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ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВІННИЧЧИНИ:  
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Однією з особливостей наукового життя сучасної України є зацікавленість проблемами культури і мисте-
цтва окремих регіонів. Нашу увагу привертає Вінниччина як один із регіонів Центральної України, що має багаті 
мистецькі традиції хорового виконавства, музичної освіти, оперно-театрального мистецтва тощо. Музична 
культура Вінниччини також виступала і залишається об’єктом дослідження учених. У статті здійснено аналіз 
наукових досліджень різних аспектів музичної культури Вінниччини.

Мета роботи – визначення основних напрямків дослідження музичної культури Вінниччини, з’ясування стану, 
тенденцій та перспектив подальшого вивчення вказаного явища. Методологія дослідження полягає в застосу-
ванні історіографічного методу, що використовується при опрацюванні наукової літератури для визначення 
ступеня вивчення музичної культури Вінниччини. Застосування методів аналізу, синтезу, узагальнення дало змогу 
здійснити аналіз наукових праць з означеної тематики, визначити основні напрямки дослідження музичної куль-
тури Вінниччини. Наукова новизна роботи полягає у виявленні та узагальненні наукових здобутків з вивчення різ-
них аспектів музичної культури Вінниччини як складової української національної культури. Висновки. Визначено 
основні напрямки дослідження музичної культури Вінниччини. До них належать: особливості розвитку хорового 
мистецтва регіону; становлення і розвиток музичної освіти Вінниччини; окремі аспекти інструментального 
мистецтва регіону; традиції оперно-театрального мистецтва краю; творча діяльність видатних постатей 
музичної культури Вінниччини; динаміка розвитку музичного конкурсно-фестивального руху; проблеми регіональ-
ного музичного фольклору; особливості функціонування окремих установ культури, музичних громадських органі-
зацій та їхній вплив на розвиток музичної культури регіону. Відзначено, що перспективним залишається вивчення 
інноваційних форм та методів діяльності установ культури, мистецьких освітніх закладів, дослідження динамі-
ки розвитку сучасного музичного життя Вінниччини. Це має важливе значення для відтворення цілісної картини 
національної культури у розмаїтті її регіональних аспектів.

Ключові слова: музична культура Вінниччини, наукове дослідження, хорове мистецтво, інструментальне 
виконавство, мистецька освіта, гастрольно-концертне життя, репертуар.
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SOME RESEARCH ASPECTS OF THE MUSICAL CULTURE IN VINNYTSIA REGION: 
ITS ACTUAL STATE, TRENDS, EXPECTATIONS

Ukrainian modern scientific activities pay special attention to the unique regional art and culture, its development 
and problem. Vinnytsia Region or Vinnytchyna in Central Ukraine is well-known for its heritage of professional academic 
choral performance as well as musical education and opera and theater art. Vinnytsia musical culture has been the aim 
of scientific research in the past and nowadays. The article has analyzed these scientific researches according to the main 
aspects of the musical culture of Vinnytsia region.

Purpose of Research: to determine the main ways of exploration into the musical culture of Vinnytsia, to clarify 
the actual state, trends and expectations for the further study of this phenomenon. Methodology is based on such scientific 
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methods as analysis, synthesis, and generalization. The historiographical approach allows to analyze the available data 
about Vinnytsia musical culture including such aspects as musical education and professional academic choral art. 
Scientific novelty deals with the determinatioin and generalization of scientific achievements in the study of various aspects 
of Vinnytsia musical culture as an important part of whole Ukrainian national culture. Conclusions. The main directions 
of Vinnytsia musical culture research have been determined. It is possible to study such aspects as the peculiarities 
of regional professional academic choral and instrumental art, the process of formation and development of Vinnytsia 
musical education, opera and theater art, creative activity of Vinnytsia prominent artists; the regional music contests 
and festival movement; the problems of regional musical folklore; the peculiarities of separate cultural institutions 
activity, musical public organizations and their influence on the regional musical and cultural development. Further 
exploration of the topic can find more important facts about innovative forms and methods of cultural institution activity, 
art educational establishments and dynamics of Vinnytsia modern music development. It helps to create the complete 
image of the whole national culture in the diversity of its regional aspects.

Key words: Vinnytsia musical culture, scientific research, choral art, instrumental performance, art education, touring 
and concert activity, repertoirе.

Актуальність проблеми. Останніми роками 
в українській науковій думці простежується 
тенденція збільшення регіональних досліджень 
культурологічного та мистецтвознавчого спря-
мування. Осмислення регіональних культурно-
мистецьких надбань зумовлює усвідомлення 
власної культурної приналежності та відтво-
рення цілісної картини національної культури 
як складової світової духовної спадщини.

Шляхи розвитку музичної культури Захід-
ної України (Галичина, Прикарпаття, Закар-
паття, Волинь) висвітлюються у працях І. Бер-
мес, С. Виткалова, Б. Водяного, Ю. Волощука, 
Л. Кияновської, Н. Костюк, Л. Микулани-
нець, О. Попович, Т. Росул, М. Черепаніна, 
П. Шиманського та ін. Активно досліджується 
музичне життя Буковини (К. Демочко), Поділля 
(Р. Римар, О. Смоляк, О. Стебельська), Черні-
гівщини (О. Васюта), Слобожанщини (І. Гера-
симова, Ю. Лошков, В. Осадча), Сумщини 
(Г. Локощенко), Полтавщини (А. Литвиненко), 
Черкащини (В. Бондарчук), Катеринославщини 
(В. Мітлицька, І. Рябцева), Наддніпрянщини 
(М. Ржевська), Донеччини (О. Ущапівська), Пів-
денної України (О. Макаренко, Т. Мартинюк, 
М. Слабченко, В. Щепакін). У наукових дослі-
дженнях виявляються як особливості куль-
турно-мистецького життя регіонів загалом, так 
і проблеми розвитку окремих сфер музичного 
мистецтва – інструментального виконавства, 
музичної освіти, хорової культури, гастрольно-
концертного життя.

Нашу увагу привертає Вінниччина як один 
із регіонів Центральної України, що має багаті 
мистецькі традиції хорового виконавства, 
музичної освіти, оперно-театрального мис-
тецтва тощо. Музична культура Вінниччини 
також виступала і залишається об’єктом дослі-
дження учених. Відтак, актуальним є аналіз 

наукових надбань з вивчення проблем музичної 
культури Вінниччини в українському мисте-
цтвознавстві.

Мета статті – визначення основних напрям-
ків дослідження музичної культури Віннич-
чини, з’ясування стану, тенденцій та перспек-
тив подальшого вивчення вказаного явища.

Виклад основного матеріалу. Ґрунтовним 
дослідженням професійної музичної культури 
Вінниччини є дисертація Т. Бурдейної-Публіки 
«Становлення і розвиток професійних форм 
музичного життя Вінниччини як складової 
культури Подільського краю» (Burdeina-Publica, 
2009). Тут авторка на основі великої кількості 
архівних матеріалів і документів досліджує 
процеси професіоналізації музичної культури 
Вінниччини у сферах музичного виконавства, 
освіти, гастрольно-концертного життя. Дослід-
ниця визначає періоди становлення і розвитку 
професійних форм музичного життя Віннич-
чини – дофілармонічний, філармонічний  
(із 1937 р.) і сучасний (доба незалежності Укра-
їни). Т. Бурдейна-Публіка визначає особливості 
етапів музичного життя Вінниччини і просте-
жує еволюцію професійного виконавства.

Окремий підрозділ дисертації присвячений 
розгляду діяльності трьох найбільш відомих 
на Вінниччини хорових колективів 1920-х рр. – 
Тульчинської хорової капели, Художньої хоро-
вої капели Г. Давидовського, Капели імені 
М. Леонтовича Вінницької філії Музичного 
товариства імені М. Д. Леонтовича (далі – 
МТЛ). Авторка доходить висновку, що основ- 
ною формою музичної діяльності на Поділлі 
в цей час було хорове музикування.

Важливе місце у дослідженні відведено 
діяльності Вінницької обласної філармонії. 
Дослідниця розкриває особливості функціону-
вання філармонії від кінця 1930-х до початку 
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2000-х років у контексті культурних процесів 
краю. Авторка характеризує творчу діяльність 
професійних колективів Вінниччини, їхню кон-
цертно-гастрольну діяльність, репертуар.

Вагомим і цінним у дисертації є висвітлення 
історії фестивалів, що проводяться на Віннич-
чині, аналіз репертуару виконавців, виявлення 
специфіки слухацької аудиторії. Авторка під-
креслює вагоме значення мистецьких проєктів 
для розвитку музичної культури Вінниччини.

Отже, дослідження Т. Бурдейної-Публіки 
є важливим підґрунтям для подальшого науково-
теоретичного осмислення культурно-мистець-
ких процесів Вінниччини й України загалом.

Різні аспекти музичного життя регіону 
висвітлено у дисертації C. Іскри «Соціокуль-
турна діяльність римо-католицької церкви у кон-
тексті духовної культури Поділля» (Iskra, 2010). 
Тут дослідниця, характеризуючи спеціалізо-
вані форми соціокультурної діяльності римо-
католицької церкви, розкриває особливості 
функціонування музичних бурс на Вінниччині  
у XVII–XVIII ст., діяльність яких сприяла розви-
тку хорового виконавства регіону.

Авторка характеризує творчість хорових 
колективів, що існували при католицьких хра-
мах у радянський час. С. Іскра досліджує специ-
фіку практики вокально-хорового музикування 
та репертуар сучасних католицьких спільнот.

Дослідниця, характеризуючи культурно-
просвітницьку діяльність католицьких згрома-
джень, розкриває особливості діяльності муль-
тимедійної «Clara Studio», що функціонує при 
монастирі Братів Менших Капуцинів у Вінниці. 
С. Іскра аналізує проєкти студії звукозапису 
і вказує на широкий жанрово-стильовий діапа-
зон її роботи.

Авторка простежує становлення органістики 
у Вінниці, зародження концертного органного 
музикування і фестивального руху наприкінці 
1990-х рр. С. Іскра характеризує виконавську 
творчість і репертуар міжнародного фестивалю 
органної та камерної музики «Музика в монас-
тирських мурах» і наголошує, що цей захід 
сприяє популяризації органного мистецтва 
серед широкої громадськості Вінниці.

У дисертації М. Антошко «Вінниччина як 
складова художньої культури Поділля 60-х 
років XIX – першої половини XX століття» 
(Antoshko, 2011) охарактеризовано музичне 
життя Вінниччини вказаного періоду, визна-

чено творчий внесок видатних фольклористів 
регіону І. Гурина, М. Мицика, Н. Присяжнюк, 
Г. Танцюри. Дослідниця здійснює огляд народ-
нопісенних традицій Вінниччини і визначає 
характерні риси музичного фольклору регіону, 
а також виокремлює особливості українського 
народнопісенного мистецтва загалом.

Вагоме місце у дослідженні відводиться 
композиторській діяльності М. Леонтовича, 
К. Стеценка, Я. Степового. М. Антошко харак-
теризує творчий внесок митців у музичну куль-
туру Вінниччини.

Дослідниця розкриває особливості музич-
ного життя регіону 20-х рр. XX ст. Авторка ана-
лізує діяльність музичних навчальних закладів 
(музичного технікуму, народної консерваторії, 
музичної школи, вечірньої консерваторії тощо), 
що були відкриті у вказаний період у Вінниці.

На основі опрацювання архівних джерел 
М. Антошко висвітлює творчу діяльність мис-
тецьких колективів і окремих виконавців, ана-
лізує їхній репертуар. Увага дослідниці при-
кута до творчості Капели імені М. Леонтовича 
Вінницької філії МТЛ, що була найвищим зраз-
ком хорового виконавства. Авторка також під-
креслює важливу роль і значення діяльності 
Правобережної опери на Поділлі, що сприяла 
розвитку музичної культури Вінниччини.

У дисертації Ю. Москвічової «Соціокультурна 
динаміка розвитку Вінниччини періоду незалеж-
ності України (1991–2014 рр.)» (Moskvichova, 
2015) висвітлено особливості культурно-мис-
тецького життя регіону доби незалежності Укра-
їни. Дослідниця, аналізуючи трансформаційні 
процеси в мережі установ культури та дозвілля, 
розкриває особливості гастрольно-концертного 
життя Вінницької обласної філармонії вказаного 
періоду. Авторка характеризує творчу діяльність 
провідного мистецького колективу філармонії – 
камерного оркестру «Арката» і цілий ряд фес-
тивалів та мистецьких проєктів, започаткованих 
організацією.

Ю. Москвічова розглядає сучасну мережу 
мистецьких освітніх закладів регіону і висвіт-
лює роботу головних осередків культурно-
мистецької освітньої діяльності доби неза-
лежності – Вінницького училища культури 
і мистецтв імені М. Леонтовича, Тульчинського 
училища культури та Інституту педагогіки, 
психології і мистецтв Вінницького держав-
ного педагогічного університету імені Михайла 
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Коцюбинського. Дослідниця аналізує творчість 
мистецьких колективів ВДПУ імені Михайла 
Коцюбинського і підкреслює вагому роль 
діяльності навчального закладу у підготовці 
фахівців музичного мистецтва. Авторка подає 
загальну структуру сучасної мистецької освіти 
Вінниччини.

У дослідженні висвітлюється діяльність 
аматорських фольклорних колективів, в репер-
туарі яких переважає народно-інструментальна 
музика, і аматорських хорових колективів регі-
ону. Значну увагу авторка зосереджує на твор-
чості Академічного ансамблю пісні і танцю 
«Поділля» Вінницької обласної філармонії, що 
представляє фольклорні надбання Вінниччини. 
Дослідниця простежує історію становлення 
і розвитку колективу, аналізує репертуар, кон-
цертно-гастрольну діяльність.

Важливе місце у дисертації займає розви-
ток фестивального руху на Вінниччині. На 
прикладі масштабних мистецьких проєктів 
авторка здійснює соціологічний аналіз і про-
стежує динаміку провідних фестивалів регіону 
з урахуванням кількісних показників, географії 
учасників, охоплення сценічних майданчиків, 
впливу на глядачів. Дослідниця визначає голо-
вні функції фестивалів і підкреслює важливу 
роль проєктів у розвитку культури Вінниччини.

Продовженням дослідження хорового мис-
тецтва регіону є дисертація Н. Сізової «Хорова 
культура Вінниччини другої половини XIX – 
першої третини XX століття» (Sizova, 2019). 
Тут дослідниця розкриває історичні умови 
розвитку хорової культури Вінниччини, аналі-
зує особливості хорового виховання в освітніх 
закладах регіону на межі XIX–XX ст., характе-
ризує діяльність церковних хорів цього періоду.

Н. Сізова аналізує діяльність хорових колек-
тивів Вінниччини першої третини XX ст. 
і визначає роль Музичного товариства імені 
М. Д. Леонтовича у професіоналізації хоро-
вого мистецтва регіону. Дослідниця розкриває 
значення діяльності М. Леонтовича для профе-
сіоналізації хорового мистецтва Вінниччини, 
характеризує хормейстерську і композиторську 
творчість послідовника традицій М. Леонто-
вича Р. Скалецького, визначає роль Г. Дави-
довського у розвитку хорового мистецтва краю 
1920-х рр. Авторка аналізує творчість Худож-
ньої хорової капели Г. Давидовського, що стала 
найвідомішим мистецьким колективом регіону.

Цінним у дослідженні є введення до науко-
вого обігу великої кількості архівних джерел, 
у яких містяться нові факти з історії музичної 
культури Вінниччини.

У монографії О. Бугаєвої «Архівна спад-
щина Музичного товариства імені М. Д. Леон-
товича» (Buhaeva, 2011) на основі дослідження 
документів архіву Товариства висвітлено 
напрями діяльності вказаної музично-громад-
ської організації. У праці дослідниця характе-
ризує напрями роботи Тульчинської, Вінниць-
кої філій Товариства, розкриває діяльність 
музичних навчальних закладів і творчість хоро-
вих колективів, підпорядкованих цим філіям. 
Так, авторка висвітлює роботу Тульчинської 
музичної школи і підкреслює її важливу роль 
у поширенні традицій музичного виховання 
молоді. О. Бугаєва описує викладацький склад 
цього навчального закладу і репертуар, який на 
концертах виконували учні школи.

Досліджуючи газетну періодику 1920-х рр., 
авторка висвітлює концертну діяльність Капели 
імені М. Леонтовича Вінницької філії МТЛ під 
орудою С. Папа-Афанасопуло, характеризує 
репертуар і виконавську майстерність колективу.

Поруч із цим О. Бугаєва подає коротку інфор-
мацію про діяльність осередку філії у Гайсині, 
якому були підпорядковані два великих хоро-
вих колективи: Брацлавське співоче товари-
ство імені М. Леонтовича та Збірна ініціативна 
робітнича капела «Зірка», що популяризували 
творчість М. Леонтовича.

У монографії також містяться згадки про 
музично-просвітницьку діяльність Співочого 
гуртка Красносільської агрошколи, Співочого 
гуртка при клубі Профспілки с. Красносілки 
Гайсинського району і Хору імені М. Леон-
товича Тульчинського округу при Державній 
цукроварні Шпикова під керівництвом відомого 
музичного діяча і диригента Я. Вітошинського.

Як бачимо, монографія О. Бугаєвої є ваго-
мою працею, в якій містяться факти про діяль-
ність маловідомих мистецьких колективів філій 
та осередків МТЛ і музикантів-професіона-
лів та аматорів, що здійснили вагомий внесок 
до скарбниці музичної культури Вінниччини 
та України.

Фундаментальним дослідженням життя 
і творчості відомого українського композитора 
М. Леонтовича є монографія А. Завальнюка 
«Микола Леонтович. Повне зібрання хорової 
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та педагогічної спадщини. До 140-ї річниці від 
дня народження» (Zavalniuk, 2017). Тут автор 
висвітлює життєвий шлях М. Леонтовича, 
характеризує особливості педагогічної, компо-
зиторської, хормейстерської діяльності митця 
на Вінниччині.

А. Завальнюк розкриває педагогічні ідеї 
композитора, принципи методики навчання 
музики у школі, аналізує підручник М. Леонто-
вича «Практичний курс навчання співу в серед-
ніх школах».

У праці подано всі світські та духовні твори 
композитора, висвітлено історію створення 
та опубліковано клавір опери «На русалчин 
Великдень».

У монографії представлено цілий масив 
різноманітних матеріалів, документів, фото-
графій, що дають уявлення про різні аспекти 
музичної культури Вінниччини і України пер-
шої чверті XX ст.

Монографія О. В. Черкашиної «Театр опери 
та балету і Державна Консерваторія у Вінниці 
як феномен національної культури першої 
половини XX ст.» (Cherkashina, 2020) присвя-
чена діяльності двох установ Вінниці – Народ-
ної (державної) Консерваторії – Музичного 
технікуму і Театру опери та балету як головних 
осередків музичної культури регіону першої 
половини XX ст. Дослідниця, опираючись на 
численні архівні документи та матеріали пері-
одичних видань, простежує становлення і роз-
виток музично-освітнього і музично-театраль-
ного життя Вінниці вказаного періоду.

Характеризуючи соціокультурну ситуацію 
на Поділлі, авторка вказує на діяльність чис-
ленних аматорських мистецьких колективів 
(хорових, інструментальних, театральних) 
і мережі культурно-просвітницьких закладів 
та осередків, що діяли в регіоні у перші деся-
тиліття XX ст.

О. Черкашина висвітлює діяльність Все-
українського Музичного товариства імені 
М. Д. Леонтовича і, зокрема, його Вінниць-
кої філії. Дослідниця відзначає вагомий вплив 
культурно-просвітницької роботи філії на 
концертно-театральне життя Поділля загалом 
і Вінниці зокрема.

Авторка характеризує музичну освіту і вико-
навство як важливі чинники професіоналіза-
ції культури Вінниччини. Дослідниця просте-
жує зародження професійної музичної освіти 

у Вінниці на початку XX ст. і висвітлює діяль-
ність спеціалізованих музичних навчальних 
закладів міста.

Головну увагу О. Черкашина зосереджує на 
діяльності Народної (державної) Консервато-
рії – Музичного технікуму як важливого цен-
тру підготовки професійних музичних кадрів. 
Авторка аналізує навчальні плани і програми, 
подає відомості про викладацький склад, кон-
цертну діяльність мистецьких колективів, 
викладачів і студентів навчального закладу. 
Дослідниця підкреслює вагому роль Народної 
(державної) Консерваторії – Музичного техні-
куму у розвитку музичної культури регіону.

Важливе місце у дослідженні відведено 
також діяльності Вінницького театру опери 
та балету, заснованого на початку 1930-х рр., 
що був важливим мистецьким центром Поді-
лля. Авторка аналізує виконавський склад, 
репертуар, висвітлює концертно-гастрольну 
діяльність колективу, розкриває вплив театру 
на вінницьку публіку.

Отже, монографія О. Черкашиної є фунда-
ментальним дослідженням, в якому розкрива-
ються маловідомі сторінки музичної культури 
Вінниччини першої половини XX ст.

Висновки і перспективи подальших дослід- 
жень. Таким чином, варто визначити осно-
вні напрямки дослідження музичної культури 
Вінниччини. До них належать: особливості роз-
витку хорового мистецтва регіону; становлення 
і розвиток музичної освіти Вінниччини; окремі 
аспекти інструментального мистецтва регіону; 
традиції оперно-театрального мистецтва краю; 
творча діяльність видатних постатей музич-
ної культури Вінниччини (Г. Давидовського, 
М. Леонтовича, Р. Скалецького та ін.); динаміка 
розвитку музичного конкурсно-фестивального 
руху; проблеми регіонального музичного фоль-
клору; особливості функціонування окремих 
установ культури, музичних громадських орга-
нізацій та їхній вплив на розвиток музичної 
культури регіону.

Проаналізувавши праці, в яких досліджу-
ються різні аспекти музичної культури Віннич-
чини, доходимо висновку, що найбільша увага 
учених зосереджена на вивченні культурно-мис-
тецьких процесів кінця XIX – першої половини 
XX ст. Це пов’язано з розвитком професійних 
форм музичного життя регіону і українським 
культурним ренесансом 1920-х рр.
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Водночас, малодослідженим залишається 
період кінця XX – початку XXI ст. Це зумов-
лено відсутністю хронологічної дистанції, що 
може спричинити певний суб’єктивізм пози-
ції ученого та інколи робить складним фор-
мування незаангажованого погляду на події 
музичного життя. Відтак, перспективним зали-

шається вивчення інноваційних форм та мето-
дів діяльності установ культури, мистецьких 
освітніх закладів, дослідження динаміки роз-
витку сучасного музичного життя Вінниччини. 
Це має важливе значення для відтворення ціліс-
ної картини національної культури у розмаїтті 
її регіональних аспектів.
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