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ІІ..  ППЛЛААНН  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ттаа  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННООЇЇ  РРООББООТТИИ  
 

Пріоритетними завданнями з навчальної та організаційної роботи 

Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра на 2018-2019 навчальний рік, що 

визначені відповідно до стратегії розвитку мистецького закладу вищої освіти та 

зумовлені сучасними засадами щодо організації освітнього процесу і вимогами 

МОН України, є: 

- високопрофесійна організація освітнього процесу, що ґрунтується на 

засадах гармонійного поєднання унікальних мистецьких традицій виконавської, 

педагогічної та музикознавчої шкіл КІМ ім. Р.М. Глієра з новітніми 

тенденціями сучасної освіти, мистецтва, української та світової культури; 

- впровадження в освітній процес оновлених освітніх програм «Магістр 

музичного мистецтва» та «Бакалавр музичного мистецтва»; 

- систематична активна робота з вдосконалення системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

- збереження розгалуженої системи навчально-творчих заходів у межах 

проведення практичної підготовки студентів виконавських спеціалізацій, 

розширення кола та концептуалізація навчально-творчих заходів; 

- підготовка та проведення акредитації освітніх програм «Магістр 

музичного мистецтва» та «Бакалавр музичного мистецтва» відповідно до вимог 

МОН України; 

- підготовка матеріалів для проведення ліцензування освітньої послуги з 

підготовки іноземних громадян в КІМ ім. Р.М. Глієра відповідно до чинних 

Ліцензійних умов МОН України. 

Також важливим завданням на 2018-2019 навчальний рік є завершення 

процедури отримання нової назви закладу освіти - Київська муніципальна 

академія музики ім. Р.М. Глієра - відповідно до рішення Київської міської ради 

від 08 лютого 2018 року № 12/4076 «Про перейменування Київського інституту 

музики ім. Р.М. Глієра». 

 Форма роботи Термін виконання Відповідальні  

1.  Затвердження навчального 

навантаження професорсько-

викладацького складу Інституту на 

2018–2019 навчальний рік і 

приведення його у відповідність до 

інструктивних положень МОН 

України та рішень Вченої ради. 

серпень-вересень 

2018 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

учений секретар 
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2.  Впровадження в освітній процес 

освітньо-професійний програм 

«Магістр музичного мистецтва» 

та «Бакалавр музичного 

мистецтва», затверджений 

Вченою радою Інституту 

30.05.2018 р.  

(протокол №9) 

протягом 

навчального року 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

3.  Робота над удосконаленням 

системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти 

протягом 

навчального року 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності;  

проректор з науково-

педагогічної роботи та 

соціально-гуманітарних 

питань і розвитку; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

завідувач денного 

відділення; 

навчальна частина 

4.  Робота над удосконаленням стану 

навчальної та виховної роботи зі 

студентами (у тому числі, 

іноземними громадянами), 

обговорення проблемних питань та 

результатів роботи на засіданнях 

Вченої ради  

протягом 

навчального року 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

проректор з науково-

педагогічної роботи та 

соціально-гуманітарних 

питань і розвитку; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

завідувачі кафедр; 

начальних відділу кадрів та 

організаційної роботи; 

головний бухгалтер 

5.  Проведення систематичної роботи 

по вдосконаленню навчально-

методичного, наукового та 

музично-технічного забезпечення 

освітнього процесу, по 

протягом 

навчального року. 

 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 
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підвищенню якості навчальної 

дисципліни в академічних групах 

та заслуховування на засіданнях 

Вченої ради і кафедр інформації 

щодо результатів роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр;  

учений секретар 

6.  Удосконалення (уточнення) 

робочих навчальних планів 

Інституту за всіма освітніми 

рівнями, спеціалізаціями  

27 серпня –  

10 вересня 2018 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

навчальна частина 

7.  Удосконалення (уточнення) 

індивідуальних навчальних планів 

студентів ОС «Магістр» та 

ОС «Бакалавр» 

27 серпня –  

10 вересня 2018 р. 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

декани факультетів; 

учений секретар 

8.  Коригування робочих навчальних 

планів для іноземних студентів на 

2018-2019 навчальний рік з 

урахуванням інструктивних 

документів МОН України 

серпень-вересень 

2018 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

навчальна частина. 

9.  Удосконалення робочих 

навчальних програм з нормативних 

дисциплін навчальних планів 

Інституту  

вересень-жовтень 

2018 р. 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

10.  Удосконалення комплектів 

матеріалів та анотацій вибіркових 

дисциплін навчальних планів 

Інституту (ОС «Магістр» та ОС 

«Бакалавр»)  

перший семестр 

2018 р. 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

11.  Проведення відповідних заходів 

щодо залучення до складу Голів 

Державних екзаменаційних комісій 

провідних фахівців з музичного 

мистецтва (визначних виконавців 

вересень-травень 

2018-2019 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

проректор з науково-
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та музикознавців) педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

12.  Підготовка та проведення 

Державних екзаменів та 

обговорення звітів Голів 

Державних екзаменаційних комісій 

на Вченій раді 

грудень 2018 р.-

січень 2019 р.;  

 

травень – червень 

2019 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

завідувачі кафедр; 

учений секретар 

13.  Підготовка та проведення зимової 

залікової та екзаменаційної сесії 

листопад – 

грудень 2018 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

навчальна частина. 

14.  Підготовка та проведення літньої 

залікової та екзаменаційної сесії  

травень –  

червень 2019 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

навчальна частина 

15.  Звітування завідувачів кафедр 

факультету виконавського 

мистецтва та музикознавства щодо 

навчальної, наукової та творчої 

роботи і обговорення звітів та 

планів роботи кафедр на засіданнях 

Вченої ради 

січень 2019 р.; 

червень 2019 р. 

 

Декан факультету 

виконавського мистецтва та 

музикознавства; 

завідувачі кафедр 

виконавських дисциплін №1 

та №2, теорії музики,  

історії музики; 

учений секретар 
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16.  Звітування завідувачів кафедр 

факультету мистецтва співу та 

джазу і міжфакультетської кафедри 

щодо навчальної, наукової та 

творчої роботи і обговорення звітів 

та планів роботи кафедр на 

засіданнях Вченої ради 

лютий 2019 р.; 

червень 2019 р. 

 

Декан факультету мистецтва 

співу та джазу; завідувачі 

кафедр академічного співу, 

естрадного співу, джазової 

музики, гуманітарних та 

музично-інноваційних 

дисциплін;  

учений секретар 

17.  Проведення роботи по підготовці 

до акредитації освітніх програм 

«Магістр музичного мистецтва» та 

«Бакалавр музичного мистецтва» 

відповідно до акредитаційних 

вимог МОН 

вересень 2018 р. – 

лютий 2019 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

учений секретар 

18.  Розробка матеріалів для 

проведення ліцензування освітньої 

послуги з підготовки іноземних 

громадян в Інституті (відповідно до 

чинних Ліцензійних умов МОН)  

протягом 

навчального року 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів;  

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків 

19.  Організація роботи Приймальної 

комісії, розробка матеріалів для 

проведення вступних випробувань, 

проведення вступної кампанії з 

набору студентів  

на 2019-2020 навч.рік 

листопад 2018 р.–  

липень 2019 р. 

 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів;  

завідувач денного 

відділення; 

завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

завідувачі кафедр; 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

20.  Організація та проведення 

вступних прослуховувань для 

іноземних студентів, оформлення 

договорів на навчання та іншої 

відповідної документації 

до 01 листопада 

2018 р. 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 
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завідувач підготовчого 

відділення та відділу 

міжнародних зв’язків; 

завідувачі кафедр; 

начальних відділу кадрів та 

організаційної роботи 

21.  Інтенсифікація діяльності сектору 

практики Інституту (розширення 

баз практики студентів), 

узгодження плану роботи сектору 

практики з діяльністю випускових 

кафедр  

протягом 

навчального року 

Проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

завідувач сектору практики 

22.  Розробка плану заходів і 

відпрацювання механізмів 

залучення провідних фахівців у 

галузі музичного мистецтва 

України та зарубіжжя для 

викладання спеціальних курсів і 

проведення спеціальних семінарів, 

майстер-класів для студентів та 

викладачів Інституту 

протягом 

навчального року 

Перший проректор; 

проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

ІІІІ..  ППЛЛААНН  ННААУУККООВВООЇЇ  РРООББООТТИИ  
 

1. Засади наукової роботи 

Основними засадами наукової роботи Київського інституту музики 

ім. Р.М. Глієра у 2018-2019 навчальному році, визначеними відповідно до 

стратегії розвитку науково-дослідної компоненти освітнього процесу закладу та 

зумовленими змінами у сучасній освітній парадигмі, є: 

- пріоритетний напрям наукових досліджень - історичне, теоретичне та 

культурологічне осмислення української музики (від давнини до сьогодення), 

розробка фундаментальної та прикладної проблематики; 

- науковий відгук на новітні європейські та світові тенденції дослідження 

музичної культури (в аспекті тематики та методології); 

- дослідження різних аспектів історії світової музики в широкому 

культурологічному контексті та у взаємодії з українською музичною культурою; 

- вивчення актуальних проблем музичного виконавства та інтерпретації 

музики; 

- поглиблене вивчення музичних подій, явищ, персоналій, пов’язаних зі 

становленням та історією розвитку КІМ ім. Р.М. Глієра; 

- проведення роботи щодо інтеграції наукових досягнень науково-

педагогічних працівників Інституту у міжнародний науковий простір: 

• участь науково-педагогічних працівників Інституту у Міжнародних 
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наукових заходах (конференціях, симпозіумах, майстер-класах тощо) в 

Україні та за кордоном; 

• організація роботи web-сайту фахового наукового видання Інституту 

«Київське музикознавство» з українським та англійським інтерфейсами за 

посередництва Open Journal Systems (OJS); 

- системна робота над підвищенням науково рівня професорсько-

викладацького складу Інституту відповідно до чинних Ліцензійних умов МОН 

України; 

- участь науково-педагогічних працівників Інституту в атестації наукових 

кадрів України за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» в якості 

офіційних опонентів дисертацій та рецензентів на автореферати дисертацій. 

Також важливим завданням є проведення роботи з метою включення 

періодичного наукового видання Інституту – збірника наукових статей 

«Київське музикознавство» - до нового Переліку наукових фахових видань 

України, який формується відповідно Порядку, затвердженого наказом МОН 

України від 1.01.2018 р. № 32, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

06.02.2018 р. за № 148/31600.  

Головними принципами проведення наукової діяльності у КІМ 

ім. Р.М. Глієра є високий науковий професіоналізм, актуальність, доцільність, 

практичне значення, використання сучасної методології, наукова доброчесність, 

систематична апробація наукових результатів на різноманітних наукових 

заходах на українському та міжнародному рівнях. 

В аспекті організації наукової роботи у КІМ ім. Р.М. Глієра важливими 

завданнями є: чітке планування науково-методичного навантаження науково-

педагогічних працівників, систематичне проведення звітності, активне 

залучення молодих фахівців та студентів, сприяння публікації наукових та 

науково-методичних робіт (статей, навчальних та навчально-методичних 

посібників, монографій, хрестоматій тощо), організація систематичного обміну 

науковими ідеями (конференції, круглі столи, наукові читання, презентації 

наукових видань тощо); покращення матеріальної бази наукової діяльності 

Інституту.     

 

2. Студентська наукова діяльність 

Головним завданням студентської наукової діяльності у КІМ 

ім. Р.М.Глієра є системне підвищення рівня наукової діяльності студентів, 

досягнення якого реалізується шляхом: 

-  створення умов для розкриття аналітичного потенціалу студентської 

молоді; 

-  реалізації студентських науково-творчих ініціатив; 
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-  стимулюванням студентської дослідницької роботи (зокрема, 

плануванням тематики наукових студентських робіт з урахуванням 

виконавського фаху студентів, сучасних наукових і культурних тенденцій та 

можливостей музично-інноваційних технологій). 

Важливим аспектом реалізації наукової компоненти вищої мистецької 

освіти у КІМ ім. Р.М. Глієра є значна увага до вибору тематики науково-

дослідних робіт для студентів ОС «Магістр», яка тісно пов’язана з майбутньою 

виконавською практикою та педагогічною діяльністю молодих фахівців.  Це 

сприяє поглибленню знань з важливих фахових питань та формує вміння щодо 

самостійного дослідження музичних творів, які залучаються у професійній 

діяльності. 

 Захід Термін проведення Відповідальні  

1.  ХІХ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Молоді музикознавці» 

09-11 січня 

 2019 р. 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

завідувач науково-

методичного відділу; 

учений секретар 

2.  Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт 

«Виконавці у музикознавстві» 

грудень 2018 р. Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

завідувач науково-

методичного відділу; 

завідувачі кафедр теорії 

музики та історії музики 

3.  І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

музичного мистецтва та 

культурології 

січень 2019 р. Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

завідувач науково-

методичного відділу; 

завідувачі кафедр теорії 

музики та історії музики 

4.  Цикл секційних студентських 

наукових конференцій: 

- «Глієрівські читання. Нові 

сторінки творчої спадщини»; 

- «Мистецькі обрії віденських 

класиків»; 

- «Київ мистецький в огляді 

критика-початківця» 

протягом 

навчального року 

 

Завідувачі кафедр,  

циклових комісій 

5.  Студентські наукові читання, 

присвячені видатним діячам 

музичного мистецтва у рамках 

святкування 150-річчя КІМ 

ім. Р.М. Глієра 

 

протягом 

навчального року 

Завідувачі кафедр 



10 

 

6.  Участь студентів з виступами на 

наукових заходах у мистецьких та 

гуманітарних закладах вищої 

освіти Києва та України 

протягом 

навчального року 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

завідувачі кафедр теорії 

музики та історії музики 

7.  Участь студентів з лекторськими 

виступами у творчих заходах Києва 

та України, організованих КІМ 

ім. Р.М. Глієра 

протягом 

навчального року 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи; 

проректор з науково-

педагогічної, творчої роботи 

та міжнародної діяльності; 

завідувачі кафедр  

8.  Участь студентів у наукових акціях 

МОН України та Міністерства 

культури України 

протягом 

навчального року 

Завідувачі кафедр 

9.  Наукове та науково-публіцистичне 

висвітлення творчих заходів КІМ 

ім. Р.М. Глієра на офіційному сайті 

закладу та у мас-медіа 

протягом 

навчального року 

Завідувачі кафедр 

 

2. Видання фахової збірки наукових статей «Київське 

музикознавство» 

 Випуск збірки Термін видання Відповідальні  

1.  Випуск 57: «Київське 

музикознавство. Культурологія та 

музикознавство» 

жовтень 2018 р. Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

завідувач науково-

методичного відділу; 

завідувачі кафедр 

2.  Випуск 58: «Київське 

музикознавство. Культурологія та 

музикознавство» 

лютий 2019 р. Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

завідувач науково-

методичного відділу; 

завідувачі кафедр 

3.  Випуск 59: «Київське 

музикознавство» за матеріалами 

ХІХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Молоді 

музикознавці» 

квітень-травень 

2019 р. 

Проректор з науково-

педагогічної та наукової 

роботи;  

завідувач науково-

методичного відділу 
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ІІІІІІ..  ППЛЛААНН  ТТВВООРРЧЧООЇЇ  РРООББООТТИИ  
 

І. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ТОБІ, УКРАЇНО!» 

    Керівник проекту - проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та 

міжнародної діяльності М. А. Зарудянська 

 Творчий захід,  

місце проведення 

Термін 

проведення 

Керівник  

проекту  

Концертна діяльність студентів та творчих колективів 

1. ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ -  ЖІНОЧІЙ ХОР   

1.1 Запис на радіо та випуск СD з творів 

українських композиторів (з циклу «Молоді 

виконавці – композиторам України») 

вересень 

2018 р. 

Г. Горбатенко 

1.2 Концерт жіночого хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

9 листопада 

2018 р. 

Г. Горбатенко 

1.3 «Ой, хто Миколая любить». Різдвяний 

концерт за участю хорових колективів 

м. Києва 

Колонний зал ім. М.В. Лисенка Національної 

філармонії України 

17 – 19 

грудня 

2018 р. 

Г. Горбатенко 

1.4 Різдвяний хоровий концерт 

Михайлівський Золотоверхий собор 

січень  

2019 р. 

Г. Горбатенко 

1.5 Відкритий Державний іспит Жіночого хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

червень 

2019 р. 

Г. Горбатенко 

Ю. Шалькевич 

2. ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ -  КАМЕРНИЙ ХОР   

2.1 Різдвяне свято 

На замовлення посольства Швеції в Україні 

13 грудня 

2018 р. 

З. Томсон 

2.2 Відкритий Державний іспит Камерного хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

21 грудня 

2018 р. 

З. Томсон 

Ю. Шалькевич 

2.3 Участь у ІV Всеукраїнському фестивалі 

української класичної музики «Смальта» 

На замовлення Національного музею – 

архітектурної пам΄ятки «Київська фортеця» 

квітень 

2019 р. 

З. Томсон 

2.4 Концерт камерного хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

квітень 

2019 р. 

З. Томсон 

2.5 В. Степурко «Камерна кантата на вірші 

бірманських поетів ХХ ст.» (з циклу «Молоді 

виконавці – композиторам України») 

На замовлення Міжнародного фестивалю 

«Київські музичні премєри»  

травень 

2019 р. 

З. Томсон 

2.6 Запис на радіо кантати В. Степурка (з циклу 

«Молоді виконавці – композиторам України») 

червень 

2019 р. 

З. Томсон 
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2.7 Відкритий Державний іспит Камерного хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

червень  

2019 р. 

З. Томсон 

Ю. Шалькевич 

3. СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР   

3.1 Концерт Симфонічного оркестру 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

21 листопада 

2018 р. 

В. Протасов 

3.2 Концерт Симфонічного оркестру 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

31 січня 

2019 р. 

В. Протасов 

4. КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР   

4.1 Концерт камерного оркестру до 80-річчя 

М. Скорика та 105-річчя Б. Бріттена (з циклу 

«Визначні дати музичного календаря») 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

31 жовтня 

2018 р. 

О. Госачинський 

4.2 Концерт камерного оркестру 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

12 грудня 

2018 р. 

О. Госачинський 

5. АНСАМБЛЬ СКРИПАЛІВ   

5.1 Концерт з нагоди Дня Університету 

На замовлення КНУ імені Тараса Шевченка 

19 вересня 

2018р 

М. Волков 

5.2 Ювілейний концерт Олександра Злотника 

Національний палац мистецтв «Україна» 

14 листопада 

2018 р. 

М. Волков 

5.3 Концерт пам'яті Леоніда Шухмана 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

лютий 

2019 р. 

М. Волков 

6. НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ   

6.1 Творчий звіт оркестру народних інструментів 

НМАУ ім. П. І. Чайковського 

березень 

2019 р. 

І. Савков 

6.2 Участь студентів у виконавських фестивалях-

конкурсах: «Срібний дзвін», «Нові імена», 

«Провесінь», «Акорди Львова», 

«Шевченківський березень», «Гітас» 

протягом 

навчального 

року 

Ю. Чуприна 

6.3 Участь капели бандуристів у ІІ Фестивалі 

шестидесятництва та дисидентського руху 

На замовлення Національного центру «Мала 

академія наук України» 

29 вересня 

2018 р. 

І. Родіонова 

7. ДУХОВИЙ ОРКЕСТР   

7.1 Концерт духового оркестру 

Велика концертна студія звукозапису НТРКУ 

 О. Сидорченко 

8. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ (ДЖАЗ)   

8.1 Бенд ВВС США – Бенд Д. Аду 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

18 жовтня 

2018 р. 

Д. Аду 

8.2 Концерт Бенду Денніса Аду  

Малий зал Національного палацу мистецтв 

«Україна» 

18 жовтня 

2018 р. 

Д. Аду 
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8.3 Виступ творчих колективів та солістів відділу 

в концертах  серії «Зимові джазові вечори 

пам`яті Євгена Дергунова» 

лютий  

2019 р. 

Ю. Марков 

Д. Єфименко 

В. Соляник 

8.4 Участь студентських ансамблів у 

Міжнародних джаз-фестивалях 

квітень, 

травень, 

липень, 

серпень 

2019 р. 

Ю. Марков 

Концертний цикл «Учитель та його учні» 

1. Проект класу Ю. Яблонської з 6 концертів 

«Музика мовами світу» 

протягом 

навч. року 

Ю. Яблонська 

2. Концерт класу Д. Дриги 12 листопада 

2018 р. 

Д. Дрига 

3. Концерт класу О. Кочерженка 19 листопада 

2018 р. 

О. Кочерженко 

4. Концерт класу М. Камишного 26 листопада 

2018 р. 

М. Камишний 

5. Концерти класу С. Боровик 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

29 листопада 

2018 р., 

18 квітня 

2019 р. 

С. Боровик 

6. Концерт класів І. Пахолюка, В. Дедковського 10 грудня 

2018 р. 

І. Пахолюк 

В. Дедковський 

7. Концерт класів А. Черикалова, М. Гудими 17 грудня 

2018 р. 

А. Черикалов 

 М. Гудима 

8. «Різдвяна феєрія». Концерт класу 

Н. Малюкової 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

20 грудня 

2018 р. 

Н. Малюкова 

9. Концерт класу А. Кузьменко 12 лютого 

2019 р. 

А. Кузьменко 

10. Концерт класу Р. Вовк 14 лютого 

2019 р. 

Р. Вовк 

11. Концерт класу А. Мітрохова 19 лютого 

2019 р. 

А. Мітрохов 

12. Концерт пам'яті Леоніда Шухмана 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

лютий  

2019 р. 

О. Касаткіна 

І. Дашак 

О. Марценківська 

Г. Савельєва 

У. Таран 

В. Шамєлашвілі 

 І. Шамєлашвілі 

13. Концерт класу Р. Зайцев 12 березня 

2019 р. 

Р. Зайцев 

14. Концерт класів загального фортепіано 

Г. Савельєвої, О. Турчак 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

14 березня 

2019 р. 

Г. Савельєва 

О. Турчак 

15. Концерт класу І. Храпко 19 березня 

2019 р. 

І. Храпко 

16. Концерт класу В. Шипак 02 квітня 

2019 р. 

В. Шипак 
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17. Концерт класів В. Копоть, В. Єременко 16 квітня 

2019 р. 

В. Копоть 

В. Єременко 

18. Концерт класу М. Баланко 23 квітня 

2019 р. 

М. Баланко 

19. Концерт класів Д. Ільїна, М. Томасишин 30 квітня 

2019 р. 

Д. Ільїн 

М. Томасишин 

20. Концерт класу К. Мамчур 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

квітень 

2019 р. 

К. Мамчур 

 

21. Концерт класу А. Фесюка 

Дитяча музична школа №10 

квітень 

2019 р. 

А. Фесюк 

22. Участь викладачів КІМ ім. Р.М. Глієра  

у Міжнародних джаз-фестивалях 

квітень, 

травень, 

липень, 

серпень 

2019 р. 

Д. Аду 

А. Менделенко 

О. Саранчин 

В. Соляник 

Творчі звіти 

1. Концерт Жіночого хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

9 листопада 

2018 р. 

Г. Горбатенко 

2. Творчий звіт класу загального фортепіано 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

листопад 

2018 р., 

квітень 

2019 р. 

К. Давидовський 

І. Дашак 

О. Щербак 

3. «Рими грудня». Творчі звіти за підсумками 

концертмейстерської практики 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

11-18 грудня 

2018 р. 

О. Дрига 

І. Гіваргізова 

4. «Народження зірок». Різдвяний звіт студії 

виробничої практики 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

М. Зарудянська 

5. Творчий звіт Камерного хору - відкритий 

державний іспит магістрів 

2 грудня 

2018 р. 

Ю. Шалькевич 

З. Томсон 

6. Творчий звіт спеціалізації «Естрадний спів» 

(коледж КІМ ім. Р.М. Глієра) «До дня 

закоханих» 

Київський Будинок вчених НАНУ 

14 лютого 

2019 р. 

Т. Русова 

7. Творчий звіт спеціалізації «Естрадний спів» 

Київський Будинок вчених НАНУ 

27 лютого 

2019 р. 

С. Боровик 

8. Творчий звіт спеціалізації «Оркестрові духові 

та ударні інструменти» (коледж КІМ 

ім. Р.М. Глієра) 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

лютий 

2019 р. 

А. Кузьменко 

9. Творчий звіт спеціалізації «Оркестрові 

струнні інструменти» - Камерний ансамбль 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

 

лютий 

2019 р. 

О. Заяць 
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10. Творчий звіт спеціалізації «Академічний спів» 

(коледж КІМ ім. Р.М. Глієра) 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

лютий 

2019 р. 

К. Мамчур 

11. Творчий звіт спеціалізації «Народні 

інструменти» 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

лютий 

2019 р. 

Ю. Чуприна 

А. Козлова 

12. Творчий звіт спеціалізації «Академічний спів» 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

5 березня 

2019 р. 

С. Боровик 

13. Творчий звіт Камерного ансамблю (коледж 

КІМ ім. Р.М. Глієра) 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

6 березня 

2019 р. 

А. Фесюк 

14. Концерт оркестру народних інструментів  

НМАУ ім. П. І. Чайковського 

березень 

2019 р. 

І. Савков 

Л. Кононенко 

15. Творчий звіт спеціалізації «Фортепіано»  

НМАУ ім. П. І. Чайковського 

березень 

2019 р. 

Л. Ковтюх 

16. Творчий звіт спеціалізації «Оркестрові духові 

та ударні інструменти»  

Велика концертна студія звукозапису НТРКУ 

березень 

2019 р. 

О. Сидорченко 

17. Творчий звіт спеціалізації «Оркестрові 

струнні інструменти» (коледж КІМ 

ім. Р.М. Глієра).  

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

березень 

2019 р. 

А. Фесюк 

18. Концерт «Зірки популярної музики і джазу - 

студенти КІМ ім. Р.М. Глієра» 

Малий зал Національного палацу мистецтв 

«Україна» 

25 березня 

2019 р. 

Ю. Марков 

19. Концерт «Зірки академічного мистецтва - 

студенти КІМ ім. Р.М. Глієра» 

Колонний зал ім. М.В. Лисенка Національної 

філармонії України 

28 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

20. Концерт іноземних студентів 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

квітень 

2019 р. 

А. Смєхова 

21. Концерт Камерного хору 

Мистецький салон КНУ імені Тараса 

Шевченка 

квітень 

2019 р. 

З. Томсон 

22. Концерт фортепіанних ансамблів 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

травень 

2019 р. 

Л. Ковтюх 

23. Відкриті державні іспити спеціалізації 

«Хорове диригування» 

 

 

червень 

2019 р. 

Ю. Шалкевич 
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Культурно-просвітницька діяльність 

Участь у мистецьких проектах на замовлення урядових, муніципальних, культурних, 

дипломатичних установ; артистичних агенцій, міжнародних організацій 

1. ПРАКТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ «КЛАСИКИ – 

НАЩАДКАМ» 

  

1.1 Меморіальний музей – квартира В.С. Косенка 15 жовтня  

2018 р. 

Ж. Литвиненко 

1.2 Музей видатних діячів української культури 10 грудня  

2018 р. 

Ж. Литвиненко 

1.3 Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 14 лютого  

2019 р. 

Ж. Литвиненко 

1.4 Школа ім. Стефана Турчака 14 березня  

2019 р. 

Ж. Литвиненко 

1.5 Національний музей історії України 11 квітня  

2019 р. 

Ж. Литвиненко 

2. ЦИКЛ «МУЗИКА У МУЗЕЯХ»   

2.1 Романси Р. Глієра 

Журфікси у Літературно-меморіальному 

музеї М. Булгакова спільно з Меморіальним 

будинком-музеєм Миколи Лисенка 

13 вересня 

2018р 
О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

2.2 День музики 

Національний музей історії України 

1 жовтня 

2018 р. 

О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

2.3 Пам´яті Л.М. Скорульської 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

21 лютого 

2019 р. 

О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

2.4 Зустрічі по четвергах – традиція ще за життя 

композитора 

Меморіальний музей – квартира В.С. Косенка 

01 листопада 

2018 р.,  

07 лютого 

2019 р.,  

28 березня 

2019 р. 

О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

2.5 Концерт до Дня збройних сил України 

На замовлення Національного музею – 

архітектурної пам΄ятки «Київська фортеця» 

6 грудня 

2018 р. 

О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

2.6 Концерт до Дня Соборності і свободи України 

На замовлення Національного музею – 

архітектурної пам΄ятки «Київська фортеця» 

22 січня 

2019 р. 

О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

2.7 Концерт до Дня охорони пам´яток історії і 

культури 

На замовлення Національного музею – 

архітектурної пам΄ятки «Київська фортеця» 

18 квітня 

2019 р. 

О.  Непосєдова 

 І. Карабиць 

3. НА ЗАМОВЛЕННЯ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  

  

3.1 «Юнгіанський квест» 29 листопада 

2018 р. 

 

 

 

М. Зарудянська 
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Проект концертмейстерського класу #ЛЮТИЙФЕСТ-2019 

1. Надвечір'я перше.  

«Рояль як оркестр». Оперні арії. 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

18 лютого 

2019 р. 

О. Дрига 

2. Надвечір'я друге.  

«… Там дух творить…». Ансамблеве 

музикування на духових інструментах 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

19 лютого 

2019 р. 

О. Дрига 

3. Надвечір'я третє.  

«До ювілеїв» (за участю фортепіанного 

відділу, концертмейстерського класу та 

камерного ансамблю) 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

20 лютого 

2019 р. 

О. Дрига 

4. Надвечір'я четверте.  

Концерт класу Тетяни Русової (студенти 

спеціалізації «Естрадний спів»). 

Концерт джазових ансамблів Наталії 

Лебедєвої (студенти спеціалізаці «Музичне 

мистецтво естради. Джаз») 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

21 лютого 

2019 р. 

О. Дрига 

5. Надвечір'я п’яте.  

«Вокальні цикли». Концертмейстерський клас 

факультету виконавського мистецтва та 

музикознавства 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

22 лютого 

2019 р. 

О. Дрига 

6. Надвечір'я шосте.  

«Фінал» Камерний хор.  

КІМ ім. Р.М. Глієра 

23 лютого 

2019 р. 

О. Дрига, 

З. Томсон 

Творчі конкурси 

1. СПЕЦІАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО   

1.1 Конкурс на право гри з оркестром листопад 

2018 р. 

Л. Ковтюх 

1.2 Студентський конкурс пам’яті Л.Б. Шур листопад 

2018 р. 

Л. Ковтюх 

1.3 Студентський конкурс на краще виконання 

етюду (коледж КІМ ім. Р.М. Глієра, ІІ – ІV 

курси) 

грудень 

2018 .р 

Л. Ковтюх 

1.4 Студентський конкурс пам’яті О.Г. Орлової квітень 

2019 р. 

Л. Ковтюх 

2. ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ   

2.1 Конкурс на краще виконання сюїти Й.С. Баха протягом 

навч. року 

О. Заяць 

2.2 Студентський конкурс на краще виконання 

етюдів-каприсів (коледж КІМ ім. Р.М. Глієра) 

4 грудня 

2018 р. 

О. Заяць 

2.3 Студентський конкурс на краще виконання 

поліфонічного твору (коледж КІМ 

ім. Р.М. Глієра) 

квітень 

2019 р. 

О. Заяць 
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3. МУЗИЧНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ   

3.1 Конкурс на краще аранжування за допомогою 

MIDI-секвенсерних програм 

грудень 

2018 р. 

Г. Юферова 

4. ТЕОРІЯ МУЗИКИ   

4.1 Конкурс молодих композиторів пам′ті 

І. Карабиця 

лютий  

2019 р. 

О. Швецова 

5. КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ   

5.1 ІІ конкурс камерних ансамблів 

ім. О. М. Канерштейна 

4 квітня 

2019 р. 

Т. Борисенко 

5.2 Участь студентів і творчих колективів у 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах та 

фестивалях 

протягом 

навч. року 

Т. Борисенко 

 

ІІ.  КОНЦЕРТНИЙ ПРОЕКТ «ВИЗНАЧНІ ДАТИ МУЗИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ. 

ДІАЛОГ КУЛЬТУР»  
    Керівник проекту - проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та 

міжнародної діяльності М. А. Зарудянська 

 Творчий захід,  

місце проведення 

Термін 

проведення 

Керівник  

проекту  

1. Ювілейний вечір Олександра Злотника 

«Мелодії життя» 

Національний палац мистецтв «Україна» 

14 листопада 

2018 р. 

М. Зарудянська 

2. Цикл камерних концертів  з нагоди ювілейних 

дат вітчизняного та світового мистецького 

календаря (музично-поетичні композиції з 

коментарями музикознавців) 

Київський Будинок вчених НАНУ 

08 жовтня, 

12 листопада, 

10 грудня 

2018 р.; 

11 лютого, 

11 березня, 

08 квітня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

3. Концерт з творів Георгія та Платона 

Майбород 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

06 листопада 

2018 р. 

М. Зарудянська 

4. Концерт з творів Станіслава Людкевича 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

січень  

2019 р. 

М. Зарудянська 

5. Концерт з творів Левка Ревуцького 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

14 лютого 

2019 р. 

М. Зарудянська 

6. «До ювілеїв». В рамках Фестивалю 

#ЛЮТИЙФЕСТ-2019. 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

20 лютого 

2019 р. 

М. Зарудянська 
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ІІІ.  ХХІІІ ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ БЕРЕЗЕНЬ» 
    Керівник проекту - проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та 

міжнародної діяльності М. А. Зарудянська 

 Творчий захід,  

місце проведення 

Термін 

проведення 

Керівник  

проекту  

1. Відкриття фестивалю - урочистості та 

концертна програма з нагоди 205-ї річниці від 

дня народження Т.Г. Шевченка 

КНУ імені Тараса Шевченка 

11 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

2. «Українські композитори-ювіляри 2019 року» 

(в рамках проекту «Антологія української 

музичної та літературної класики» з циклу 

«Визначні дати музичного календаря») 

Київський будинок вчених НАН України 

11 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

3. Музично-поетична композиція «Пам΄яті 

Кобзаря» (в рамках проекту «Класики – 

нащадкам») 

Дитяча школа мистецтв ім. Стефана 

Турчака 

14  березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

4. Концерт переможців конкурсу студентів - 

композиторів пам′яті І. Карабиця 

КІМ ім. Р.М. Глієра 

18 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

5. Українська музична шевченкіана «Уклін 

Кобзареві» 

Музей видатних діячів української культури. 

Меморіальний будинок-музей Миколи Лисенка 

20 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

6. «Зірки популярної музики і джазу - студенти 

КІМ ім. Р.М. Глієра». Творчий звіт студентів 

та творчих колективів 

Велика концертна студія звукозапису НТРКУ 

25 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

7. Закриття фестивалю «Зірки академічного 

мистецтва - студенти КІМ ім.  Р.М. Глієра». 

Творчий звіт студентів та творчих 

колективів 

Колонний зал ім. М.В. Лисенка Національної 

філармонії України 

28 березня 

2019 р. 

М. Зарудянська 

 

 

ІV.  VIII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ОГЛЯД ЮНИХ ПІАНІСТІВ 

О. ВЕРИКІВСЬКОЇ  

Керівник проекту – Л. М. Ковтюх. 

Термін проведення – 29-31 березня, 04 квітня 2019 року. 

Місце проведення – КІМ ім. Р.М. Глієра. 
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V.  ХІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ВИКОНАВЦІВ ПАМ’ЯТІ 

В. ГОРОВИЦЯ (СЕРЕДНЯ ГРУПА) 

Керівник проекту – президент Міжнародного благодійного фонду 

конкурсу Володимира Горовиця І. П. Полстянкіна. 

Термін проведення – 16-24 квітня 2019року. 

Місце проведення - Київський Будинок вчених НАНУ, Колонний зал ім. 

М.В. Лисенко Національної філармонії України. 

 

VІ.  МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ 

«МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ» 

Керівник проекту – президент Міжнародного благодійного фонду 

конкурсу Володимира Горовиця І. П. Полстянкіна. 

Термін проведення – 28 червня - 14 липня 2019 року. 

Місце проведення – КІМ ім. Р.М. Глієра, Велика концертна студія 

звукозапису НТРКУ, Національний будинок органної та камерної музики 

України. 

 

VІІ.  МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «СТУДЕНТИ 

ТА МАЙСТРИ» 

Організатори та керівники проекту – М. А. Зарудянська, 

І. П. Полстянкіна, І. І. Карабиць, керівники виконавських підрозділів. 

 Творчий захід,  

місце проведення 

Термін 

проведення 

Учасники 

проекту  

1. ВІОЛОНЧЕЛЬ   
1.1 ArtCello2018 – авторський проект Дениса 

Северина.  

Творча зустріч та майстер-класи для 

віолончелістів та камерних ансамблів:  

Разван Сума (Румунія),  

Атанас Кристев (Болгарія),  

Денис Северин (Швейцарія) 

4 жовтня 

2018 р. 

Кафедра 

виконавських 

дисциплін №1 

2. ФОРТЕПІАНО   
2.1 Франк Борнеман (Німеччина). Творча зустріч 

та майстер-клас 

12 жовтня 

2018 р. 

Кафедра 

виконавських 

дисциплін №1 2.2 Лука Окроскворідзе (Грузія). Творча зустріч 

та майстер-клас 

8 квітня 

2019 р. 

2.3 Діна Іоффе (Ізраїль). Творча зустріч та 

майстер-клас 

16-24 квітня 

2019 р. 

2.4 Елісо Вірсаладзе (Ізраїль). Творча зустріч та 

майстер-клас 

25 травня 

2019 р. 

2.5 Яков Касман (США), Юрій Кот (Україна), 

Марія Пухлянко (Україна),  

24 червня –  

4 липня 
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Олексій Гринюк (Велика Британія). Творча 

зустріч та майстер-клас «Фортепіано – соло, 

гра з оркестом» (в рамках «Міжнародної 

літньої музичної академії») 

2019 р. 

3. ДЖАЗ   
3.1 Бенд ВВС США – Бенд Денніса Аду. 

Майстер-клас та творчий діалог 

18 жовтня 

2018 р. 

Кафедра джазової 

музики 

4. СПІВ   
4.1 Майстер-класи та міжнародний відбір 

European Vocal Agency 

17-18 

листопада 

2018 р. 

Кафедра 

академічного співу 

5. СКРИПКА   
5.1 Олесь Сенчук (Італія), Катальдо Де Пальма 

(Італія). Творча зустріч та майстер-клас 

1-10 грудня 

2018 р. 

Кафедра 

виконавських 

дисциплін №1 5.2 Анатолій Баженов (Україна). Творча зустріч 

та майстер-клас «Скрипка соло, гра з 

оркестром» (в рамках «Міжнародної літньої 

музичної академії») 

24 червня –  

4 липня 

2019 р. 

6. ІНСТРУМЕНТИ СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ   
6.1 I´Culture orchestra лютий-

травень 

2019 р. 

Кафедри 

виконавських 

дисциплін  

№1 та №2 

7. ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ   
7.1 Жіночій хор КІМ ім. Р.М. Глієра – 

 Хор НТРКУ. 

Творча зустріч у Великій концертній студії 

звукозапису НТРКУ 

квітень 

2019 р. 

Кафедра 

виконавських 

дисциплін №1 

 

VІІІ.  ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

 Творчий захід Термін 

проведення 

Відповідальні  

1. Майстер-класи, лекції, презентації збірки: 

З. Томсон (камерний хор), В. Шаповалової, 

Т. Русової (естрадний спів), С. Кислої 

(академічний спів) на замовлення МО 

Київської області для викладачів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

14 жовтня 

2018 р. 

З. Томсон, 

В. Шаповалова, 

Т. Русова, 

С. Кисла 

2. Консультації та методична допомога (ноти, 

аудіо та відео записи) естрадним відділам 

позашкільних закладів естетичного виховання 

№№2, 3, 7 м. Києва. 

протягом 

навчального 

року 

Ю. Марков 

3. Участь у проведенні обласних академічних 

концертів учнів духових відділів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

Київської області.  

протягом 

навчального 

року 

О. Кочерженко 
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4. Концерти класів викладачів Ю. Чуприни, 

А. Тихончука (акордеон) для викладачів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

Київської області 

листопад 

2018 р. 

Ю. Чуприна, 

А. Тихончук 

5. Концерти класів викладачів В. Одинцова, 

М. Смєшка (баян) для викладачів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

Київської області. 

квітень 

2018 р. 

В. Одинцов, 

М. Смєшко 

6. Майстер-клас О. Туровської (бандура) для 

викладачів позашкільних закладів 

естетичного виховання Київської області 

квітень 

2018 р. 

О. Туровська 

7. «День відкритих дверей» на відділі народних 

інструментів 

січень 

2019 р. 

Ю. Чуприна 

8. Майстер-класи, лекції, презентації збірок 

педагогічного репертуару: М. Зарудянська, 

Л. Ковтюх (фортепіано) на замовлення 

Департаменту культури КМДА для 

викладачів позашкільних закладів 

естетичного виховання м. Києва  

січень, 

лютий 

2019 р. 

М. Зарудянська, 

Л. Ковтюх 

9. Конкурс виконавців на народних 

інструментах ім. заслуженого артиста України 

І. І. Журомського для учнів 4 - 5-х класів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

м. Києва та Київської області 

квітень 

2019 р. 

Ю. Чуприна 

10. VІІІ Всеукраїнський конкурс-огляд юних 

піаністів О. Вериківської 

29 - 31 

березня 

2019 р. 

Л. Ковтюх, 

Г. Авдєєва 

11. Робота Товариства ім. Г.Г. Нейгауза: 

- концерт учнів фортепіанних відділів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

м. Києва та Київської області; 

- проведення круглого столу для викладачів 

фортепіанних відділів позашкільних закладів 

естетичного виховання м. Києва та Київської 

області; 

- фестиваль «Весняні нотки» для учнів  

0 – 3 класів фортепіанних відділів 

позашкільних закладів естетичного виховання 

м. Києва та Київської області. 

лютий - 

березень 

2019 р. 

Т. Пивоварова, 

О. Аніщенко 

12. Проведення  теоретичної олімпіади для учнів 

5-8 класів позашкільних закладів естетичного 

виховання м. Києва 

січень 

2019 р. 

О. Швецова 

 

 
 


