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Актуальність пропонованого дисертаційного дослідження зумовлена як 

практикою, так і теорією сучасного духового виконавства та недостатнім 

вивченням питання щодо розвитку флейтової музики в Україні. Вже перше 

ознайомлення зі змістом дисертаційного дослідження зацікавлює широтою і 

багатогранністю викладеного матеріалу та глибиною порушених питань. Так, у 

вступі наведено ґрунтовну інформацію щодо причин, які призвели до 

проведення дослідження, шляхи і способи його реалізації. Широко і 

аргументовано розкриті мета і основні завдання дисертації та методологічні 

шляхи дослідження. Вражають обсяг та ґрунтовність проведеного дослідження, 

кількість та якість опрацьованих матеріалів, цінним видається обґрунтованість 

наукової новизни і практичного значення роботи. 

Розділ І «Історіографія та джерельна база дослідження» представляє 

аналіз історичної, культурологічної, мистецтвознавчої літератури, пов'язаної з 

розвитком флейтової музики України, а також джерельної бази. У підрозділі 

1.1. «Огляд літератури» наголошено, що увагу вчених привертають питання 

витоків та формування флейтової музики, історії флейти, аналізу її 

позиціонування в контексті культури конкретно-історичної доби і постатей 

видатних виконавців, а також традиції національних шкіл, корті вплинули на 

формування українського флейтового виконавства. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база» розглядається широке коло 

публіцистики, мемуарів, спогадів тощо, що розкривають історію розвитку 

музичної культури на території України. Опрацьовано матеріал щодо різних 

модифікацій флейт, їх виконавських можливостей, аудіо-, відео-матеріали, що 

містять приклади практичного застосування флейти. 

Істотним джерелом дослідження стали твори для флейти українських 

композиторів (А. Штогаренко, Є. Станкович, І. Щербаков) і представників 



молодої генерації (3. Алмаші, О. Безбородько, О. Серова, О. Шмурах). 

Використано нотні записи творів сучасних українських композиторів, отримані 

автором безпосередньо в процесі міжособистісного спілкування. 

Проаналізована джерельна база сприяла вирішенню поставлених завдань і дала 

змогу об'єктивно розглянути питання розвитку флейтової музики України. 

У розділі II «Науково-теоретичні і методологічні засади дослідження 

флейтової музики України» визначаються основні науково-теоретичні підходи 

та понятійно-категоріальний апарат згідно з темою дослідження. У підрозділі 

2.1. «Основні наукові підходи до вивчення української флейтової музики» 

автором наголошено, що мистецтво як складник культури нерозривно 

пов'язане з іншими її компонентами: філософією, політикою, релігією, 

економікою, технікою, наукою тощо. Для осмислення специфіки української 

флейтової музики автор акцентує увагу на історичному контексті, адже поява 

певних тенденцій у розвитку музичного мистецтва зумовлені подіями, котрі 

відбувалися у конкретний проміжок часу під впливом певних політико-

економічних чинників. Дослідження флейтової музики України 

характеризується вивченням не лише вітчизняного культурного простору, але й 

впливу культури інших країн. Дійсно, історично українська духова школа 

увібрала кращі досягнення західноєвропейських духових шкіл (німецької, 

чеської, французької, російської) тощо. Це стало переконливім свідченням 

взаємовпливу, взаємодії і взаємозбагачення різних музичних культур. 

Важливим є розкриття впливу на флейтову музику таких чинників, як 

національно-етнічні, науково-технічні, політичні, культурно-освітні та ін. 

У підрозділі 2.2. «Понятійно-категоріальний апарат дослідження» 

з'ясовуються основні поняття, пов'язані з флейтовою музикою. Автором 

дослідження запропоновано термін «флейтова музика України», що виражає 

сукупність уявлень про формування і конструктивні зміни духового 

інструментарію, які можна віднести до флейтоподібної групи, його 

використання в українській музичній культурі. 

Здобувачем зазначено, що нині в Україні спостерігається застосування 

різних типів флейт та флейтоподібних інструментів у різних напрямах 



музичної культури як в академічній, так і в естрадній музиці. Автором 

надається структурна організація системи флейт, вперше визначаються такі 

терміни, як «флейта системи Кінгма», «matusiflute», «butterfly headjoint», 

«Glissando Headjoint», що вважаються перспективними для вжитку в 

українській флейтові музиці. 

Розділ III «Соціокультурні аспекти становлення академічної флейтової 

музики в Україні» присвячений основним етапам розвитку вітчизняної 

флейтової музики від її зародження до сьогодення. У підрозділі 3.1. «Флейтова 

музика України: від часів первісності до кінця XIX ст.» аналізуються аспекти 

тривалого становлення української флейтової музики в зазначений період. У 

підрозділі 3.2. «Розвиток академічного флейтового мистецтва XX ст.». автором 

зроблено аналіз становлення та розвитку вітчизняної флейтової школи, що 

формувалась завдяки таким видатним постатям як А. Проценко, Ф. Прохачев, 

JI. Роговий та інші, котрі стали фундаторами вітчизняного флейтового 

мистецтва. Дуже важливим фактором новизни роботи вбачається ґрунтовний 

аналіз тлумачення флейти в музиці сучасних композиторів. У підрозділі 3.3. 

автором наголошено, що сучасні українські композитори, орієнтуючись на 

тісну співпрацю з виконавцями, пишуть музичні твори з урахуванням їхніх 

технічних можливостей. Для флейтових творів О. Безбеородька та О. Шмурака, 

зазначає здобувач, характерним є активне введення новітніх виконавських 

технік та прийомів гри, таких як multiphonics, Whistle tones, jet whistle та ін. 

У розділі IV «Флейта в естрадній музиці України XX початку XXI ст.» 

з'ясовуються основні шляхи застосування флейти в українській естрадній 

музичній культурі та особливості трансформаційних процесів, що пов'язані з 

конструктивними змінами інструменту в XXI столітті. На особливу увагу 

заслуговує багатий матеріал стосовно застосування флейти в джазі 

(підрозділ 4.1.), де автор аналізує основні етапи цього процесу. 

Значний інтерес представляє проведений автором аналіз розвитку 

українського джазу та використання флейти та флейтоподібних інструментів у 

різних джазових стильових напрямах. У підрозділі 4.3. «Конструктивні зміни 

флейти у XXI ст.» вперше розкрито основні шляхи конструктивних 



трансформацій флейти, що є результатом її історичної еволюції. Встановлено, 

що в ХХ-ХХІ століттях у зв'язку з активізацією уваги до флейти в поп-музиці 

з'являються нові прийоми гри, і в таких напрямах, як джаз та World Music 

використовуються етнічні різновиди флейти. Автором зроблено висновки, що 

перспективи функціонування флейти в Україні визначаються її поширенням в 

естрадній музиці. 

Водночас при всій серйозності, масштабності, обґрунтованості роботи в 

ній все ж є деякі недоліки, а саме: у підрозділі 3.2. «Розвиток академічного 

флейтового мистецтва» немає згадки про засновника Київської флейтової 

школи О. Химиченка та його батька В. Химиченка, який вів клас флейти у 

1872-78 роках у Києві в музичному училищі, згодом його син Олександр, 

закінчивши Московську консерваторію (1879 рік) грав у Київській опері та вів 

клас флейти в училищі, а в подальшому у Київській консерваторії (до 1947 

року). Виховав плеяду відомих музикантів-флейтистів, таких як А. Проценко, 

J1. Роговий (в подальшому професор Одеської консерваторії). Засновником 

української школи флейти слід вважати О. Химиченка, а продовжувачем і 

наступниками були А. Проценко, Л. Роговий, В. Антонов. Доречі 

О. Химиченко був першим виконавцем твору для флейти з фортепіано 

М. Лисенка (Варіації на тему українських пісень). Також у підрозділі 3.3. 

«Флейта у творах українських композиторів» автору варто було б згадати 

засновника української класичної музики М. Лисенка та його твір для флейти. 

Також хочу поставити наступні запитання: В академічній музичні 

культурі музичні інструменти виступають знаряддям для музично-творчого 

виконання. В яких аспектах розглядається флейтовий інструментарій стосовно 

вашого дослідження? 

У контексті Вашого дослідження, де зроблено аналіз становлення та 

розвитку вітчизняної флейтової школи, прошу надати дефініцію поняття 

«школа» у мистецтві та «виконавська школа». 



Але ці зауваження і побажання не применшують наукового значення 

роботи. В цілому кандидатська дисертація М. О. Перцова є самостійним 

науковим дослідженням, виконаним на високому професійному рівні і 

корисним для розвитку вітчизняної музичної науки і культури. 

Наукове значення роботи обумовлено її актуальністю та новизною. 

Основні положення дослідження мають знайти реальне застосування в 

музично-історичній науці, а також в педагогічній і виконавській діяльності 

музикантів-практиків. 

Матеріали і основні положення роботи відображені у належній 

кількості статей у спеціалізованих виданнях, апробація відбулася під час 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Автореферат і публікації відповідають змісту і основним положенням 

дисертації, а також спеціальності 26.00.01 - теорія та історія культури. Отже 

дисертація М. О. Перцова «Флейтова музика України: витоки історична 

еволюція та сучасні тенденції» є цілісним, завершеним дослідженням, яке 

відповідає вимогам МОН України, що ставляться до кандидатських 

дисертацій, а її автор без всяких сумнівів заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства за обраною спеціальністю. 
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