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Постановка проблеми. В умовах поглиблення соціально-
економічної, духовної кризи українського суспільства на тлі 
розгортання світових процесів глобалізації та діджиталізації 
культурно-освітнього простору актуалізується проблема збе-
реження національної ідентичності українців, прищеплення 
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молодому поколінню глибокого ціннісного став-
лення до національної культури та народних мис-
тецьких традицій, що є запорукою підвищення 
престижності приналежності людини українсько-
му народу, посилення загальнонаціональної єднос-
ті, підтримання духовної безпеки української нації 
як відповіді на виклики сьогодення у культурній 
сфері суспільства, де розвивається та реалізується 
духовний потенціал молоді.

У такому контексті неабияке значення набуває 
пропаганда народного мистецтва, зокрема, народ-
но-інструментального виконавства, що містить у 
собі суттєвий потенціал для розкриття особистіс-
них і творчих здібностей людини на ґрунті культур-
ного розмаїття національних традицій, формування 
ціннісно-орієнтаційних позицій особистості в на-
прямі глибокого національного самоусвідомлення, 
підтримки міцних духовних зв’язків у суспільстві.

Українське народно-інструментальне вико-
навство завжди посідало важливе місце у вітчиз-
няній культурній спадщині. Усупереч укоріненим 
з радянських часів уявленням щодо елітарності 
та камерності цього виду мистецтва, на багатьох 
етапах історичного розвитку української культури 
саме масові форми інструментального виконавства 
— концерти, фестивалі, конкурси — мали харак-
тер загального просвітницького руху. У сучасній 
Україні та поза її межами неабиякого значення на-
був Міжнародний конкурс виконавців на народних 
інструментах «Арт-Домінанта», який проводиться 
щорічно в Харкові, починаючи з 2013 року.

Дослідження досвіду еволюції музично-кон-
курсного руху в сучасній Україні на прикладі 
Міжнародного конкурсу «Арт-Домінанта», аналіз 
алгоритму розгортання основних тенденцій розви-
тку його провідної концепції — від камерності до 
масовості, вивчення багатого досвіду мистецьких 
і просвітницьких традицій, накопиченого в його 
практиках, становить актуальний нині напрям нау-
кової розробки проблеми збереження, пропаганди, 
поширення серед молоді традицій народно-інстру-
ментального мистецтва як чинника підтримання 
духовної безпеки української нації, що сприятиме 
збереженню її цілісності та культурної самовідтво-
рюваності.

Огляд останніх досліджень. Збереження на-
ціональної культури та підтримання високої ду-
ховності українського народу, зокрема засобами 
народного музичного мистецтва, є сьогодні важ-

ливим напрямом наукових досліджень не лише в 
галузі культурології та мистецтвознавства, а й у 
межах філософії, соціології, педагогіки, цілісною 
комплексною міждисциплінарною проблемою, що 
торкається різних аспектів життя та духовного роз-
витку сучасної людини. Вітчизняна вчена Л. Бє-
ловецька вбачає причину актуалізації проблеми 
підтримки духовної безпеки українців та її най-
важливішого компонента — національної ідентич-
ності — у глибокій духовній кризі сучасного сус-
пільства. За переконанням авторки, у вирішені цієї 
проблеми суттєву роль відіграє просвіта молоді, 
зокрема засобами національної культури та мови 
(Бєловецька, 2017).

Провідну роль культури й освіти в забезпе-
ченні цілісності та міцності української держави 
підкреслює В. Баранівський, особливо наголошу-
ючи на необхідності організації роботи з молодим 
поколінням щодо виховання національно свідомої 
й освіченої особистості (Баранівський, 2013). У 
цьому ж контексті вивчають зазначену проблему 
й інші вчені, розглядаючи її через призму форму-
вання ціннісних засад та посилення духовного 
потенціалу молодого покоління (Панченко, 2012; 
Кротюк, & Малярчук, 2012).

У дослідженні М. Бліхар розкрито чинники 
духовного зростання людини та визначено комп-
лекс заходів, спрямованих на формування та роз-
виток культурних цінностей молоді в сучасному 
українському суспільстві (Бліхар, 2019). У цьому 
контексті суттєвий потенціал належить народно-
інструментальному мистецтву як впливовому фак-
тору розвитку високої духовності та національної 
ідентичності, засобу інкультурації молодого поко-
ління українців, на чому наголошується в працях 
вітчизняних вчених (Давидов, 2010; Дутчак, 2014; 
Лошков, 2009; Повзун, 2009; Сідлецька, 2019; Слю-
саренко, 2016).

Просвітницьке значення та мистецький досвід 
реалізації масових форм пропаганди виконавства 
на народних інструментах серед молоді висвіт-
лені в наукових статтях дослідників. Конкурси та 
фестивалі баяністів розглянуто «як чинник фор-
мування готовності майбутнього фахівця до вико-
навської діяльності» (Рутецький, 2017, с. 161); зна-
чення музичних змагань та фестивалів розкрито в 
контексті проєктування соціокультурного простору 
України на межі ХХ–ХХІ століть (Зінська, 2016); 
досліджено питання історичних передумов фести-
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вально-конкурсного руху виконавців на народних 
інструментах Львівщини на зламі ХХ–ХХІ століть 
(Сергієнко, 2012); проаналізовано конкурсний рух 
як фактор формування культурного середовища 
сучасного суспільства (Давидовський, 2010); у су-
часному форматі презентації національних музич-
них культур висвітлено досвід проведення Міжна-
родного фестивалю «Київ Музик Фест» (Берегова, 
2018); розкрито значення конкурсу баяністів-акор-
деоністів «Perpetuum Mobile» у соціокультурному 
просторі України (Душний, 2018); проаналізовано 
специфіку гітарних конкурсів та фестивалів в укра-
їнському музичному просторі кінця ХХ — початку 
ХХІ століть (Гриненко, 2019).

Огляд наукової літератури в галузі мистецтвоз-
навства дозволяє констатувати суттєвий інтерес 
дослідників до питань збереження та розвитку на-
родно-інструментального мистецтва України, зо-
крема, у масових формах організації виконавської 
діяльності, таких як фестивалі та конкурси, і в той 
же час — недостатню вивченість культурно-про-
світницького потенціалу конкурсного руху в схід-
них регіонах України, а саме — на Харківщині. 

Мета і завдання. Метою статті є репрезентація 
досвіду проведення Міжнародного конкурсу вико-
навців на народних інструментах «Арт-Домінанта» 
(Харків) як важливого конкурсного майданчика 
для пропаганди народно-інструментального ви-
конавства серед молоді. На основі аналізу науко-
вих джерел, матеріалів періодичної преси, кон-
цертно-конкурсних програм необхідно вирішити 
найважливіші завдання щодо його значення задля 
підтримання духовної безпеки суспільства на рівні 
регіону й усієї країни та розглянути перспективу 
подальшого проведення на Харківщині Міжнарод-
ного конкурсу «Арт-Домінанта» як фактору розви-
тку народно-інструментального мистецтва в Укра-
їні та світі.

Методологія забезпечується застосуванням 
комплексу наукових підходів і методів досліджен-
ня порушеної проблеми: системно-структурного 
й історико-логічного, проблемно-хронологічного, 
ретроспективного (для розгляду основних тен-
денцій та алгоритму проведення конкурсу «Арт-
Домінанта» в контексті загального фестивально-
конкурсного руху в Україні, аналізу здобутого до-
свіду, аргументування його значення в культурно-
мистецькому полі регіону та системі культурно-му-
зичної просвіти студентської молоді), аналітичного 

й статистично-узагальнюючого (для унаочнення 
динаміки конкурсного руху та результатів музич-
них змагань як чинника розвитку народного ін-
струменталізму), компаративістського (для оцінки 
впливу конкурсного руху на пропаганду народно-
інструментального мистецтва в Україні та світі).

Виклад основного матеріалу. Початок 
ХХІ століття позначився посиленням культурот-
ворчої функції народного мистецтва в умовах роз-
будови незалежної Української держави. Детермі-
нантою розвитку одного з найбільш популярних 
видів народного мистецтва — народно-інструмен-
тального виконавства — виявився всеукраїнський 
та міжнародний конкурсний рух, що відкрив нові 
імена багатьох талановитих виконавців на народ-
них інструментах, сприяв пропаганді українського 
музичного мистецтва серед молоді, його поширен-
ню в професійно-музичному та аматорському се-
редовищі тощо.

Вивчення концертно-конкурсних оголошень, 
програм і буклетів, Інтернет-ресурсів підтверджує 
процес активізації конкурсного руху останніми де-
сятиліттями та набуття ним суттєвого значення як 
могутнього чинника пропаганди народного музич-
ного мистецтва в Україні та світі. Ґрунтуючись на 
отриманих відомостях, наголосимо ту значну роль, 
яку відіграють у розвитку вітчизняного народно-
інструментального мистецтва такі заходи, як-от:

‒ Міжнародний конкурс баяністів та акордео-
ністів «Кубок Кривбасу» (Кривий Ріг, 1992–2012);

‒ Міжнародний конкурс виконавців на укра-
їнських народних інструментах імені Гната Хотке-
вича (Харків, 1998–2010);

‒ Усеукраїнський фестиваль-конкурс вико-
навців на народних музичних інструментах «Про-
весінь» (Кропивницький, 1996);

‒ Міжнародний фестиваль народно-інстру-
ментального мистецтва «Південна Пальміра» 
(Одеса, 1999);

‒ Усеукраїнський конкурс юних бандуристів 
імені Гната Хоткевича (Харків, 2003);

‒ Міжнародний конкурс бандуристів «Волин-
ський кобзарик» (Луцьк, 2003);

‒ Міжнародний фестиваль-конкурс гітарної 
музики «Київ» (Київ, 2004);

‒ Міжнародний конкурс-фестиваль гітарного 
мистецтва «ГітАс» (Київ, 2005);

‒ Усеукраїнський конкурс баяністів-акордео-
ністів «Візерунки Прикарпаття» (Старий Самбір/
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Дрогобич, 2005);
‒ Міжнародний конкурс баянно-акордеонно-

го виконавського мистецтва «Acco Holiday» (Київ, 
2006–2011);

‒ Відкритий конкурс бандуристів імені Воло-
димира Кабачка (Полтава, 2006);

‒ Міжнародний фестиваль-конкурс юних ба-
яністів та акордеоністів імені Миколи Різоля (Дні-
про, 2006);

‒ Усеукраїнський відкритий фестиваль-кон-
курс виконавської майстерності та гри на народних 
інструментах «Барви Полтави» (Полтава, 2008);

‒ Міжнародний конкурс баяністів-акордео-
ністів «Perpetuum Mobile» (Дрогобич, 2008);

‒ Усеукраїнський конкурс виконавців на со-
пілці та цимбалах «Волинська Гуковиця» (Луцьк, 
2009);

‒ Міжнародний конкурс баяністів-акордео-
ністів «InterSvitiaz accomusic» (Луцьк, 2009);

‒ Усеукраїнський відкритий фестиваль-кон-
курс виконавців на народних інструментах «Золота 
струна» (Миколаїв, 2009);

‒ Міжнародний конкурс виконавців на народ-
них інструментах «Арт-Домінанта» (Харків, 2013);

‒ Усеукраїнський фестиваль «День україн-
ського баяна та акордеона» (Київ, 2013);

‒ Форум виконавців на народних інструмен-
тах у рамках Міжнародного фестивалю музичного 
мистецтва «Музика без меж» (Дніпро, 2014);

‒ Фестиваль-конкурс виконавців на народних 
інструментах імені Г. Манілова (Миколаїв, 2015);

‒ Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози Фолку» 
(Київ, 2017);

‒ Усеукраїнський фестиваль-конкурс бандур-
ного мистецтва «Кобзарському роду нема перево-
ду» (Кам’янець-Подільський, 2018).

На рубежі ХХ–ХХІ століть в умовах набуття 
Україною незалежності та розгортання процесу 
культурно-національного відродження Харків ви-
ступив важливим музично-просвітницьким цен-
тром пропаганди класичного та народно-інстру-
ментального виконавства, провідним осередком 
культурно-музичного життя на Сході країни. Серед 
творчих фестивалів-конкурсів, започаткованих у 
цей період у регіоні, відзначимо різноманітні му-
зичні події, у межах проведення яких неодноразово 
репрезентувалося і виконання на народних інстру-
ментах, зокрема: 

‒ Усеукраїнський фестиваль народної музики 

і пісні «Райдужний світ народних мелодій» (Слобо-
жанське, Харківська область, 1985);

‒ Міжнародний музичний фестиваль-конкурс 
«Харківські асамблеї» (1991);

‒ Відкритий фестиваль польської та україн-
ської музики імені Кароля Шимановського (1996);

‒ Усеукраїнський дитячий конкурс класичної 
та сучасної музики «Ландиш» (2001);

‒ Відкритий фестиваль-конкурс дитячої твор-
чості «Харків — місто добрих надій» (2003);

‒ Обласний конкурс юних гітаристів імені Ві-
талія Петрова (2005);

‒ «Дельфійські ігри Слобожанщини» (2011–
2015);

‒ Міжнародний фестиваль класичної та сучас-
ної музики «Kharkiv Contemporary» (2013–2018).

Одним із найбільш значущих музичних зма-
гань того часу виявився Міжнародний конкурс ви-
конавців на українських народних інструментах 
імені Гната Хоткевича, що відбувався на Харківщи-
ні й залишив значний слід у історії розвитку цього 
виду мистецтва. На думку М. Онацького, Харків 
має в питаннях організації концертно-конкурсного 
руху ґрунтовну базу й міцні традиції, а також від-
значається суттєвими культурно-історичними пе-
ревагами, сформованими завдяки лідерським якос-
тям міста в культурно-мистецькому житті Схід-
ного регіону України, детермінованими високою 
концентрацією музичних закладів з відповідним 
якісним складом музикантів, артистів, виконавців 
(Онацький, 2016, с. 147). Саме в Харкові виникла, 
діяла та збереглася і до сьогодні одна з найстаріших 
відомих вітчизняних виконавських шкіл народно-
інструментального мистецтва, натхненниками якої 
в різні роки були видатні митці, педагоги В. Кома-
ренко, Г. Хоткевич (Данилюк, 2012), Л. Горенко, 
М. Лисенко, Ф. Коровай, Б. Міхєєв, В. Подгорний 
(Назаренко, & Кононова, 1992).

«Відомими харківськими композитора-
ми А. Гайденко, В. Івановим, Д. Клебано-
вим, І. Ковачем, Б. Міхєєвим, В. Подгорним, 
М. Стецюном написано чимало творів для на-
родних інструментів, що вже стали класикою й 
широко використовуються не лише як концерт-
ний, а й як навчально-виконавський матеріал» 
(Данилюк, 2019, с. 131).

Яскравою та однією з найвизначніших у роз-
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витку народно-інструментального мистецтва Укра-
їни музично-просвітницьких подій, що змінила 
культурне обличчя сучасного міста, є започатку-
вання 2013 року Міжнародного конкурсу виконав-
ців на народних інструментах «Арт-Домінанта». 
Його проведення стало результатом колаборації зу-
силь потужної регіональної культурно-освітянської 
спільноти — фахівців Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(ХНПУ), Благодійного фонду «Харківські асамб-
леї» й Харківського обласного відділення Наці-
ональної всеукраїнської музичної спілки за під-
тримки Управління культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації, Департаменту 
культури Харківської міської ради.

«Ініціаторами та керівниками проєкту є 
члени Національної всеукраїнської музичної 
спілки, відомі в Харкові митці, популяриза-
тори народно-інструментального мистецтва: 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
музично-інструментальної підготовки вчителя 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди Микола Микола-
йович Данилюк та старший викладач кафедри 
народних інструментів України ХНУМ імені 
І. П. Котляревського Яна Владиславівна Дани-
люк» (Шабаршина, Шабанова, 2018).

Завдяки комплексному інформаційно-ресурс-
ному забезпеченню, яке здійснюють перелічені 
суб’єкти регіонального музично-культурного руху, 
у межах конкурсної програми стало можливим охо-
плення широкого кола музичних номінацій, таких 
як: «Акордеон», «Баян», «Бандура інструменталь-
на», «Бандура вокальна», «Балалайка», «Домра», 
«Гітара», «Гучжен», «Канклес», «Сопілка», «Цим-
бали»; «Інструментальні ансамблі», «Вокально-
інструментальні ансамблі», «Оркестри/Капели 
бандуристів». Важливо, що до конкурсних змагань 
залучаються учасники різних вікових груп: як учні 
закладів середньої освіти художньо-естетичного 
спрямування, так і студенти вишів усіх рівнів акре-
дитації — це забезпечує вільний обмін музично-
педагогічним досвідом між різними школами, під-
тримання наступності в передаванні виконавської 
майстерності, послідовність у вихованні нових та-
лановитих кадрів. 

У контексті загального фестивально-конкурс-
ного руху в Україні чисельність учасників конкур-

су «Арт-Домінанта» з моменту його заснування не-
змінно зростала, а останніми роками залишається 
стабільно високою (рис.1), що є свідченням під-
несення вітчизняного народно-інструментального 
виконавства, актуальності масових форм обміну 
мистецьким досвідом, істотного напрацювання в 
галузі педагогіки, зацікавленості митців та музи-
кантів-початківців саме такою формою пропаганди 
національної культури.

Детальний аналіз алгоритму організації та 
проведення конкурсу дає підстави стверджувати, 
що вказаний культурний феномен Харківщини по-
ступово отримав суттєве визнання в Україні та поза 
її меж. Так, у I конкурсі «Арт-Домінанта–2013» 
узяли участь 40 солістів та 14 ансамблів різних ін-
струментальних складів з п’яти областей України. 
2014 року географія учасників суттєво не змінила-
ся, хоча кількість їх зросла й становила 85 солістів 
та 26 ансамблів.

У III конкурсі «Арт-Домінанта–2015» уже 
брали участь 109 солістів та 34 ансамблі з семи об-
ластей України, а також було залучено учасників 
з Китайської Народної Республіки. Наступного ж 
року присвячений 25-річчю Незалежності України 
IV конкурс сприяв подвоєнню вітчизняної геогра-
фії учасників музичного змагання: 192 солістів та 
57 ансамблів представляли 14-ть областей України.

Отримавши всебічне визнання музичної гро-
мадськості, конкурс з 2017 року почав проводити-
ся в статусі Міжнародного, що спричинило значне 
розширення географії його учасників. Зокрема, «у 
V Міжнародному конкурсі взяли участь 337 со-
лістів та 65 ансамблів з 19-ти областей України, 
а також виконавці з Білорусі, Литви, Молдови, 
Польщі та Франції» (Відбувся V міжнародний, 

Рис. 1. Динаміка розвитку конкурсу «Арт-Домінанта» 
в 2013–2020 роках 

(за критерієм «кількість учасників»).
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2017), яких оцінювало 18 членів міжнародного 
журі. Особливістю конкурсу «Арт-Домінанта» є 
невпинна динаміка до збільшення кількості номі-
націй, що дозволяє репрезентувати музикантів різ-
них спеціальностей. 2017 року вперше в Україні 
на музичних змаганнях подібного напрямку було 
введено номінацію «Канклес» (литовський на-
родний інструмент), яку представляли  виконавці 
з Литви — учениці десятирічної музичної школи 
імені Б. Дваріонаса та студентки Литовської акаде-
мії музики та театру. 

Географію VI конкурсу помітно збагатили юні 
музиканти з Республіки Сербії та Китайської На-
родної Республіки. У конкурсі змагалися 405 соліс-
тів, 86 ансамблів та 10 оркестрів, яких оцінювало 
23 члени міжнародного журі. Зміст конкурсу також 
було розширено введенням нових номінацій — 
«Оркестри» та «Гучжен» (традиційний китайський 
інструмент). У 2019 році виступали учасники з 22 
областей України, а також представники Білорусі, 
Італії, Литви (LR Prezidento Sveikinimai, 2019) і 
Молдови. Виконавці та музичні колективи репре-

зентували 102 заклади освіти, 70 населених пунк-
тів України та зарубіжжя. Усього були присутні 
365 солістів, 86 ансамблів та 8 оркестрів. Виступи 
учасників оцінювало міжнародне журі в складі 19 
всесвітньо відомих музикантів.

Незважаючи на нелегку епідеміологічну ситу-
ацію 2020 року, черговий VIII Міжнародний кон-
курс «Арт-Домінанта» зібрав 453 учасники (соліс-
ти/ансамблі) з 7 країн світу (Білорусь, Казахстан, 
Литва, Молдова, Росія, Румунія, Україна): 383 со-
лісти й 70 ансамблів (у тому числі капели й орке-
стри), що виступали в дистанційному форматі й 
оцінювалися за відеозаписами міжнародним журі 
(19 осіб) з України (Харків, Дніпро, Київ, Одеса, 
Полтава), Білорусі (Мозир), Італії (Ланчано), Лит-
ви (Вільнюс), Молдови (Кишинів). Завдяки новому 
дистанційному формату конкурс набув широкого 
розголосу в мережі Інтернет. На YouTube канал 
Art Dominanta було завантажено понад 1000 віде-
ороликів із записами виступів учасників. Створено 
12 плейлистів за номінаціями та віковими катего-
ріями, що є на YouTube каналі Art Dominanta у від-
критому доступі (Відеоархів конкурсних виступів, 
2020). 

За результатами конкурсу, лауреати І-х премій 
у всіх номінаціях і вікових категоріях стали учас-
никами «Суперфіналу», де були визначені волода-
рі «Гран-прі», «Призу глядацьких симпатій» та ще 
кількох премій: усього — 74 лауреатів І-х премій 
(59 солістів та 15 ансамблів). У плейлист «Супер-
фінал» увійшло по одному твору з конкурсної про-
грами лауреатів I-х премій, серед яких визначили 
володаря премії «Приз глядацьких симпатій» за 
кількістю «лайків» користувачів Інтернет. «Гран-
прі» конкурсу «Арт-Домінанта–2020», а також ще 
двох володарів грошових премій було визначено 
серед шести лауреатів І-х премій — претендентів 
на «Гран-прі», рекомендованих членами журі кон-
курсу (Результати «Арт-Домінанта», 2020).

Аналізуючи роль Міжнародного конкур-
су виконавців на народних інструментах «Арт-
Домінанта» як чинника сприяння піднесенню на-
родно-інструментального мистецтва в Україні та 
поза її межами, варто наголосити на його широкій 
популярності та привабливості для професійних 
виконавців з різних регіонів України та зарубіжжя. 
Тобто, такий конкурс став необхідним мотивацій-
ним компонентом розвитку професіоналізму. 

Рис. 2. Афіша конкурсу «Арт-Домінанта» 
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Отже, підсумуємо: за весь час проведення кон-
курсу «Арт-Домінанта» (2013–2020) у ньому брали 
участь представники всіх, без винятку, областей 
України, а також музиканти з Білорусі, Італії, Ка-
захстану, Китаю, Литви, Молдови, Польщі, Росії, 
Румунії, Сербії, Франції, загальним числом близь-
ко 4000 учасників — більше 1800 солістів, 440 ан-
самблів та понад 20 оркестрів.

Упродовж досліджуваного періоду виконавців 
конкурсу оцінювало авторитетне міжнародне журі 
(загалом 36 осіб), до складу якого входили відомі 
митці з України, Білорусі, Литви, Молдови, Поль-
щі, Сербії (Miloš Stoimenov, 2018), Італії, Франції, 
як-от:

‒ з України — Я. Данилюк, В. Доценко, 
Ю. Дяченко, Л. Мандзюк, О. Міщенко, І. Снєдков, 
А. Стрілець, В. Ткаченко (ХНУМ імені І. П. Котля-
ревського); М. Трянов (Харківська державна ака-
демія культури (ХДАК)); А. Сташевський (Луган-
ський національний університет імені Т. Шевченка, 
ХДАК); М. Данилюк, А. Мартем’янова (ХНПУ іме-
ні Г. С. Сковороди); Т. Слюсаренко (Національна 
юридична академія України імені Ярослава Мудро-
го); О. Костенко, О. Харченко, І. Шевчук (Харків-
ське музичне училище імені Б. М. Лятошинського 
(ХМУ)); О. Мурза, О. Хорошавіна (Одеська наці-
ональна музична академія імені А. В. Нежданової 
(ОНМА)); В. Кікас, С. Овчарова (Дніпропетров-
ська музична академія імені М. Глінки (ДАМ)); 
О. Журавчак (Київський національний університет 
культури та мистецтв); С. Білоусова (Національна 
музична академія України імені П. І. Чайковського, 
Київ); М. Тущенко (Київський університет імені 
Бориса Грінченка); А. Войчук (Національний ака-
демічний оркестр народних інструментів, Київ); 
І. Чурилов (Національна філармонія України, 
Київ); О. Тищик (Полтавська обласна філармонія); 
С. Тищик (Полтавський музичний коледж імені 
М. В. Лисенка);

‒ з Білорусі — Т. Сущеня (Білоруська держав-
на філармонія, Мінський державний музичний ко-
ледж імені М. І. Глінки); А. Петрова (Мозирський 
державний музичний коледж);

‒ з Італії — В. Зубицький (Ланчано);
‒ з Литви — А. Брюжайте, Л. Найкеліене 

(Литовська академія музики та театру, Вільнюс);
‒ з Молдови — В. Луце (Республіканський 

музичний ліцей імені Чипріана Порумбеску, Ки-
шинів);

‒ з Польщі — Є. Мадравскі (Університет імені 
Яна Кохановського, Кельце);

‒ із Сербії — М. Стоіменов (Музична школа, 
Буяновац);

‒ з Франції (Литви) —  Е. Барткевічюте (кон-
цертна виконавиця).

Підкреслимо — кожного року в межах кон-
курсної програми відбуваються творчі зустрі-
чі, майстер-класи, концерти за участю лауреатів 
конкурсу, членів журі, відомих виконавців, діячів 
культури і мистецтв, що сприяє пропаганді на-
родно-інструментального мистецтва в Україні, 
ближньому й далекому зарубіжжі. Відзначимо й 
суттєвий вплив конкурсу на розвиток народно-ін-
струментального мистецтва в межах регіону, по-
жвавлення культурно-мистецького життя в Харко-
ві, пропаганду народного виконавства серед ши-
роких кіл громадськості, митців, освітян завдяки 
цікавим і різноманітним заходам, проведення яких 
передбачає формат конкурсу. Наприклад, у межах 
конкурсних заходів «Арт-Домінанта–2016» відбув-
ся концерт «Вечір баянної музики» за участю лау-
реатів міжнародних конкурсів соліста Харківської 
філармонії Д. Жарікова та соліста Національної 
філармонії України заслуженого артиста України 
І. Чурилова. 2017-го року в Харківській філармо-
нії відбувся концерт «Віртуози Європи» за участю 
членів журі, виконавців з Литви, Франції, Білорусі 
та України; концерт-презентація баянної музики 
Є. Мадравскі — композитора, професора, дирек-
тора Інституту музичної освіти Університету імені 
Я. Кохановського. Яскравими мистецькими поді-
ями конкурсу 2018-го року стали урочистий кон-
церт-відкриття конкурсу в Харківській філармонії, 
у якому взяли участь відомі виконавці, творчі ко-
лективи, лауреати конкурсу та члени журі з Укра-
їни, Білорусі, Китаю та Сербії, а також концерт у 
ХДАК, присвячений двадцятирічній творчій та 
педагогічній діяльності А. Сташевського — профе-
сора, заслуженого діяча мистецтв України. Серед 
концертних заходів конкурсу 2019-го року відзна-
чимо «Гранд-Концерт» у Харківській філармонії, 
де свою майстерність демонстрували лауреати 
конкурсу та члени журі з України та зарубіжжя, а 
також концерт «Творча зустріч із Маестро» за учас-
тю заслуженого діяча мистецтв України, почесного 
голови журі конкурсу, виконавця та композитора 
В. Зубицького. Враховуючи те, що конкурс «Арт-
Домінанта–2020» був проведений у дистанційному 
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форматі, майстер-класи за участю членів журі від-
булись у онлайн-режимі за допомогою сучасних 
засобів відеозв’язку. Особливо відзначимо онлайн-
інтерв’ю з фрагментами майстер-класу заслуже-
ного артиста України, доцента кафедри народних 
інструментів, декана оркестрово-диригентського 
факультету ОНМА імені А. В. Нежданової О. Мур-
зи, яке можна переглянути на YouTube каналі Art 
Dominanta (Онлайн-інтерв’ю, 2020).

Звернемо увагу на проведення в межах кон-
курсу концертних заходів на сценах мистецьких за-
кладів Харкова, серед яких: ХНПУ імені Г. С. Ско-
вороди, ХНУМ імені І. П. Котляревського, ХДАК, 
ХМУ імені Б. М. Лятошинського, ДМШ № 5 іме-
ні М. А. Римського-Корсакова, ДМШ № 13 імені 
М. Т. Коляди, Харківський Палац дитячої та юнаць-
кої творчості, Харківська філармонія, що дозво-
лило максимально залучити до концертних залів 
молодіжну освітянську аудиторію й активізувати 
педагогів до творчого полілогу та обміну досвідом.

Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта» став 
суттєвим стимулом якісного оновлення виконав-
ського представництва народно-інструментального 
мистецтва. Завдяки участі та перемогам у конкур-
сі було відкрито нові імена обдарованих виконав-
ців. У цьому контексті зазначимо — володарем 
«Гран-прі» І-го конкурсу «Арт-Домінанта–2013» 
став вихованець Львівської музичної академії 
імені М. В. Лисенка Н. Любінець (акордеон) та 
представник ДАМ імені М. Глінки Л. Фоменко 
(домра). «Гран-прі» ІІ-го конкурсу виборов сту-
дент ДАМ імені М. Глінки І. Мочернюк (цимба-
ли). 2015 року володарем «Гран-прі» став інстру-
ментальний дует Харківської ДМШ № 9 імені 
В. І. Сокальського у складі: А. Бурцева (цимбали) 
та К. Клюшникова (скрипка). Володар «Гран-прі» 
«Арт-Домінанта–2016» — А. Голубничий (цим-
бали) — представник Львівської ССМШ-І імені 
С. Крушельницької. 2017 року «Гран-прі» отрима-
ли викладачі Запорізької ДМШ № 1 — ансамбль 
народних інструментів «Misevych-Band» у складі: 
О. Місєвич, Д. Алейніков, Є. Прокоф’єв, Г. Музи-
кант, Ю. Бойченко, а 2020 рік приніс «Гран-прі» 
студенту ОНМА імені А. В. Нежданової В. Кири-
лову (балалайка).

Резюмуючи огляд конкурсного руху «Арт-
Домінанта», відзначимо репертуарне розмаїття 
програм, у яких були репрезентовані найкращі 
зразки народно-інструментального мистецтва — 

від обробок народних пісень до класики, адапто-
ваної для виконання на народних інструментах та 
авангардної музики XX–XXI століть. Серед вико-
наних учасниками творів — опуси високого рівня 
складності, інтерпретація яких потребувала від них 
віртуозного володіння інструментом та неабиякого 
творчого натхнення.

Висновки. У цілому аналіз наукових джерел, 
матеріалів періодичної преси, концертно-кон-
курсних програм, Інтернет-джерел забезпечив 
об’єктивну оцінку досвіду проведення в Харкові 
Міжнародного конкурсу виконавців на народних 
інструментах «Арт-Домінанта» протягом 2013–
2020 років і дозволив дійти таких висновків:

‒ музично-виконавський конкурсний рух є 
суттєвим фактором розвитку народно-інструмен-
тального мистецтва в Україні, пропаганди його 
найкращих здобутків у світі, що має багаторічну 
історію та є важливим компонентом національної 
музичної культури, чинником інкультурації моло-
дого покоління, одним із суттєвих механізмів по-
ширення ідеї консолідації усього українського на-
роду на ґрунті національної ідеї;

‒ Міжнародний конкурс «Арт-Домінанта» є 
сучасним конкурсним майданчиком для поширен-
ня найкращих практик народно-інструментального 
виконавства серед молоді, де створюються умови 
для її самореалізації, обміну творчим досвідом, 
розкриття талантів, що має визначальне значення 
для підтримання духовної безпеки українського 
суспільства як на рівні регіону, так і всієї країни, 
оскільки забезпечує підвищення рівня культури та 
гармонії в суспільстві, детермінує наступність у 
збереженні безцінної музичної спадщини України, 
посиленні консолідуючої функції української твор-
чої інтелігенції; 

‒ досвід проведення конкурсу є важливим 
культурним ресурсом для підтримання іміджу Хар-
кова як центру розвитку народно-інструментально-
го мистецтва, джерелом культурно-творчого зрос-
тання його мешканців; багаторічні напрацювання 
та творчі зв’язки, започатковані в результаті про-
ведення конкурсу, формують основу для інтегра-
ції його найкращих здобутків в академічний про-
цес численних закладів освіти, що діють в регіоні, 
створення умов для культурно-духовного розвитку 
молодого покоління українців.

Подальший напрям досліджень порушеної 
проблеми являє собою ретельний аналіз реперту-
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Данилюк Яна Владиславовна
 Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Арт-Доминанта» 
как фактор поддержания духовной безопасности украинского общества и пропаганды традиций 
народно-инструментального искусства Украины в мире

Аннотация. Проблема сохранения национальной культуры и поддержания высокой духовности украинского 
народа в таких традиционных формах развития музыкального искусства, как конкурсы исполнителей на народных 
инструментах, – актуальное исследовательское направление в современных условиях, сопровождаемых обострением 
социально-экономического и духовного кризиса украинского общества на фоне мировых процессов глобализации.

Соответственно целью исследования является: углубленное изучение опыта проведения Международного кон-
курса исполнителей на народных инструментах «Арт-Доминанта» как репрезентативной конкурсной площадки для 
пропаганды народно-инструментального исполнительства среди молодежи; освещение его значения для поддержа-
ния духовной безопасности общества на региональном уровне и в масштабах всей страны; рассмотрение конкурса 
как важного фактора развития народно-инструментального искусства в Украине и за рубежом.

Автором доказано, что конкурсное движение является важной составляющей национальной музыкальной 
культуры, средством инкультурации молодого поколения. Установлено, что проведение конкурса выступает важным 
культурным ресурсом для поддержания имиджа Харькова как центра развития народно-инструментального искус-
ства. Многолетний опыт проведения конкурса создает прочную основу для интеграции его лучших достижений в 
образовательный процесс многочисленных учебных заведений, действующих в регионе, создания условий для куль-
турно-духовного развития молодого поколения. 
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Yana Danyliuk 
Art-Dominanta International Folk Instruments Performers Competition as a factor in maintaining the spiritual 
security of the Ukrainian society and promoting the traditions of folk instrumental art of Ukraine in the world

Abstract. The issue of preserving national culture in such traditional forms of musical art development as contests 
of folk instruments performers is an important research area considering the existing exacerbation of socio-economic and 
spiritual crisis of Ukrainian society against the background of the world processes of globalization and digitalization of 
cultural and educational space. 

Therefore, the study aims to comprehensively explore the experience of conducting the Art-Dominanta International 
Folk Instruments Performers Competition as an important promotion factor of folk instrumental art among young people, 
to highlight its importance for maintaining the spiritual security of society at the regional and country levels, to consider the 
contest as a significant stimulus for promoting the Ukrainian culture in the world.

The author has proved that the musical performing contests are a significant factor in the development of folk 
instrumental art as a part of the national musical culture. It has been established that conducting the contest is an important 
cultural resource for strengthening the image of Kharkiv as a center for the development of folk and instrumental art, a source 
of cultural and creative growth for the city and its citizens. Many years of experience in conducting the contest creates fertile 
ground for the integration of its best achievements into the educational process of numerous regional educational institutions 
raising the cultural level of the city.

Keywords: Art-Dominanta International Competition, performance on folk musical instruments, folk instrumental art, 
creative youth, spiritual security, Ukrainian society.
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