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Дослідницькі тенденції
в роботах українських етномузикологів (2008 – 2018)
Мета публікації – інформаційно-аналітичний огляд наукових праць українських
етномузикологів останнього десятиріччя, зроблений на основі двох провідних етномузикологічних
наукових видань України: «Проблеми етномузикології» (Київ, Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського) та «Етномузика» (Львівська національна музична академія імені
М. В. Лисенка). Висвітлено основні напрямки, у річищі яких працюють українські науковці, та
кількісне й якісне співвідношення статей (за темами, жанрами, регіонами, персоналіями й т. ін.).
Ключові слова: українська етномузикологія, «Проблеми етномузикології», «Етномузика»,
наукові інтереси, регіони, народномузичні жанри.

Огляди бібліографічних джерел є поширеною практикою ознайомлення загалу з великим
масивом наукових робіт, що допомагає дослідникам зорієнтуватися у загальних напрямках
наукових пошуків у межах певної науки,
наукової галузі. Висвітлення тематичного різнобарв’я українських наукових праць останнього
десятиріччя дає змогу побачити характерну
особливість загального стану вітчизняної етномузикології, подальші перспективи її розвитку, а
також нагальну необхідність деяких практичних
кроків і завдань.
Серед публікацій обраного тематичного
напрямку останніх років слід відмітити оглядове
дослідження О. Мурзиної (2007) про стан
української етномузикологічної науки від
початку 1990-х років до 2007 року. Роботу було
опубліковано у третьому випуску наукового
збірника «Проблеми етномузикології». У ній
окреслено тематичне поле наукових пошуків
українських дослідників, відзначено спадкоємність наукових інтересів фахівців різних
поколінь. Так, за ці роки розвинено та оновлено
наукові методи структурної типології, картографування, музичної ареалогії. Продовжують
розвиватися такі напрямки як теоретичні
дослідження музичного мислення й музичної
мови, семантики звукових комплексів, питання
регіональної та жанрової стилістики. Також
дослідники звертаються до питань педагогіки,
методики викладання фольклористичних дисциплін у музичних училищах і вузах; створюють
навчальні програми та фонохрестоматії для
викладання курсів музичного фольклору.
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Одночасно із цим протягом останнього часу
у науковому збірнику Львівської національної
музичної академії ім. М. В. Лисенка «Етномузика»
з’явилося кілька публікацій із бібліографічними
оглядами дипломних робіт з етномузикології
випускників українських музичних вишів
Донецька (Тюрикова, 2010), Львова (Добрянська,
2006), Києва (Клименко, 2007), Харкова (Осадча,
Харченко, 2010), Одеси (Таранець, 2008),
Рівного (Боярська, 2007).
Такі інформаційні повідомлення дають
загальну картину етномузикологічних досліджень останніх десятиріч і їх подальших тенденцій і перспектив. Але все ж для того, щоби
побачити тенденції у сфері наукових інтересів,
нагальним завданням має стати детальніший
огляд робіт. В обсязі невеликої статті проблематично проаналізувати весь масив етномузикологічних праць (а це сотні робіт включно
з регіональними виданнями), опублікованих в
Україні за останнє десятиріччя. Тож змістом
представленої роботи став аналітичний огляд
наукових праць, опублікованих у двох періодичних провідних наукових етномузикологічних
виданнях України за період з 2008 до 2018 року.
Вищезгадані збірники – «Проблеми етномузикології» (Київ) та «Етномузика» (Львів) – наразі
належать до найпотужніших українських видань,
що представляють сучасні дослідження у сфері
етномузикології на найвищому професійному
рівні. Тому саме вони були вибрані як базові для
аналітичної розвідки.
Слід зазначити, що метою статті є не так
скрупульозний аналіз публікацій, як пошук
генеральних тенденцій дослідницької діяльності
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українських вчених, своєрідних наукових
«жестів» як синтезу інтересів і досягнених
результатів. Окрім того, завданням дослідження
стало окреслення жанрової палітри наукових
публікацій та з’ясування їх кількісного співвідношення (за тематичними, регіональними
параметрами, персоналіями тощо). У роботі
застосовано методи кількісного та якісного
аналізу матеріалу, а саме – статистичні та
порівняльні. Наприкінці викладено деякі міркування щодо можливих перспектив наукової
творчості та подальшого розвитку української
етномузикології у світлі викликів сьогодення.
Отже, як уже було зазначено, основними
інформаційними джерелами для аналізу стали
етномузикологічні збірники наукових праць:
випуски №№ 3 – 13 «Проблем етномузикології»
(ПЕ) та випуски №№ 4 – 14 «Етномузики» (ЕМ).
Означені 22 випуски містять у собі понад 330
публікацій, зокрема 243 наукові статті та близько
90 оглядів, рецензій та повідомлень. Тож,
кількість у понад три сотні робіт уявляється
достатньою, щоб виявити основні сфери
інтересів сучасних дослідників.
Перше, що вирізняє роботи останнього
десятиріччя з-поміж публікацій попередніх
років, – це широкий діапазон наукових інтересів,
неймовірне розмаїття тем, до яких звертаються
науковці, але разом із тим – глибоке занурення
у вузьку проблематику окремих тематичних
ділянок. Поруч із традиційними регіональнотипологічно-жанровими студіями й нарисами
про музично-фольклористичну діяльність видатних фольклористів є, наприклад, звернення до
таких специфічних тем, як макроареалогія
(Клименко, 2010), проблеми мелогенези (Поточняк, 2010), акустичні вимірювання (Мазуренко, 2018), діахронні дослідження локальних
традицій (Скаженик, 2018) або «детективні
розслідування» (Пеліна, 2018).
Широтою діапазону відзначається також
вибір дослідниками регіонів, звідки взято матеріал для аналітичних розвідок. Так, у наукових
роботах різнобічно (але, водночас, непропорційно) представлені майже всі етнографічні
зони України.
Отже, фактологічний матеріал було доцільно
розглядати за різними показниками – тематичними, регіональними, персонально-авторськими та
іншими.
За тематичним критерієм найпопулярнішою за кількістю звернень виявилася
регіонально-жанрова тематика, що становить
приблизно третю частину від загальної кількості
студій. Серед них вирізняються суто регіональні,
де прослідковано особливості того чи іншого
народномузичного локусу України. Кожна

шоста–сьома робота – це, власне, жанрова
розвідка; у таких розглядаються характеристики
одного жанру: особливості його побутування,
структурно-морфологічні характеристики і т. ін.
Цікаво, що близько двох третин дослідників
спирається у власних студіях на певний
конкретно окреслений, регіональний матеріал.
Трапляються також дослідження, присвячені
проблемам перехідних зон (Коропніченко, 2017),
жанровій амбівалентності (Пеліна, 2014),
питанням текстології та генези тих чи інших
жанрів. Серед найпопулярніших жанрів у
дослідників – пісенний фольклор весільного та
зимового
обрядових
циклів.
Поодиноко
стрічаються дослідження таких рідкісних жанрів
як думи (Грица, 2009; Луканюк, 2013), канти та
псальми
(Богданова,
2009),
«кугутання»
(Лукашенко,
2016)
або
чумацькі
пісні
(Терещенко, 2018).
На другому місці за ступенем зацікавленості дослідників – роботи історичного
напрямку (більше чверті всіх досліджень). Це
історіографічні студії, біографічні нариси (життя
та діяльність видатних постатей української
етномузикології, народномузичного виконавства тощо). Віддаючи дань пам’яті відомим
науковцям і майстрам-виконавцям, сучасні етномузикологи складали життєписи окремих
персоналій, серед яких, поруч із М. Лисенком,
К. Квіткою та Ф. Колессою, також постаті
М. Гайдая (Юзефчик, 2009), В. Гошовського
(Пасічник, 2012; Добрянська, 2013), Д. Задора
(Кумгир-Новак, 2017), І. Ігнатюка (Лукашенко,
2008),
А. Кримського
(Пшенічкіна,
2018),
С. Людкевича (Добрянська, 2008; Луканюк, 2008б),
К. Мошинського (Довгалюк, 2014), О. Роздольського (Сокіл, 2008), Т. Фурти (Рибак, 2011),
Я. Шуста (Добрянська, 2016) та багатьох інших.
Видатним
постатям
етномузикологів було
присвячено окремі випуски «Етномузики»: № 7
(Луканюк, 2011а) – О. Кольбергу, № 8 (Рибак,
2012) – М. Мишаничу, № 10 (Луканюк, 2013) –
Ю. Сливинському, № 12 (Ярмола, 2016а) –
О. Ошуркевичу. Українські вчені досліджували не
лише біографії окремих діячів української
культури, а й фольклористичну діяльность установ
і організацій та їхні наукові контакти (такі, наприклад, як Наукове Товариство імені Т. Г. Шевченка
(Довгалюк, 2008а), «Комітет 1894 / 1895» (Луканюк, 2014а) або ПНДЛ МЕ НМАУ (Шевчук, 2017)
та ПНДЛ МЕ ЛНМА (їй було присвячено окремий,
14-й випуск «Етномузики» (Рибак, 2018). Було
також опубліковано чималу кількість раніше не
оприлюднених рукописів (зокрема, В. Гошовського (Добрянська, 2015), Я. Сєнчика (Лукашенко, 2017) та інших), листування визначних діячів.
У науковий обіг введено доповіді, які було
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прочитано на локальних конференціях і які тепер
стали доступними для широкого загалу (Сливинський, Добрянська, 2014).
Регулярно виходять бібліографічні статті,
огляди суспільно-наукових подій (конференцій,
фестивалів, у тому числі міжнародних, тощо).
Теоретичні проблеми етномузикології за
кількістю звернень знаходяться на третьому
місці (приблизно четверта частина усіх
публікацій):
• морфологічні дослідження – питання
ритмо- та мелобудови; дещо рідше – композиції
(Коломицева, 2015; Луканюк, 2012; Єфремов,
2016), фактури та ладобудови (Данилейко, 2013;
Мурзина, 2015);
• структурно-типологічні студії з пошуком
«ритмічної суті музики» та шляху до мелогенетичної систематизації (Єфремов, 2016; Клименко, 2010; Коваль, 2015; Терещенко, 2015).
За останнє десятиріччя бурхливого
розвитку набула така галузь етномузикології, як
музична діалектологія (або мелогеографія,
мелоареалогія (Клименко, 2010; Скаженик,
2017), географічне етномузикознавство (Луканюк, 2010б), у якій ритмотипологія є одним із
головних чинників для визначення кордонів
музичних діалектів. Дослідники працювали над
проблемами моделювання мелоформ, складанням ритмотипологічних баз та виявленням
алгоритмів ритмотворчості (Клименко, 2013б).
За цей період було розглянуто нарізноманітніші аспекти мелогеографії: локальні різновиди та ареали побутування музичних діалектів
(І. Клименко, М. Скаженик, Л. Лукашенко, Ю. Рибак, В. Коваль, О. Терещенко), методичні питання
музичної ареалогії (Луканюк, 2010б), макроареалогія
(Клименко, 2010),
мелофонетичні
чинники діагностування діалектів (Гончаренко, 2012), питання музично-діалектного порубіжжя
(Клименко, 2013а; Коропніченко, 2014), мелогеографічна систематизація, а також історичний
контекст формування традиції (Мурзина, 2014).
Разом з тим від 2011 року у вигляді додатків до
збірників «Проблем етномузикології» окремими
атласами почали видавати карти з музичної
ареалогії.
Цікаво й симптоматично, що найрідше
науковці зверталися до питань етномузичного
виконавства, педагогічної і психологічної
тематики в етномузикології, до сфери народної
інструментальної музики і проблем запису та
архівування музичного фольклору.
Отже – найрідкісніші напрямки досліджень:
• Народномузичне виконавство (Шевчук,
2009), зокрема, напрям науково-етнографічного
міського гуртового виконавства (Шевчук, 2018)
та народномузична психологія (Мурзина, 2009)
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(менше 3% від загальної кількості досліджень).
У поодиноких статтях розглядано проблеми
інтерпретації фольклорного тексту (Мазуренко,
2015), індивідуальні особливості виконавського
стилю окремих майстрів-виконавців (Яремко,
2016; Супрун-Яремко, 2016 та ін.) та надзвичайно
цікаві діахронні дослідження локальних традицій
(Федун, 2014; Скаженик, 2018).
• Педагогічні питання (близько 4% від
повного обсягу публікацій), у яких дослідники
зверталися до історії музично-етнографічної
освіти та педагогічної діяльності етномузикологів (Луканюк, 2008а; Добрянська, 2013); у цій
царині також було укладено навчальні програми
та розроблено відповідну методику вивчення
народної музичної творчості для різноманітних
курсів (Луканюк, 2008в; Яремко, 2012; Мишанич, 2008 та ін.).
• Збирання та документування фольклору
(близько 5%) – методики польової роботи та аудіо-/
відеофіксації (Сливинський, 2014; Скаженик, 2015;
Коробов, 2015), методологія опрацювання колекцій, питання архівації та загальної систематизації
народномузичного
матеріалу
(Давидовський,
Поточняк, 2008; Добрянська, 2012; Довгалюк,
2008б), електронні бази даних (Гончаренко, Ільїна,
2013), методики збереження (у тому числі
комп’ютерні) аудіо-, фото-, відеозаписів; методики
транскрибування мелоформ (Коваль, 2010;
Луканюк, 2010а; Рибак, 2015).
• Проблеми інструментальної музики
(становлять менше 6% від загальної кількості
статей), при розгляді яких висвітлено постаті
народних музикантів, роз’яснено методології
запису та транскрибування народно-інструментальних зразків, здійснено етнорегіональні
монографічні дослідження в галузі етноінструментознавства (статті Н. Ганудельової (2009),
Б. Луканюка (2011б); К. Оленич (2009), Ю. Рибака (2008), Н. Супрун-Яремко (2016), М. Хая
(2016), Б. Яремка (2008; 2009), В. Ярмоли (2008;
2014; 2016б).
Як бачимо, найменше дослідженими є
питання народномузичного виконавства та етномузичної психології. Та, як відомо, запорукою
збереження музичної традиції є дотримання
«ключового правила функціонування традиційної музичної культури (…): володіння її носіями
не лише текстом (музичним / словесним) твору,
але й стилістичними особливостями його інтерпретації в канонах певної традиції» (Коломиєць, 2017, с. 9). Тож, без дослідження питань
виконавства неможливо говорити про цілісне
розуміння музичної традиції. Це підтверджується
також діа- та поліхронними дослідженнями
І. Федун (2014) і М. Скаженик (2018).
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Аналіз тематики статей за регіональним
принципом також привів до цікавих спостережень.
Територією, що була найчастіше залучена як
матеріал для досліджень, виявилося Полісся.
Матеріали із цього регіону є основою майже
половини розвідок. На другому місці знаходяться
матеріали з теренів Західної України – Карпат,
Волині, Погориння. Вони складають приблизно
чверть усіх робіт, що їх було проаналізовано. І ще
чверть складають дослідження, які базуються на
фактологічному матеріалі зі східних і південних
територій України – Наддніпрянщини, Поділля,
Лівобережної України та Півдня.
Такий нерівномірний розподіл матеріалів за
регіональним чинником може мати своєю причиною неоднаковий ступінь етномузикологічного
обстеження українських народномузичних територій. Цілком імовірно, що цей факт, своєю чергою,
обумовлено різним ступенем збереженості давнього фольклору в різних регіонах України.
Аналізуючи персональний внесок науковців у розвиток вітчизняної науки, бачимо, що
наразі задіяно близько 70 дослідників етномузичної культури, котрі представляють майже всі
області України. Різні інтереси, досвід, ступінь
мотивації, ба навіть вік і темперамент стають
причинами того, що крім таких авторів, котрі
мають менше п’яти друкованих статей за десятиріччя, є й такі, чий творчий здобуток нараховує
більше ніж 25 робіт за той самий час. Як і
раніше, трапляються наукові дуети (Зачикєвіч,
Клименко, 2013; Гончаренко, Ільїна, 2013;

Єфремов, Телюх, 2018) і навіть тріо (Клименко,
Протасова, Терещенко, 2010), яким, завдяки
подвоєним–потроєним
зусиллям
науковців,
вдається розв’язувати доволі складні або
масштабні дослідницькі завдання.
За останнє десятиліття пішли з життя
кілька наших колег – етномузикологів і збирачів
народної музики: Ярослав Бодак (13.04.1934 –
17.02.2016), Олена Мурзина (13.12.1936 –
7.08.2016), Микола Семиног (12.12.1952 –
7.01.2017), Раїса Гусак (12.12.1944 – 14.08.2017)
Їхній життєвий шлях згадано в спогадах, представлених групами авторів.
На сторінках зазначених часописів відзначено також ювілеї відомих українських етномузикологів: 80-ліття Софії Грици, Едуарда
Алєксєєва, 60-річчя Богдана Луканюка, 70-ліття
Михайла Мишанича.
Наприкінці статті здалося доречним
подати кількісну характеристику етномузикологічних напрацювань у вигляді таблиці з розподілом за основними тематичними напрямками.
Поділ на рубрики – умовний, оскільки в багатьох
статтях проблематика зачіпає кілька тематичних
сфер. У такому разі вони зараховуються одразу
до кількох рубрик. Це не заважає об’єктивності
загальних статистичних висновків, оскільки
цифри відображають картину з різних, незалежних точок зору. Наприклад, сортування за
регіонами, жанрами, морфологічними параметрами застосовано тільки тоді, коли посилання
на них міститься в назві статті.

Таблиця 1. Звідна таблиця даних за рубриками (кількість статей)
ЕМ
14 (із них 7 – Полісся)
5

Регіони
Жанри
Історія: біографії, творчість,
діяльність

Теорія: морфологія

119
Персоналії – 22
Організації – 7
Рукописи, публікації – 15
Інформація – 64
(із них 26 – рецензії)
Бібліографія – 11
5
Ритміка – 3
Композиція, мелос – 2

Мелогеографія

5

Виконавство
Психологія +
+ семантика, естетика

5
–
+1

ПЕ
64 (із них 28 – Полісся)
70 (із них 23 – зима = 1/3 статей;
18 – весілля = 1/4 статей)
20
Персоналії – 4
Організації – 2
Рукописи – 5
Інформація – 8
(із них 3 – рецензії)
Бібліографія – 1
27
Ритміка – 18
Ладоінтонаційність – 2
Мелодика – 3
Композиція – 4
28:
Діалектні зони – 20
Методика – 8
+ Атласи (карти)
5
6 = 3+
+3
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Таблиця 1. (продовження)
Педагогіка

Інструментальна музика

Архіви

Іноземні автори

17
Програми – 4
Курси – 5
Методичні записки – 4
Історія та ін. – 4
11
Виконавці – 6
Жанри, виконавство – 4
Методика – 1
14
Методика – 2
Транскрипції – 7
Фоно- /відео – 5
6 (Польща, Литва та інші)

Як видно з таблиці, в обох збірниках
наявні статті з різноманітних сфер етномузикології. Однак навіть побіжний аналіз статистичних відомостей виявляє характерні особливості
кожного з двох видань.
З одного боку, – більш «гуманітарна»,
історико-педагогічна стилістика «Етномузики»
з «поглядом на захід» (залучення до співпраці
в основному західноєвропейських авторів) та з
«поглядом на постать», котра займається народною музикою (роботи про науковців, збирачів,
виконавців тощо). У львівському часопису відчувається, так би мовити, увага до категорій «час» і
«людина» (як об’єкт дослідження).
З іншого боку – «природничо-наукова»,
регіонально-жанрова та морфологічно-структурна спрямованість «Проблем етномузикилогії» з
«поглядом на слов'янський схід» (залучення
східноєвропейських етномузикологів) та відчутною увагою до категорій «простір» і «феномен».
Спільними й актуальними для обох збірників є
різноманітні питання архівування етномузичного
матеріалу. Тож, як бачимо, ці видання гармонійно доповнюють один одного.
За вищенаведеними спостереженнями
можна виділити кілька показових «генеральних
жестів» серед загальних тенденцій наукових
пошуків останнього десятиріччя.
• Щільне, майже «килимове» обстеження
царин етномузикології. Дослідники, котрі беруть
до опрацювання різноманітні теми, охоплюють,
з одного боку, все більше нюансів, досягають
глибшого рівня деталізації, а з іншого – сягають
все вищого ступеня узагальнення в різних сферах
етномузикології: від мікродеталізації ритмотипів
до відкриттів у макроареалогії загальнослов’янської спільноти.
• Об’єднання зусиль особливо помітне
в добрій традиції об’єднувати статті наукових
збірників загальною темою, присвяченою чи то
видатній постаті української етномузикології
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1
–
Курс – 1

4
Жанри, виконавство – 2
Інструменти – 2
8
Методика – 2
Транскрипції – 2
Фоно- /відео – 4
Експедиційна робота–1
20 (Росія, Білорусь та інші)

(як от збірники «Етномузики» на честь ювілеїв
К. Квітки (Луканюк, 2006), Б. Луканюка (Рибак,
2007), О. Кольберга (Луканюк, 2011а), М. Мишанича (Рибак, 2012), М. Лисенка (Довгалюк,
2013),
Ю. Сливинського
(Луканюк, 2014б),
О. Ошуркевича (Ярмола, 2016а)). Фокусування
можливе на певній території або жанрі, чи
окремих історичних або теоретичних темах.
Водночас багато статей пронизує думка щодо
необхідності об’єднання сил у вигляді співпраці
з представниками інших наук (Скаженик,
Коробов, 2012), причому не лише в споріднених
галузях, як от етнологія, етнографія, філологія,
історіографія, картографія, а й у таких доволі
далеких від етномузикології сферах, як ІТ-технології, музична терапія, акустика, психологія та
інших. Цього ж дотримуються науковці, коли
закликають до створення загальноукраїнської
етномузичної термінології, щоби мати можливість «говорити» між собою однією мовою, а
також представляти Україну на всесвітніх рівнях
із загально узгоджених термінологічних позицій.
На цьому етапі здається доцільною думка
про об’єднання зусиль дослідників, наприклад,
шляхом організації Етномузикологічної асоціації
України. Це би допомогло координуванню
зусиль зі створення таких загальноукраїнських
проектів, як от:
• планомірне експедиційне обстеження
«етномузикологічних білих плям» на мапі України
із залученням студентів музичних вузів та училищ,
що дасть можливість створити максимально
точний Атлас етномузичних діалектів України;
• наукове опрацювання найбільш «вразливих» і майже не охоплених увагою етномузикологів тем (як от народномузичне виконавство, музична етнопсихологія, етноорганологія, педагогічні питання викладання музичного фольклору та ін.);
• створення єдиної наукової мови української етномузикології (термінологія, базові поняття
й т. ін.).
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Отже, підводячи підсумки, зазначимо, що
аналіз наукових студій українських етномузикологів останніх десяти років показав суттєве
зростання кількості та якості дослідницької роботи. Висока продуктивність, деталізація дослідницьких тем, збільшення точок зору, збагачення
термінологічного лексикону, введення в науковий обіг нових етномузичних матеріалів, розвинення й оновлення наукових методик – такими є
потужні результати наукових зусиль останніх
років.

Багатогранність
інтересів
українських
дослідників, звернення до різноманітних аспектів побутування українського фольклору, розмаїття точок зору, глибина нюансів та деталізації опрацьованих тем вражають. Є відчуття, що
саме завдяки цій любові до істини, мужності в
пошуку істини, енергії та самовідданості
науковців українська етномузична культура буде
вбережена від втрати та відкриватиме все більше
своїх таємниць.
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Research trends in the works of Ukrainian ethnomusicologists (2008 – 2018)
The publication presents an informational-analytical review of scientific works of Ukrainian ethnomusicologists
for the period from 2008 to 2018 on the basis of two leading ethnomusicological publications in Ukraine: the scientific
collection of the Problem Research Laboratory of Ethnomusicology of the National Academy of Music of Ukraine.
P. I. Tchaikovsky «Problems of Ethnomusicology» (issues №№ 3-13) and the scientific collection of the Lviv National
Academy of Music. MV Lysenko «Ethnomusic» (issues №№ 4-14). The article highlights the main scientific areas in
which Ukrainian scientists work, and their correlation (by topics, genres, regions, personalities, etc.). An attempt was
also made to analyze the development of Ukrainian ethnomusicology from point of view of modern studies and views.
According to the thematic criterion, regional-genre themes were the most popular (approximately one third of the
total number of studies); among them, every sixth or seventh work is actually genre exploration. On the second place –
works of the historical direction; on the third (about a quarter of all research) – theoretical problems of ethnomusicology
(morphological research, structural and typological studies, intelligence on the problems of musical dialectology). Also
since 2011 melographical maps are published in the form of atlases like particular appendices.
It is interesting and symptomatic that scholars rarely investigated next topics: the issues of ethnomusical
performance, pedagogical and psychological problems in ethnomusicology, the field of folk instrumental music and the
topics of recording and archiving musical folklore.
Analysis of the topic on a regional basis proved that the territory most often involved as a material for research
was Polissya (in 50% of articles); in second place are materials from the territory of Western Ukraine – the Carpathians,
Volyn, Pohorynnia (a quarter of all works); and another quarter are studies of materials from the eastern and southern
territories of Ukraine (Dnipro, Podillya, Left-Bank and the South of Ukraine).
Analyzing the personal contribution of scientists to the development of domestic science, we see that currently
here involved about 70 researchers of ethnomusical culture, representing almost all regions of Ukraine.
The analysis of statistical data on the subject of scientific works reveals the characteristic features of the two
publications. On the one hand – a more «humanitarian», historical and pedagogical style of «Ethnomusic» with a «view
to the West» (involvement in cooperation mainly Western European authors) and with a «view to individuality» dealing
with folk music (works about scientists, collectors, performers, etc.). In the Lviv magazine respect and attention to the
categories «time» and «man» (as an object of study) are more present. On the other hand – «natural-scientific»,
regional-genre and morphological-structural orientation of «Problems of ethnomusicology» with a «view to the Slavic
East» (more with the involvement of Eastern European ethnomusicologists); with tangible attention to the categories
«space» and «phenomenon».
There are several «general gestures" among the general trends of scientific research: a close examination of
various areas of ethnomusicology (researchers cover more and more nuances, reach a deeper level of detail and a higher
level of generalization); gesture of uniting efforts (uniting articles of scientific collections with a common theme;
uniting forces in the form of cooperation with representatives of other sciences; work on creation of all-Ukrainian
ethnomusical terminology, etc.).
Ergo, the analysis of scientific studies of Ukrainian ethnomusicologists over the last ten years has shown an
incredible increase in the quantity and quality of research work. High productivity, detailing of research topics, increase
of points of view, enrichment of terminological lexicon, introduction of new materials into scientific circulation,
development and updating ethnomusical of scientific methods are such powerful results of scientific efforts of recent
years.
Keywords: Ukrainian ethnomusicology, «Problems of Music Ethnology», «Ethnomusic», scientific interests,
scientific tendencies, regions, folk music genres.
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Исследовательские тенденции в работах украинских этномузыкологов
(2008 - 2018)
Публикация представляет собой информационно-аналитический обзор научных работ украинских
этномузыкологов с 2008 по 2018 годы на основе двух ведущих этномузыкологических изданий Украины:
сборника Проблемной научно-исследовательской лаборатории (ПНДЛ) этномузыкологии Национальной
музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского «Проблемы этномузыкологии» (выпуски 3–13) и
сборника Львовской национальной музыкальной академии им Н. В. Лысенко «Этномузыка» (выпуски 4–14).
Освещены основные научные направления, по которым работают украинские ученые, и их взаимосвязь (по
темам, жанрам, регионам, личностям и т. д.). Также предпринята попытка проанализировать развитие
украинской этномузыкологии в свете современных взглядов и исследований.
Анализ статей по тематическому критерию показал, что наиболее популярной оказалась региональножанровая тематика (примерно треть от общего количества работ); среди них каждое шестое–седьмое
исследование – собственно жанровое. На втором месте - работы исторического направления; на третьем (около
четверти всех статей) – теоретические проблемы этномузыкологии (морфологические, структурные и
типологические исследования, работы по проблемам музыкальной диалектологии). С 2011 года в виде
приложений публикуются отдельные атласы карт по музыкальной ареалогии.
Интересно и симптоматично, что украинские ученые наименее часто обращались к вопросам
этномузыкального исполнительства, педагогическим и психологическим проблемам в этномузыкологии, к
области народной инструментальной музыки и темам записи и архивирования музыкального фольклора.
Анализ региональной составляющей показал, что в качестве материала для исследований чаще всего
избиралась территория Полесья (50% статей); на втором месте по частоте обращения – записи из Западной
Украины (Карпаты, Волынь, Погорынье – четверть от общего числа работ); еще четверть – материалы из
восточных и южных территорий Украины (Днепр, Подолье, Левобережье и Юг Украины).
Анализируя личный вклад ученых в развитие отечественной науки, видим, что в настоящее время
задействовано около 70 исследователей этномузыкальной культуры, которые представляют практически все
регионы Украины.
Анализ статистических данных научных работ по тематическому критерию позволяет выявить
характерные черты каждого из двух сборников. С одной стороны, заметен более «гуманитарный», историкопедагогический стиль «Этномузыки» со «взглядом на Запад» (привлечение к сотрудничеству преимущественно
западноевропейских авторов) и со «взглядом на индивидуальность», занимающуюся народной музыкой (статьи
об исследователях, исполнителях, собирателях фольклора и др.). В содержании львовского журнала
чувствуется, так сказать, уважение и внимание к категориям "время" и "человек" (как объект исследования).
С другой стороны, отмечается «естественнонаучная», регионально-жанровая и морфологически-структурная
направленность «Проблем этномузыкологии» со «взглядом на славянский Восток» (с привлечением
восточноевропейских этномузыкологов); с ощутимым вниманием к категориям «пространство» и «феномен».
Можно выделить несколько общих направлений научных исследований: внимательное изучение самых
разнообразных аспектов в области этномузыкологии (исследователи рассматривают все более и более тонкие
нюансы тем, достигают более глубокого уровня детализации, с одной стороны, и более высокого уровня
обобщения – с другой); суммирование усилий (объединение статей научных сборников общей тематикой;
объединение исследовательских сил в форме сотрудничества с представителями других наук; работа над
созданием общей украинской этномузыкологической терминологии и т. д.).
Таким образом, анализ научных исследований украинских этномузыкологов за последнее десятилетие
показал значительный рост количества и качества исследовательской работы. Высокая продуктивность,
тематическая детализация в исследованиях, увеличение числа точек зрения, обогащение терминологической
лексики, введение в научный оборот новых этномузыкальных материалов, развитие и обновление научных
методов – такими являются весомые результаты научных усилий последних лет.
Ключевые слова: украинская этномузыкология, «Проблемы этномузыкологии», «Этномузыка», научные
интересы, регионы, жанры народной музыки.
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