаурус України : 

наук. праці з пит. іст. та теор. муз. культ. Чернігівщини. Чернігів : Вид. 

Лозовий В. М., 2012. 232 с. 

40.  Васюта О. П. Музичне життя Чернігівщини: від зародження до кінця 

XIX ст. Мистецькі обрії`99. Альманах академії мистецтв України. 2000. Вип. 

2. С. 123-130. 

41. Статут Ніжинської державної драматичної студії ім. М. К. Заньковецької 

– змістовний документ мистецької освіти 20- х рр.. ХХ ст. Духовна культура як 

домінанта українського життєтворення. Програма Всеук. Наук. – практ. коф. 

22- 23 грудня 2005 р. Київ : ДАКККіМ, 2005. С. 16. 

42. Васюта О. П. До питання узагальнення музичної Шевченкіани 

Чернігівщини. Мистецтвознавство України : наук. вид. академії мистецтв 

України. 2008. Вип. дев`ятий. C. 70-76. 

43. Васюта О. П. Творчість Василя Нечепи в контексті кобзарського 

мистецтва кінця XX – початку XXI століття. Народна творчість та 

етнографія. 2011. № 3. С. 27-34.  

44. Васюта О. П. Диригентська діяльність К. Сорокіна в Чeрнігові (1903-

1908) як чинник актуалізації симфонічного виконавства. Музична україністика: 

сучасний вимір : зб. наук ст. пам’яті доктора мистецтвознавства, професора, 

заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука / НАН України, 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, [ ред.-упоряд. І. Сікорська]. Київ : ІМФЕ, 2011. 

Вип. 6. С. 343-354.  

45. Васюта О. П. Кобзарство та Лірництво на Чернігівщині (Науково-

допоміжний бібліографічний покажчик) / за ред. П. В. Грищенка. Чернігів : 

ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2001. 64 с. 



37 
 

46. Васюта О. П. Кобзарське мистецтво Чернігівщини в окремих працях 

Пантелеймона Куліша, Миколи Лисенка, Олександра Малинки та Василя  Ємця 

: наук. посіб. Чернігів : ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2002. 31 с. 

47. Васюта О. П. Сторінки музичної освіти Чернігівщини : до 100-річчя від 

часу заснування Чернігівського музичного училища ім. Л. М. Ревуцького. 

Чернігів : ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2003. 80 с. 

48. Васюта О. П. Співаки Чернігівщини. Довідник / за ред. П. В. Грищенка. 

Чернігів : ЧОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2006. 102 с. 

49. Васюта О. П. Історія художньої культури рідного краю (Навчально-

методичний посібник). Чернігів : РВВ ЧОІ ППО, 2006. 13 с. 

50. Васюта О. П. Мистецький простір Чернігівського обласного 

філармонійного центру. Музика. 2018. №3. С. 28-34. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Васюта О. П. Музичне мистецтво Чернігівщини як культуротворчий 

феномен України XX – початку XXI століття. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури» – Київ, 2021. 

У дисертації визначено шляхи формування і розвитку музичного мистецтва 

Чернігівщини як культуротворчого феномена України означеного періоду. У 

контексті гуманітарно-міждисциплінарного дискурсу розглянуто ретроспективу 

функціонування різних сегментів музичного мистецтва  регіону на основі 

періодизації опорних віх культуротворення в історії культури з точки зору 

україністики і регіоніки, музичної Шевченкіани в дискурсі національної 

ідентичності, композиторської творчості, професійної музичної освіти, 

виконавства та популяризації музики протягом XX - початку XXI століття. У 

контексті культурологічної регіоніки виокремлюються: епістолярна спадщина 

Миколи Лисенка та Михайла Коцюбинського як джерело музичної регіоніки в 

культуротворчому аспекті; стан і перспективи розвитку регіональної 

композиторської школи; композиторська творчість у проєкції музичної 

педагогіки; музичне виконавство симфонічного оркестру Чернігівського музично-

драматичного товариства початку ХХ ст., академічного симфонічного оркестру 

«Філармонія» початку ХХІ ст.; хорове виконавство академічного камерного хору 

ім. Д. Бортнянського в контексті «хорового відродження» кінця ХХ – початку ХХІ 

ст.; напрями бандурного автентично-народного та концертно-академічного 
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виконавства у творчості визначних носіїв чернігівської кобзарської традиції 

(школи) Терентія Пархоменка та лауреата Національної премії України імені 

Тараса Шевченка, народного артиста України Василя Нечепи, капели бандуристів 

ім. Остапа Вересая; кожен вказаний культуротворчий чинник має характерні 

властивості щодо музично-інструментального складу, виконавського репертуару 

та  інтерпретаційних конфігурацій мистецького втілення; функціонування 

інноваційного освітнього комплексу «Національна музична академія України 

імені П. І. Чайковського – Чернігівський музичний коледж імені Л. М. Ревуцького 

та Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів і концертних 

програм як сучасного модусу філармонійно-концертної діяльності у контексті 

проблематики різних аспектів регіонального культуротворчого процесу.  

Ключові слова: музичне мистецтво Чернігівщини, культурний регіон, 

культуротворчий феномен, симфонічне, хорове, автентично-народне, інструмен-

тальне виконавство, освітній комплекс, філармонійний центр. 

  

SUMMARY 

 

Vasiuta O. P. Musical art of Chernihiv region as a cultural and creative 

phenomenon of Ukraine in the XX – early XXI centuries. – Qualification work 

as a manuscript. 

Dissertation f or the scientific degree of Doctor of Art History in specialty 

26.00.01 «Theory and History of Culture» – Kyiv, 2021. The dissertation explores 

the ways of formation and development of the musical art of Chernihiv region as a 

cultural and creative phenomenon of Ukraine in the XX – early XXI centuries. 

In the context of a humanitarian and interdisciplinary discourse, a retrospective 

of the functioning of various segments of the musical art of the region is considered 

on the basis of the periodization of the reference milestones of cultural creation in the 

history of musical culture from the point of view of Ukrainian studies and regional 

studies, musical Shevchenko in the discourse of national identity, composer 

creativity, professional music education, performance and popularization of music on 

throughout the XX – early XXI centuries. In the context of the culturological region, 

the following are distinguished: the epistolary heritage of Nicholas Lysenko and 

Mikhail Kotsyubinsky as a source of musical region in the cultural aspect; the state 

and development prospects of the regional school of composition; compositional 

creativity in the projection of musical pedagogy; musical performance of the 

symphony orchestra of the Chernigov Music and Drama Society of the early 20th 

century; the Philharmonic Academic Symphony Orchestra of the early 21st century; 
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choral performance of the Academic Chamber Choir named after D. Bortnyansky in 

the context of the "choral revival" of the late XX - early XXI centuries; directions of 

bandura performance: authentic folk and concert-academic, each of which has the 

characteristic features of musical and instrumental composition, performing 

repertoire and interpretation configurations of creative embodiment; functioning of 

the newest educational complex "National Music Academy of Ukraine named after 

Tchaikovsky P. - Chernigov Musical College named after L. N. Revutsky"; Chernihiv 

Regional Philharmonic Center of festivals and concert programs of both the modern 

mode of philharmonic and concert activities and the problems of various aspects of 

the regional cultural process. 

By focusing on the modern stages of the development of musical art, culturally 

creative structures are determined, which have become a manifestation of the system-

defining trends and spiritual vectors of the cultural region. These include composer 

creativity and professional music education, on the basis of which the most important 

forms of concert performance are developed, the structuring of the strategy of 

musical creativity and the popularization of music, and the support of creative youth. 

At this stage of the functioning of the musical art, scientific research of cultural life 

was carried out, musical and educational complexes, the latest concert organizations 

were created, voluminous culture-creating structures of systemic importance were 

deployed and became the component that accelerated the separation and development 

of important trends and vectors of the modern trade process in the region. 

The analysis of the musical art of Chernihiv region as a cultural and creative 

phenomenon from the point of view of composer creativity, performance, music 

education and the popularization of music is associated with the nature of their 

definition of spiritual and valuable continuums and meanings, as well as the 

understanding of musical and creative activity from the point of view of the 

transformation of composers; writing, performing culture of modern philharmonic -

concert environment, which are characterized by an increase in musical and 

professional priorities and creative strategies of spiritual personalities (composers, 

conductors, soloists) and the creative environment in general. 

Taken together, analytical approaches make up a wide range of methods of 

cognition of the phenomenon of art, which ensures their interaction in the 

implementation of the research process. 

In the context of art research, the concepts of "musical Shevchenko of 

Chernihiv", "Chernigov composer school", "Chernigov choral school", "Chernigov 

kobzar tradition (school)" are introduced, because musical art in the regional spatial 
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vertical-horizontal dimension is able to solve national cultural problems by 

stimulating their changes. 

Consequently, the art criticism discourse of the regional, in the aspect of 

defining the essential contents of cultural locations, changes the hierarchy of the 

means of functioning of musical art in the cultural space of the 20th - 21st centuries. 

Key words: Chernigov region, cultural region, musical art, cultural phenomenon, 

cultural space, symphonic, choral, authentic folk, concert and academic performance, 

educational complex, philharmonic center, popularization of music. 
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