ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Кольц Ілги Петрівни на тему
«Миколаївська домрова школа в контексті професійного народноінструментального мистецтва Півдня України XX – XXI століття»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 025 – Музичне мистецтво
Обґрунтування вибору теми дослідження. Народно-інструментальне
мистецтво є невід’ємною складовою музичної культури сучасної України.
Надзвичайно високий рівень виконавства на народних інструментах,
розгалужена система мистецької освіти, конкурсний та фестивальний рух стали
результатом професіоналізації народно-інструментального мистецтва та
підсумували багаторічні зусилля багатьох діячів культури та мистецтва. У
музикознавчих працях українських науковців чимало уваги приділялось різним
аспектам народно-інструментального мистецтва, у тому числі становленню та
функціонуванню його регіональних шкіл. На сьогоднішній день доволі
детально вивчено Київську, Харківську, Донецьку, Одеську домрові школи, які
мають давні традиції і виховали чимало виконавців та педагогів. Значно менш
дослідженими є молоді регіональні школи, серед яких значимою є
Миколаївська. Дослідження домрового мистецтва Миколаївщини дозволить
доповнити картину розвитку українського народно-інструментального
мистецтва у його регіональних вимірах та окреслити стратегічні напрямки й
перспективні форми його розвитку в південних регіонах України.
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 роботи – виявити загальні та регіональні особливості
Миколаївської домрової школи в контексті розвитку професійного народноінструментального мистецтва Півдня України XX–XXI століття.
Відповідно до мети визначено наступні завдання:
- уточнити поняття «виконавська школа», «академічне народноінструментальне мистецтво», що становлять основу дисертаційного дослідження;
- висвітлити етапи становлення та розвитку народно-інструментального
професійного мистецтва України ХХ – ХХІ століття;
- обґрунтувати
значення
мистецьких
освітніх
закладів
для
професіоналізації домрового мистецтва;
- виокремити основні типи домрового виконавства;
- виділити провідні регіональні школи домрового мистецтва України та
висвітлити основні віхи їх формування;
- виявити самобутні риси Миколаївської домрової школи;

- проаналізувати концертні та фестивально-конкурсні проєкти, які
реалізуються в миколаївському регіоні;
- дати характеристику репертуару домристів Миколаївщини.
Наукова новизна дослідження полягає у наступному:
Уперше:
- висвітлено особливості Миколаївської домрової школи, окреслено
діяльність її основних представників;
- виокремлено три основні типи сучасного домрового виконавства:
народний, бароковий, авангардний;
- проаналізовано концертні та фестивально-конкурсні проєкти, які
реалізуються в миколаївському регіоні;
- охарактеризовано оригінальні домрові твори та транскрипції, що
входять до репертуару домристів Миколаївщини;
уточнено:
- поняття «виконавська школа», «академічне народно-інструментальне
мистецтво», що становлять основу дисертаційного дослідження;
набули подальшого розвитку:
- обґрунтування значення мистецьких освітніх закладів та народноінструментальних колективів для професіоналізації домрового мистецтва;
- питання, пов’язані з формуванням основних регіональних домрових
шкіл України.
Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Основні
теоретичні положення й висновки, сформульовані в дисертації, можуть бути
використані у розробці теоретичних навчальних курсів з історії народноінструментального виконавства в закладах вищої освіти мистецького
спрямування, вони можуть слугувати методологічним підґрунтям у процесі
виховання виконавців-домристів.
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 результатів 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), «Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність»
(Київ, 2018), «Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ
століття: виклики та концепції сьогодення» (Київ, 2018), «Культурні та мистецькі
студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 2019), «Сучасний
культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі» (Київ, 2019).
Публікації. Основні положення дисертації висвітлені в 10 наукових
публікаціях: 3 одноосібних статтях у наукових фахових виданнях з
мистецтвознавства; 1 статті в науковому виданні іншої держави; 6 статтях в
інших наукових виданнях та збірниках матеріалів конференцій.
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За результатами попередньої експертизи дисертації І. П. Кольц та
повноти публікацій щодо основних результатів дослідження

РЕЦЕНЗЕНТИ УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Кольц Ілги Петрівни на тему «Миколаївська
домрова школа в контексті професійного народно-інструментального
мистецтва Півдня України XX – XXI століття».
2. Вважати, що за актуальністю, ступенем наукової новизни, теоретичною
та практичною цінністю здобутих результатів та обґрунтованістю висновків
дослідження дисертація І. П. Кольц «Миколаївська домрова школа в контексті
професійного народно-інструментального мистецтва Півдня України XX – XXI
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 Кольц Ілги Петрівни на тему
«Миколаївська домрова школа в контексті професійного народноінструментального мистецтва Півдня України XX – XXI століття» за
спеціальністю 025 – Музичне мистецтво до захисту на здобуття ступеня
доктора філософії у разовій спеціалізованій раді.
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