
ВИСНОВОК 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації Гриненко Світлани Миколаївни 

«Гітарне мистецтво Миколаївщини в культурному 
просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 

 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Гітарне мистецтво 

Миколаївщини посідає одне з чільних місць у музичній культурі України. 
Упродовж останніх десятиліть у регіоні відбулось становлення школи 
виконавства на класичній гітарі, що стало можливим завдяки впровадженню 
нових освітньо-професійних програм у миколаївських закладах освіти 
мистецького спрямування, створенню гітарних колективів та гітаристів-
солістів, які гідно представляють Україну на міжнародних конкурсах та 
фестивалях. В Миколаївському регіоні сформувалась плеяда композиторів, які 
формують репертуар для різних гітарних складів – гітари соло, гітарних 
ансамблів тощо. Активною є проєктно-мистецька діяльність, що 
супроводжується організацією фестивалів, майстер-класів та інших заходів, 
спрямованих на розвиток гітарного виконавства. Домінантними рисами 
гітарного мистецтва Миколаївщини є поєднання традицій з сучасними 
практиками, що представлені в світових та європейських школах гітарного 
виконавства. Наразі здобутки гітарної школи Миколаївщини як 
багатокомпонентної системи не отримали наукового обґрунтування, що 
обумовлює потребу їх наукового осмислення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, науковими напрямами 
академії та кафедри, на якій виконувалася дисертація. Дослідження 
здійснено на кафедрі академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Тема дисертації 
затверджена на засіданні вченої ради НАКККіМ 25.10.2016 р. (протокол № 4) 
та уточнена 26.11.2019 р. (протокол № 4), вона узгоджена з дослідницькою 
тематикою кафедри «Актуальні проблеми музичного мистецтва: теорія, історія, 
практика» (державний реєстраційний № 0118U100097). 

Мета дослідження – охарактеризувати гітарне мистецтво Миколаївщини 
в культурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 
- сформулювати базові поняття, що розкривають специфіку гітарного 

мистецтва Миколаївщини; 
- здійснити наукову ретроспекцію історії становлення гітарного 

мистецтва, визначити сучасні світові тенденції його розвитку та окреслити їх 
вплив на формування української виконавської школи; 

- окреслити сучасну виконавську практику, що реалізується у колективних 
формах музикування (гітарний квартет і гітарний оркестр); 

- висвітлити особливості формування вітчизняних виконавських гітарних 
шкіл; 

- розкрити специфіку становлення миколаївської гітарної школи, 
визначити її місце в гітарному мистецтві України; 



- проаналізувати гітарну творчість сучасних українських композиторів, 
охарактеризувати вплив європейського інструментального мистецтва на гітарне 
мистецтво Миколаївського регіону; 

- окреслити сучасний стан гітарного виконавства Миколаївщини та 
репрезентувати досягнення видатних творчих постатей; 

- проаналізувати та з’ясувати сутність та вплив проєктної діяльності у 
Миколаєві на розвиток та підвищення професійної майстерності представників 
миколаївської гітарної школи;  

- дослідити конкурсний та фестивальний рух як важливий чинник 
удосконалення виконавської майстерності та популяризації гітарного 
мистецтва. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі 
уперше: 
- здійснено комплексне дослідження гітарного мистецтва Миколаївщини 

як цілісного явища, в якому органічно поєднуються композиторська творчість, 
виконавство, інструментарій, викладання гри на гітарі, музикознавча рефлексія, 
концертно-фестивальна проєктна діяльність; 

- уведено до обігу матеріали, що розкривають специфіку миколаївської 
гітарної школи, для якої характерне культивування західноєвропейської манери 
музикування на класичній гітарі та ініціювання нового для України формату 
виконавських колективів – гітарного оркестру та гітарного ансамблю; 

- обґрунтовано, що миколаївський ансамбль «Classic Guitar» став 
основою, на якій виникла науково-творча лабораторія з розвиненою 
виконавською ренесансно-бароковою, класико-романтичною та сучасною 
музичною програмою, низкою колективів і музикознавчими студіями; 

- розкрито особливості соціально-проєктної діяльності на прикладі 
конкурсно-фестивального руху гітарного мистецтва Миколаївщини; 

- проаналізовано творчість композиторів Миколаївщини для гітари, 
охарактеризовано її специфічні риси;  

- впроваджено освітньо-професійну програму «Інструментальне 
мистецтво. Гітара», в якій ключовими є питання звуковидобування, прийомів 
гри на гітарі з поступовим відходом від уніфікованих принципів народно-
інструментального виконавства, формування звукообразних настанов, що має 
на меті посилити зв’язок з традиціями європейських гітарних шкіл.  

Уточнено: 
- поняття «академізація» та виявлено необхідність у наданні гітарі 

статусу академічного музичного інструменту; 
- основні етапи розвитку гітарного мистецтва; 
Набули подальшого розвитку питання: 
- розвитку регіональних музичних традицій. 
- взаємозв’язку конструктивних змін у гітарі та їх вплив на сонорні та 

технічні якості інструменту; 
- функціонування гітарних ансамблів (квартетів) в західноєвропейському 

та українському культурно-мистецькому просторі сьогодення; 
- гітарної освіти в Україні. 
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Теоретичні 

напрацювання дисертаційного дослідження мають узагальнюючий характер та 



розвивають ідеї попередніх робіт у напрямку системного дослідження гітарного 
мистецтва, зокрема його регіональних особливостей на прикладі Миколаївщини. 
Результати дослідження специфіки інтерпретаційної діяльності миколаївських 
колективів стануть у нагоді при впровадженні нового підходу до здійснення 
редакторських версій творів українських та зарубіжних композиторів. 
Висвітлення взаємозв’язку між типом інструменту та розвитком гітарної 
майстерності виконавця дозволить спрямувати напрямки подальших 
конструктивних змін гітари. Матеріали дослідження можуть бути використані у 
підготовці лекційних матеріалів до викладання навчальних курсів з 
культурології, історії української музики, гітарної педагогіки, дидактики та 
виконавства в середніх спеціальних і вищих музичних закладах. Аналіз новітніх 
гітарних творів миколаївських митців сприятиме їх поширенню в концертно-
педагогічній практиці. Практичні здобутки представників гітарного мистецтва 
Миколаївщини можуть бути використані для реалізації фестивальної, концертної 
та конкурсної практики в Україні. Проєктна діяльність у галузі музичного 
мистецтва має значний потенціал для інтегрування України в світовий простір. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано 
автором особисто. Висновки й положення наукової новизни одержані 
самостійно. Всі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація матеріалів дослідження здійснювалася на засіданнях кафедри 
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ, у доповідях на 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: «Трансформаційні 
процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття» (Одеса, Київ, 
Варшава, 2017), «Дні науки» (Одеса, 2017), «Художня культура і мистецька 
освіта: традиції та сучасність» (Київ, 2018), «Стан та перспективи розвитку 
культурологічної науки в Україні» (Миколаїв, 2018); «Модернізація та наукові 
дослідження: інтеграція науки та практики» (Одеса, 2019), «Стан та перспективи 
розвитку культурологічної науки в Україні» (Миколаїв, 2019), «Сучасний 
культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі» (Київ, 2019), «Стан та 
перспективи розвитку культурологічної науки в Україні» (Миколаїв, 2020). 

Публікації. Основні положення, наукові результати та висновки 
дослідження висвітлені в 11 одноосібних наукових публікаціях: 4 статтях у 
наукових фахових виданнях України з мистецтвознавства; 1 статті в науковому 
виданні іншої держави; 6 статтях в інших наукових виданнях та збірниках 
матеріалів конференцій. 
 

Наукові праці, в яких опубліковані 
основні наукові результати дисертації 

 
Статті в наукових фахових виданнях України 

 
1. Гриненко С. М. Гітарний оркестр: історія формування та сучасний 

стан. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 34. С. 
302-309. 

2. Гриненко С. М. Специфіка творів для гітари українських 
композиторів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 



університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 
2018. № 2. Вип. 39. С. 12-17. 

3. Гриненко С. М. Різновиди акустичної гітари. Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 26. 
С. 163-167. 

4. Гриненко С. М. Гітарні конкурси та фестивалі в українському 
музичному просторі кінця XX ст. – початку XXI ст. Науковий вісник Київського 
національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка 
Карого: зб. наук. пр., Київ, 2019. Вип. № 25. С. 33-36. 
 

Стаття в іноземному науковому періодичному виданні 
 

5. Гриненко С. М. Значення майстер-класів для формування вітчизняних 
гітарних шкіл (на прикладі Півдня України). East European Scientific Journal, 
2020 № 9 (61), part 1. С. 15-18. 
 

Наукові праці, які засвідчують 
апробацію матеріалів дисертації: 

 
6. Гриненко С. М. Композиторський доробок в гітарному мистецтві 

Півдня України. Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі 
України ХХІ століття: зб. матеріалів Міжнар. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, 
Варшава, 25-26 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 57-59. 

7. Гриненко С. М. Світові тенденції розвитку гітарного мистецтва та 
формування української гітарної школи. Художня культура і мистецька 
освіта: традиція та сучасність: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.- творч. конф., 
Київ, 20-21 листопада 2018 р. Київ: НАКККІМ, 2018. С. 188-190. 

8.  Гриненко С. М. Розвиток конкурсно-фестивального руху в гітарному 
мистецтві України. Модернізація та наукові дослідження: інтеграція науки та 
практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Одеса, 26-27 липня 2019 р. Херсон: 
вид. Молодий вчений, 2019. С.12-16. 

9.  Гриненко С. М. Майстер-класи та їх значення у становленні й 
розвитку гітарних шкіл Півдня України. Сучасний культурний простір у 
мистецтвознавчому дискурсі: зб. матеріалів Міжнар. дистанц. наук.-практ. 
конф., Київ, 14 листопада 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С.72-75. 
 

Наукові праці, які додатково 
відображають наукові результати дисертації 

 
10. Гриненко С. М. Сучасні світові тенденції розвитку гітарного 

мистецтва та їх вплив на формування української виконавської школи. 
Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2018. Вип. 20. Т. 1. С. 39-42. 

11.  Гриненко С. М. Гітарні фестивалі та конкурси 2020 року: офлайн та 
онлайн-формат. Молодий вчений. Херсон, 2020. №9(85) вересень. С. 4-8. 
 

За результатами попередньої експертизи дисертації С. М. Гриненко та 
повноти публікацій щодо основних результатів дослідження 



РЕЦЕНЗЕНТИ УХВАЛИЛИ: 
 
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Гриненко Світлани Миколаївни «Гітарне 
мистецтво Миколаївщини в культурному просторі України кінця ХХ – початку 
ХХІ століття». 

2. Вважати, що за актуальністю, ступенем наукової новизни, теоретичною 
та практичною цінністю здобутих результатів та обґрунтованістю висновків 
дослідження дисертація С. М. Гриненко «Гітарне мистецтво Миколаївщини в 
культурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття» відповідає 
спеціальності 025 Музичне мистецтво та вимогам Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 березня 2016 року № 261 (зі змінами і 
доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), Порядку проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167. 

3. Рекомендувати дисертацію Гриненко Світлани Миколаївни «Гітарне 
мистецтво Миколаївщини в культурному просторі України кінця ХХ – початку 
ХХІ століття» за спеціальністю 025 Музичне мистецтво до захисту на здобуття 
ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій раді. 
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