
ВІДГУК 

заслуженого діяча мистецтв України, професора кафедри народних 

інструментів Харківського національного університету мистецтв імені 

І.П.Котляревського ГАЙДЕНКА АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА 

на творчий мистецькій проект СТРІЛЬЦЯ АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

 «Діяльність оркестру народних інструментів ХНУМ  

імені І.П. Котляревського в історичному хронотопі», 

поданий до захисту на здобуття ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 

025 – «Музичне мистецтво» 

 

 Почну свій відгук з актуальності теми, визначеної в назві творчого 

проекту, оскільки вважаю звернення Стрільця Андрія Миколайовича до 

наукового обґрунтування історичних та теоретичних засад діяльності 

студентського оркестру народних інструментів ХНУМ імені 

І.П.Котляревського апріорі своєчасним і надважливим – стратегічним – 

завданням, що вирішує «на вістрі часу» кожен сучасний музикант. Яким є 

сучасний оркестр народних інструментів? Які в нього традиції, і кому він 

потрібен в умовах глобалізації? На ці питання відповідає відомий баяніст-

виконавець і керівник кількох творчих колективів м.Харків, добре обізнаний 

в диригентській справі артист та викладач з великим досвідом роботи. 

Дуже цікаво спостерігати за ходом виконання творчого мистецького 

проєкту і сьогодні неважко робити узагальнення та оцінки з тої простої 

причини, тому що я власне й сам вже півстоліття перебуваю «всередині» цих 

самих процесів, про які йдеться на сторінках дослідження, і є їх активним 

учасником в різних креативних амплуа (як композитор, виконавець, 

викладач, слухач, член журі фестивалів та конкурсів).  

Дуже слушною, як на мене, є ідея історичної реконструкції, яка 

відбулась через персоналії, аналіз репертуару різних років та взаємозв’язки з 

композиторами Харкова відстежити процеси самореалізації навчального 

колективу – від становлення до творчого зростання та академічних здобутків, 

які є в історичній пам’яті поколінь харків’ян. Цей дух спадкоємності живить 

сучасний стан буття оркестру без офлайн, в культурних ландшафтах історії 

оркестру, розгортаючись в текстах старих афіш, партитурних зошитах та 

самосвідомості музикантів поколінь 60-80-х років минулого століття та 2000-

х років, які сиділи в оркестрах народних інструментів, кожен за своєю 

партією і грали музику! Отже, в основі практичної складової теми покладено 

принципи історизму та спадкоємності як базових ознак системи вищої 

музичної освіти «вчитель – учень». 

«Стрижнем» творчого мистецького проекту є виявлена внутрішня 

закономірність – тісна й плідна співпраця носіїв народно-інструментального 

виконавства Слобожанщини з композиторами цього регіону, які були 

творцями музичної культури разом з усією Україною. Разом із зростанням 

майстерності гри на різних інструментах відбувався процес поширення і 

збагачення жанрових та стильових моделей музикування, що наблизили 

академізації цього виду виконавства. Автором проекту глибинно розкриті 
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